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A csoport rendszeresen megtartotta a kiírt tantervi foglakozásokat. Ez alkalmanként 2 tanítási 

órát jelentett, heti rendszerességgel. Kis csapatom tagjainak létszáma 4-6 fő között váltakozott 

az év során. 

Idén a járványügyi helyzet lehetővé tette a régóta várt közvetlen, személyes munkavégzést. Ez 

nagy örömére szolgált mind a gyerekeknek mind számomra. A csoport minden tanévben újjá 

szerveződik, s ettől is kap egy izgalmas lendületet a szakkör. Igyekeztem figyelembe venni a 

felmerülő igényeket az éves terv létrehozása során, hiszen célom egy igazán vidám, 

érdeklődésre számottartó, természetfotózást kedvelő csapat kialakítása. 

Célom láthatóvá tenni a tanultakat. Sikerült a képi látásmódot fejleszteni, térérzékelést is 

képekben megjeleníteni ebben a tanévben is az érdeklődő tagok számára. 

Szakköröseim sajátos, egyéni látásmódjukkal fedezik fel a természet s környezetük 

mindennapos rezdüléseit, mely alkotásokat együtt elemeztük foglalkozásainkon. Így a 

természet csodái sokkal közelebb kerülhetnek a diákokhoz, akik egy kötetlenebb légkörben, 

nyitottabban osztják meg saját élményeiket is.   Idén elsősorban a  látásmód fejlesztés tölti ki a 

szakköri időket. Célom a technika magabiztos kezelésének elsajátítása, az egyéni képalkotás 

erősítése, a fény szerepének bemutatása, a különböző képstílusok megismertetése: portré, 

természet, stb. és a számtalan kreatív képkészítés elemzése a gyakorlatban. 

Kis csapatom minden tagjára egyaránt megfogalmazható a természet tisztelete s megismerése 

iránti kíváncsiság a saját képi gondolatvilágukkal elmesélve. 

Az éves tematikában az alapvető célon túl, sikeresen vettek részt gyakorlati fotózásokon, 

Sástón, Mátrafüreden többször is. Ezeket kiemelten pozitívan értékelték a diákok. Több 

pályázaton vettünk részt ezévben is. Sajnos nem nyertek képeink ezeken a több ezres volumenű 

pályázatokon. Volt itt kékbolygó alapítvány által hirdetett természetfotós pályázat, de küldtünk 

be képeket a városi gyöngyösi Nők című pályázatra is Nőnapra: 

https://kornyezetvedelmipalyazat.hu/palyazatok/PR-KFS-20220421-001 

https://naturefestandfilm.com/diakfoto/?fbclid=IwAR0QPRa-

Bu1rSWfIDdvONX6Fvyt2bNHT1pq2Z-DSl9vRHHs_iwS54mm1mTk 

Lefotóztuk az iskola szalagavatóját is, a végzősök nagy örömére. De ugyanígy meg lett örökítve 

a szerenád és  a ballagás is. 

Több közismert fotós előadását mutattam meg nekik az év során, melyekből sokat tanultak. 

Idén megtanulták elmondásuk szerint, hogy nem a gép irányít, hanem a fotós tervez a géppel, 

képelrendezés a téma, megjelenítése, ellenfény szerepének fontossága s kezelni tudása. 

A jövőre nézve bízunk benne, hogy az elnyert pályázattal több fotós kiállításra is el tudunk 

menni majd. Emellett hívhatunk előadókat is. 
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