
 
A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolában folyó pedagógiai 
munka eredményességének értékelése, az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott 
feladatok alapján a 2015-2016. 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 Isten az embert megajándékozta. Így 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. 
 
391 tanuló, 9 telephelyen, 22 csoportban, önként és szeretetből jár ezekre a foglalkozásokra, ez a 
vizsgaeredményeken is meglátszik, az iskola átlaga 4,5 fölött volt. 
 
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 30-40 alkalom szerepel. Ezek között nagyszabású városi rendezvények, országos találkozók és 
kis települések közösségi alkalmai is szerepelnek. 
 
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: 
Fellépés a Pápai Cicege, Csülök és Bornapokon 
Badacsonyi szüret – fellépés 
Öregek Napja – fellépés Mihályházán  
Ifjúsági Szólótáncverseny Elődöntő Székesfehérvár 
Szamoskér – Kolbászolás (fesztivál) 2015. december 
Adventi fellépés a Fő téren Pápa 
Újévi Fúvós Show előadások Pápa 
Református Gyülekezeti bál fellépés 
Böllér Fesztivál Pápa - fellépés 
Vass Albert felolvasó est Pápa 
Szentpéteri Csilla koncert Pápa – fellépés 
jótékonysági fellépés az egészségügyi dolgozók bálján 
Palánta csoport fellépése Egyházaskeszőn és Malomsokon 
Caritas jótékonysági fellépés Csóton 
Ifjúsági Néptánctalálkozó Pápa 
REND Balatonfüred – fellépés 
 
Müller Anita igazgató asszony és Müller Zoltán tánctanár kimagasló szakmai munkáját a IX. 
Országos Ifjúsági Szólótáncversenyen oklevéllel ismerték el.  
https://www.facebook.com/T%C3%A1nc-L%C3%A1nc-AMI-1625311991019579/ 
 
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. 
 
Pápa, 2016. augusztus 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


