Beszámoló a Jó gyakorlat pályázatról
Színek-szimbólumok 2018.
Az idei tanév Jó gyakorlat pályázatos diákközpontú programjában mintegy húsz paksi vak
bottyános tanuló vett részt. A program megvalósulását önkéntes diákok is segítették.
Tanulóink a programon belül a tizennégy alkalmas foglalkozás-sorozaton kívül részt vettek egy
budapesti kétnapos kiránduláson és a kutatók éjszakája rendezvény műhelymunkáin, reprezentálva
ezzel iskolánk művészeti-tehetséggondozó kínálatát az aspiráns jelentkezőknek, ill. az iskolánk
iránt érdeklődőknek.
Iskolánk pedagógusai is megismerkedtek programunkkal, osztályfőnökként és szaktanárként is
ráláthattak diákjaik másirányú tehetségterületeire.
A program végén kiállítást rendeztünk az alkotásokból. A vendégkönyv lapjai tanúskodnak a
sikeréről.
A pályázat lehetővé tette, hogy rajzeszközöket, képzőművészeti anyagokat, laptopot,
fényképezőgépet és szakkönyveket vásárolhassunk, melyek hozzájárultak a pályázat
megvalósításának tárgyi feltételeihez és segítették a gyerekek elmélyülését egyes újszerű szakmai
területen. Általuk fejlődött a gyerekek kreativitása, fantáziája.

A programról riport, élménybeszámoló, kisfilm jelent meg a helyi médiában és az interneten,
így biztosítottuk diákjaink részére is a publikálási lehetőségeket ill. népszerűsítettük
programjainkat.
https://vakbottyangimnazium.hu/hirek/197/
https://www.youtube.com/watch?v=ow3rFwfp_Z0
https://www.youtube.com/user/vbgpaks/featured
https://www.facebook.com/pg/vbgpaks/photos/?tab=album&album_id=1844781782307361&__xts__%5B0%5D
=68.ARALjzIJZi2PaDUfkK0aqMvrr9fvkWw3dAS5gzWBAaqYITZWVX9WKbEzU1k11Q1FrJyNtjenTWlqTqhnQL9axBLmUvBsZ2vUbKs_Szh3Tmyb79diaZCH9Mi2sPNBddAYi1iKJEyf49RSpOHJoBANbKOeWTlVe45veKUvfTD7DTezKKzyHa982JYJBRDryzK7jMGrdlex6gfTYvuWum0II6aRI0WC9sgQoxbHeqG4H3IYiccNMQ9WTXKvrU6MI3xMcTdWP3Xf0cwX_vUFIHtIWuEQv7rzfoRErC6MXVHygMfJ1y2YEOrw8uIjzPujUcr5RKIiL1WkVoGsMy1vsHCLh4_rdh3r0Z8ZNLrAn3L7ULV6-yIManvXirirm1aQxDJI5NH2TvTKxR_T4J1ijIEkkEQSsNU5WWmMRwP9fpp5H5XT6HsfjoBvfyqnPRPRr4k2cb9KaAaZuppr9&__tn__=-UC-R
https://www.youtube.com/watch?v=pT9C2GiM6m0&feature=youtu.be&t=536&fbclid=IwAR2kc1pqJZgWxaG
0_edXXXXhG8I6cdW6Z0_trxAvMajDtRRFmbYpdUS3mUs
http://www.telepaks.net/2018/12/08/uj-kiallitas-nyilt-a-paksi-vak-bottyangimnaziumban/?fbclid=IwAR3uaNvUzFogO2NwabIvogOroN31flDjbnlIsn2CQDoQPmQ-tytz7nplVdE

A Jó gyakorlat képzőművészeti foglalkozásai során a valóság differenciált megismerésére, az
önismereti, identifikációs, önállósodási törekvések kibontakoztatása, a vizuális
gondolkodásmód, a fantázia, a kreativitás fejlesztése, a szabad, alkotó gondolkodásmód
elsajátítása, önkifejezési és gátlásfeloldó gyakorlatok egyénre szabott alkalmazására
törekedtünk.

Az egyénre szabott feladatok megoldása közben, folyamatos egyéni konzultációval, a vizuális
gondolkodásmód, az alkotói fantázia hangsúlyozásával, a szabad gondolkodásmód
megőrzésére törekedtünk, a legkülönfélébb technikák alkalmazásának megismerésével, az
anyagok kreatív, szabad használatának felismertetését is sikerült megvalósítanunk. Erősítettük
a diákokban az élményszerűen megszerzett tudás tapasztalatainak fontosságát.
A pályázat segítségével különleges eszközöket, anyagokat próbálhattunk ki: legtöbbször
akvarellpapírra dolgoztunk, és az akvarellfestés különféle technikáit alkalmaztuk, pl. akvarellmaszkoló kontúrral dolgoztunk, hennával festettünk, különleges, fémhegyű pontozóecsetet
használtunk, s nagy segítség volt a munkánkban az asztali festőállvány használata.
A fotós feladatokban egyik diákunk kiemelkedően teljesített, ezért neki külön kiállítást
szerveztünk alkotásainak bemutatására a Gimi Galériában. A helyi újságban és tévében,
valamint az interneten
https://vakbottyangimnazium.hu/hirek/192/
https://www.youtube.com/watch?v=fJJHtINwsLU
https://www.youtube.com/watch?v=hkbtcfEnmIM
https://www.facebook.com/vbgpaks/
http://www.telepaks.net/2018/10/16/a-negy-falon-tul/

riport és cikk is megjelent az eseményről (Paksi Hirnök, TelePaks). Egy diák OKTV versenyen
is részt vett vizuális kultúra tantárgyból. Két diákunkat díjazták hasonló területen a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Pályázat keretein belül.
Pozitív emocionális hatások keltésével, megélésével, saját és egymás munkáinak
összehasonlításával, megvitatásával fejlesztettük a diákok érzelmi intelligenciáját, segítettük
önértékelésük fejlődését.
Az alkotói folyamatot zenével, filmmel, irodalommal támogattuk, melybe mind az öt
érzékterületet bevontuk.
Munkánkat fotóval, videóval dokumentáltuk, melyhez cserélhető objektíves fényképezőgépet
sikerült beszereznünk a pályázaton, nagylátószögű objektívvel.
A kreatív írás foglalkozásain a színszimbolikával foglalkoztunk hét - egyenként háromórás alkalmon keresztül.
A színek érzelmi jelentése, szimbolikus tartalmainak felfedezése hozzájárult saját maguk és
társaik megismeréséhez, a világhoz fűződő kapcsolatrendszereik újragondolásához. Érdekes,
meglepő, sokszor megdöbbentő dolgokra jöttek rá, sokszor volt megvilágosodás-élményük és
képesek voltak átadni magukat az alkotás örömének. Minden alkalom végén megfogalmazták
érzéseiket a másik alkotásával kapcsolatban. Ennek ösztönző hatása végig kísérte a foglalkozás
után is a napjaikat. A szakköri inspiráció megnyilvánult sokak ruházatában is:
hozzáöltözködtek a szakkör aktuális színeihez. A játékos módszerek élményszerűen erősítették
a tanulókban a miben vagyok jó? meggyőződést és a jó hangulathoz is hozzájárultak. Írói
tehetségük fejlődött a véleménynyilvánításban, stílusérzékben, kritikai gondolkodásban,
önkifejezési módszereik alkalmazásában.
A szépírói alkotásokon kívül az újságírás területén is születtek alkotások: hírek, versek,
élménybeszámoló, számítógépes játék-kritika jelentek meg a Gimi Magazin hasábjain. Egyik
tanulónk játék-tesztjét befogadták a PC Guru pályázatára, felkerült az újság honlapjára is.
https://www.pcguru.hu/palyazat/tesztelj-velunk-2018-julius-augusztus-szeptember/137 (Ballistic

Overkill)

