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A projekt rövid leírása:
Iskolánkban több éves múltra tekint vissza a díszítőfestés alapjainak megteremtése. Magas szintű és
minden igénynek eleget tévő képzési struktúrát kívántunk létrehozni. Ennek gyakorlati megvalósítása
először az iskolánkban minden év októberében megrendezésre kerülő nemzetközi szakmai verseny
átalakítása volt. Úgy gondoltuk. hogy előtérbe helyezzük a tanulók kreatív és gyakorlati tudását,
amely a díszítőfestésre összpontosulhat. Nagy segítségünkre volt hazánkban élő és alkotó, de 25 évig
a Vatikánban tevékenykedő freskófestő művész, Lencsés Zsolt, akivel karöltve létrehoztuk a
freskófestészet alapjainak elsajátítását szakiskolai keretek között.
Már nemcsak egyszerű plasztikákat és díszítések elkészítését tudják diákjaink elsajátítani, hanem igen
is visszanyúlva a tradicionális festészeti hagyományokhoz, komolyabb feladatokban is részt tudtak
venni. Az első közös projektünk 2011-ben elkészült freskó az iskola épületében. Még ez évben
felkérést kaptunk a balassagyarmati börtönkápolna freskó- és díszítőfestő munkálataiban történő
aktív részvételre. Az itt megtanult és elsajátított technikák hasznosítását diákjaink a magyar és
nemzetközi versenyeken (WorldSkill, EuroSkill) egyaránt tudták hasznosítani. (Országos 2. helyezést
értek el.)
Nemzetközi színtéren is felfigyeltek erre az egyedülálló képzési formára, melyet iskolánkban
megvalósítottunk: a 2012-2013-as tanévben a müncheni képző központ tanulói és tanárai egy teljes
hónapot töltöttek nálunk, melynek a célja a freskó - és díszítőfestés technikájának elsajátítása volt.
Megnyert Leonardo-pályázat biztosította számukra a itteni munka lehetőségét.
Két helyszínen zajlottak a munkák: iskolánk első emeleti frekventált közösségi tere, ahol a
díszítőfestés alapjait sajátították el a tanulók: márványozás, sablon-munkák, plasztikus szegélyek
készítése és felhelyezése. Majd ezzel párhuzamosan a Janus Pannonius Gimnázium fennállásnak 100.
évfordulójára szervezett centenáriumi ünnepségsorozatára a gimnázium központi lépcsőházában
elkészült a Janus Pannonius életútját bemutató, közel 40 m2-es freskó. Alkottak és dolgoztak
diákjaink Magyarország több képző intézményében: Székesfehérváron, Balassagyarmaton,
Dombóváron, illetve határon túl is készítettek maradandó alkotásokat: Marosvásárhelyen,
Olaszország (Calabria). Programunk nagyon eredményes és sikeres:diákjaink többsége a jövőbeni
munkásságát, megélhetését is ezen festési eljárásokban kívánja kamatoztatni. A programnak
köszönhetően a szakma iránti érdeklődés egyre nagyobb, a beiskolázási mutatóink is javulnak, a
jelentkezők száma számottevően növekedett.

