A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolában folyó pedagógiai
munka eredményességének értékelése, az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározott
feladatok alapján a 2016-2017. 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. 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 és a vizuális kultúrában kikristályosodott
eszközökkel módszerekkel.
438 tanuló, 12telephelyen, 27 csoportba 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.
A fellépésekhez, a népi kultúra megismeréséhez megfelelő, igényes viseletek állnak rendelkezésre.
Néhány példa a vizsgált időszak kiemelkedő eseményeiről versenyeiről:
Fellépés a Vajda Lakótelepi Városrészi Napon Pápa
Fellépés a Nagygyimóti Szüreti Napon
Fellépés a Vadvirág 35 éves jubileumi műsorán Pápa
Jótékonysági fellépés Család és Gyermekjóléti Központ által szervezett Idősek karácsonya című
műsoron Pápa
Erkel Bálon Táncház a JMSZK-ban Pápa
Fellépés a Megyenapi Bálon Veszprémben
Fellépés Táncháztalálkozó Budapest
Fellépés – Nemzetközi Játékfesztivál Pápa, Várkert Színpad
A népi kultúra színvonalas terjesztése érdekében a Tánc-Lánc AMI Réthei Pirkel Marián gyermek
és ifjúsági szólótáncversenyt szervezett. Az iskola növendékei 31 arany, 37 ezüst, 23 bronz
minősítés szereztek.
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. Ebben a tanévben 10 tanultak tovább szakóranyű
középiskolában, a volt növendékek között 7 tanulnak valamelyik táncművészeti felsőoktatási
intézményben.
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