Muzsikáló Egészség Alapítványi
Alapfokú Művészeti Iskola
OM azonosító: 101417

KÖZZÉTÉTELI LISTA

Készült: 2017. október 15.

Melléklet az oktatási és kulturális miniszter32/2008. (XI. 24.) OKM
módosító rendelete a nevelési és oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI:8. )MKM rendeletéhez
1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv
tantárgyfelosztásához, a munkajogi létszám alapján
Tantárgy
zongora

Alkalmazott
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
2 fő
1 fő
3 fő
1 fő
fúvós
1 fő
1 fő
ütő
1 fő
népzene
1 fő
3 fő
szolfézs
1 fő
2 fő
1 fő
képzőművészet 1 fő

Végzettség Szakképzettség
Pedagógus szakvizsga
egyetem
okleveles zongoratanár
egyetem
orgonaművész, orgonatanár Közoktatás vezető
főiskola
orgonatanár,kamaraművész
főiskola
zongora és szolfézs tanár
a DE Zeneművészeti Kar hallgatója, gitár
egyetem
okleveles zeneművész-tanár, gitárművész
főiskola
zeneiskolai gitártanár,
a DE Zeneművészeti Kar hallgatója
egyetem
okleveles hegedűtanár
főiskola
fagott kamaraművész, tanár
egyetem
kürt kamaraművész, tanár
a DE Zeneművészeti Kar hallgatója
egyetem
okleveles népzenetanár
főiskola
ének-zene, népzene tanár
egyetem
ének-zenetanár, karvezető
főiskola
ének-zenetanár, karvezető
főiskola
történelem-ének-zene szakos tanár
főiskola
földrajz-rajz szakos tanár

2. AMEA Alapfokú Művészetoktatási Intézményben működő évfolyamok
Évfolyamok zeneművészeti ágon:
Előképző:
2 évfolyam
Alapfok:
6 évfolyam
Továbbképző: 4 évfolyam
Évfolyamok képző és iparművészeti ágon:
Előképző:
2 évfolyam
Alapfok:
6 évfolyam
Évfolyamok táncművészeti ágon:
Előképző:
2 évfolyam
Alapfok:
6 évfolyam
Továbbképző: 4 évfolyam
A táncművészeti ág jelenleg szünetelteti működését.

3. A tantestület tagjainak előadói gyakorlata
A tantestület egy része aktív muzsikus, zenekari, kamara vagy szólókarrier áll mögötte.
Aktívan , rendszeresen fellép:
8 fő
4. Országos, megyei, területi szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken,
fesztiválokonkiállításokon való részvétel
Esemény
időpontja
2016. október
4.
2016.
október22.
2016. október
23.
2016. október
28.
2016. nov. 18.
2016. dec. 3.
2016.dec. 4.
2016. dec.9.
2017. február
25.
2017.március
4.
2017. március
6.
2017. március
24.
2017. április 8.
2017. április 8.
2017. április
29.
2017. április 7.
2017.május 5.
2017. május

Részvétel
Területi hatálya,típusa típusa

Esemény megnevezése
Koncert a Zene Világnapja
alkalmából
Kirándulás-Bartók emlékház
Budapest.

helyi

Cívis Cuháré- népzene

városi

koncert

résztvevő

Tanári koncert

helyi

koncert

résztvevő

koncert

résztvevő

rendezvény résztvevő

XXV. Palócgála-Eger
Advent- Nagymacs
Advent- Józsa
MEA Adventi koncert

regionális
helyi
helyi
városi

verseny
koncert
koncert
koncert

versenyző
résztvevő
résztvevő
résztvevő

Farsangi koncert-DE Zeneműv. Kar

városi

koncert

résztvevő

XVI.Kürtös találkozó- Derecske

megyei

verseny

versenyző

Kodály előadás-Józsa
Megyei népdaléneklési verseny-MEA
szerv.
Megyei képzőművészeti verseny
Barátságos zongorahangverseny

városi

bemutató

résztvevő

megyei
megyei
helyi

verseny
verseny
koncert

versenyző
versenyző
résztvevő

országos verseny
országosi verseny

versenyző
résztvevő

Kiállítás- Református Nagytemplom
Fuvola duó verseny-Balassagyarmat
VIII. Elektronikus Zenei találkozóSándorfal.

Cívis népzenei fesztivál
MEA Jubileumi hagverseny DE
2017.május 20. Zeneműv. Kar
2017. június
26.
Nyári zenei tábor
2017. július 10. Improvizációs tábor- Noszvaj

Eredmény

országos verseny

versenyző

megyei

fesztivál

versenyző

megyei

koncert

résztvevő

városi
rendezvény résztvevő
országos rendezvény résztvevő

2 arany, 2
ezüst

arany oklevél

7 fő döntőben

kiemelt
nívódíj
arany,ezüst,
kiváló fokozat

5. Az intézmény saját rendezvényei, hagyományai
Intézményünk minden évben nagyszabású templomi adventi koncertet szervez december
hónapban. A Muzsikáló Egészség Alapítványi Művészeti Iskola növendékei félévkor és évvégén
tanszaki hangversenyeken adnak számot tudásukról.
Február hónapban farsangi koncertet élvezhet a közönség a Debreceni Egyetem Zeneművészeti
karán.
A tavaszi időszakban számos tanszaki versenyen vehetnek részt a diákok (zongora, gitár, kamara,
szolfézs).
Immár hatodikalkalommal szervezett intézményünk megyei népdaléneklési versenyt nagy sikerrel
a Debrecen-JózsaiMűvelődési Házban.Májusban növendékhangverseny zárja a sorozatot.
A nyár folyamán zenei-képzőművészeti táborban fejleszthetik tudásukat növendékeink és a város
zenét , festészetet szerető gyermekei az intézmény székhelyén.
6. A helyi kulturális életben való szerepvállalás
Az adventi, farsangi koncert, megyei népdaléneklési verseny, hangszeres versenyek mindig sok
érdeklődőt vonzanak, a város zenét szerető közönsége által is látogatottak.
A képzőművészeti tagozat sikeres kiállítással jelentkezett májusban a székhelyen ésa Református
Nagytemplomban.
A Kölcsey Művelődési Központ és a Debrecen-Józsai Művelődési Ház rendezvényeire (kiállítás
megnyitók, fesztiválok, bemutatók) rendszeresen felkéréseket kaptunk.
7. A tanév helyi rendje
A OKM által évente kiadott rendelet szerint, az éves munkatervben is rögzítve nyilvánosságra
hozzuk minden tanév elején az iskola honlapján.
8. Művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma

Művészeti ág

Kötelezően
Egyéni
Csoportos főtárgy
választható
oktatásban részt oktatásban részt
tárgyak csop.
vevők száma
vevők száma
száma

kisebb
létszámú
kamara
együttesek

zeneművészet

214

3

képzőművészet

2

15

32

Kelt: Debrecen, 2017.10.15.

Molnár K. Dániel
igazgató sk.

