
 
 
 
 
 

 

  

  

A Pro Arte et Natura Alapítvány a Nemzetei Tehetség Program keretében "Az 

innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok támogatása" 

alprogram révén a Benczúr Gyula Rajziskolában Benczúrfalvi Képzőművészeti 

Műhely címmel tehetségkutató, tehetségfejlesztő műhelyfoglalkozás sorozatot 

indít 2021. március 06 – 2021. június 19-ig.  

A foglalkozások célja a tehetséges tanulók, fiatalok tehetségének kibontakoztatása 

a művészi kreativitás eszközeivel. A tehetségsegítő hagyományok őrzése és 

gazdagítása, különböző tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének 

segítése. A NTP programot kiíró Miniszterelnökség két millió forinttal támogatta a 

programot. 

Foglalkozásaink során az egyéni fejlődés személyre szabott feltételeinek 

megteremtése mellett a közösségi tevékenységen alapuló tanulási formákat 

alkalmazzuk. 

Célunk a kreativitás kibontakoztatása, az újító egyediség felismerése és olyan 

jellegű fejlesztése, amely a többirányú képességek leszűkítése helyett, azok minél 

többszintű, az egyéni vonásokat tiszteletben tartó, de a közösség érdekében is 

mozgósító aktivizálásában nyilvánulnak meg. A program inkluzív, befogadó 

jellegének köszönhetően, művészeti területen belül tehetségígéreteknek tartott 

általános és középiskolás diákokat válogatunk be. A járványhelyzet miatt külön 10 

fős csoportban az általános iskolásokkal és 5 fő középiskolás csoporttal dolgozunk 

együtt. A tanulók előzetes tájékozódásunk alapján téri intelligencia vagy/és 

finommotoros mozgás és kommunikációs és esztétikai területeken bizonyultak 

tehetségesnek, vagy tehetségígéreteknek. Nagyon fontosnak gondoljuk, hogy 

minél színesebb egyéniségekből álló, eltérő családi háttérből érkező alkotói bátor 

csapatot válogassunk össze. Az egymásra figyelést, az egymástól tanulást éppen 

olyan fontosnak gondoljuk, mint az irányított programban való tevékeny 

részvételt. 

A program vezető művész tanára Bakos Ferenc festőművész, aki Szécsény és 

környéke általános és középiskolás tanárainak együttműködésével választja ki a 

tehetségígéreteket. Alapfogalmakkal kezdődik a műhelyfoglalkozás, majd a 

grafikai alapok fogalmának ismertetése után, ezeknek felfedezésével folytatódik a 

helyi épített örökség és a helyi természeti környezet megfigyelésével. Egyszerű 

nyomhagyó eszközök kipróbálása különböző felületeken, kreatív technikák 

bemutatásával. Vázlatok készítése a helyi környezetről. A lino technika 

megismerése, majd az elkészült nyomatokból közös alkotás készítése. 

A záró foglalkozás már a szabadban lesz, a kurzuson készült munkák installálása, 

értékelése, közös kiállítás rendezése történik, melyre a szülők is meghívást 

kapnak. Velük együtt lesz az elmúlt hónapok értékeinek átbeszélése. 


