
 
A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolában folyó pedagógiai munka 
eredményességének értékelése, az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott feladatok 
alapján a 2013-2014. és 2014-015. tanévben. 
 
A református szellemű nevelésben mindig fontos szerepe volt a közösségépítésnek, azoknak a 
tevékenységeknek, amelyeken keresztül az ember a mindennapokban a magyar kultúra, művészet 
segítségével megtapasztalhatja mindazt a csodát, amivel  az embert megajándékozta. Az Alapfokú 
Művészeti Iskola is az evangélium hirdetésének az eszköze. 
 
A Pedagógiai Program fontos célkitűzései közé tartozik, hogy a különböző hátrányokkal élő 
gyermekek fejlődését segítse, a népi kultúrában, a táncban és a vizuális kultúrában kikristályosodott  
eszközökkel módszerekkel. 
 
A diákok önként és szeretetből járnak ezekre a foglalkozásokra, ez a vizsgaeredményeken is 
meglátszik, az iskola átlaga 4,64. 
 
A Művészeti Alapiskolában folyó munka minőségét a vizsgán túl a fellépések és a különböző 
művészeti ágakban rendezett fesztiválok, versenyek mutatják. Az intézményi beszámolók szerint évi 
70-80 alkalom szerepel. Ezek között nagyszabású városi rendezvények, országos találkozók és kis 
települések közösségi alkalmai is szerepelnek. 
A hátrányos helyzetű gyerekek közötti munkát szolgálják az Erzsébet tábori programokon való 
rendszeres részétellel. 
Az intézmény honlapja megújult, és új image-promóciós kisfilm készült a jobb tájékoztatás érdekében. 
A fellépésekhez, a népi kultúra megismeréséhez megfelelő, igényes viseletek állnak rendelkezésre. 
Néhány példa a vizsgált időszak kiemelkedő eseményeiről versenyeiről: 
Pearl Dance Országos Táncverseny 1-3 hely 
Nemzetközi Connector Táncfesztivál 1.2.3. hely 
Tajvani nagykövet tiszteletére rendezett fogadás Budapest Gundel Étterem 
IV. Connenctor Táncfesztivál Veszprém 
Országos Táncháztalálkozó Budapest 
Pápa NATO futás rendezvényen fellépése 
Művészetek Völgye központi rendezvény Taliándörögd 
 
 
A Pápai Táncmaraton megszervezéséért az intézmény emlékplakettet kapott. Müller Anita az 
intézmény igazgatónője és férje Müller Zoltán a magyar népi kultúráért végzett munkáját „A hűség 
1965-hoz” érdemkereszttel ismerték el.. 
A versenyekről eseményekről az iskola megújult honlapján lehet tájékozódni: www.tanc-lanc.hu 
 
A „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskola tanulóinak lehetőségük van arra, hogy középiskolás korukban 
is folytassák művészeti tevékenységüket, a Dunántúli Református Egyházkerület másik 
intézményében a Református Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában. Azok a diákok akik, 
hivatásszerűen szeretnének ezen művészetekkel foglalkozni, azok felkészülhetnek ezekben az 
intézményekben a felsőfokú tanulmányaikra is. 
 
Az iskolában folyó nevelő, szakmai munka elismerését mutatja, hogy a következő tanévben három 
telephellyel bővül az oktatás, Lovászpatona, Vanyola, Egyházaskesző. 
 
18/2016. ET. Határozati javaslat 
Egyházkerületi Tanács a Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája 
pedagógiai munkájának eredményességének értékelését elfogadja. Megállapítja, hogy az intézmény 



a Pedagógiai Programban megfogalmazottak szerint végzi nevelő oktató munkáját. Az értékelés a 
Dunántúli Református Egyházkerület honlapján is megjelenik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


