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Tehetségek és zene Érden NTP-KULTI-18-0025 

SZAKMAI  BESZÁMOLÓ  

 

 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Tehetség Program keretében nyert pályázatunk 

célja a Symphonia AMI Érdi Feladatellátási Helye tehetségígéreteinek fejlesztése volt egy 

élményalapú művészeti tehetséggondozó program révén. Az itteni diákok 80-90%-a 

hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű, így számukra különösen fontos a koncentrált segítség 

tehetségük kibontakoztatásához. Komplex zeneművészeti programba vontunk be 10 kiválogatott 7-

13 éves zenei tehetségígéretet, akiket a zenekari muzsikálás műhelytitkaival ismertettünk meg. 

 

60 órás komplex tehetséggondozó programunk megvalósításra 2018.09.11. és 2019. június 17-e 

között került sor. Az elmúlt év során a kiválasztott diákok előadások, interaktív, kreatív feladatok, 

„műhelymunka szerűen” megvalósított foglalkozások révén elmélyültebb tudást szereztek a zenekari 

muzsikálásról. Ennek következtében képessé váltak felelősen együtt dolgozni, sőt közönség előtt 

szerepelni, hiszen a munkafolyamat végére elsajátították a zenekari hierarchia működési elveit 

(karmester, szólamvezetők, zenészek helyzete és szerepei), valamint még inkább birtokába kerültek a 

hangszerük megkövetelte játszási képességeknek. Projektünkben az év közbeni próbák alapvetően 

alkotásközpontúak voltak, ennek végén pedig egy különleges koncertet hoztak létre a gyerekek. A 

foglalkozások során az életkori jellemzők miatt igyekeztünk az alkotási folyamat játékos oldalát 

kidomborítani, és a kiegészítő programoknál is ügyeltünk erre. A foglalkozások kellemes légkörben, 

világosan megfogalmazott célok és szabályok mentén, kooperatív tanulási formák alkalmazásával 

zajlottak. 

 

2019. június 11-én szerveztünk egy 4 órás interaktív programot is „Nyár eleji zsongás” címmel, 

melyre a szülőket, hozzátartozókat is meghívtuk, hogy az ő számukra is bemutathassuk, mi is volt az 

elmúlt év lényege, és hogy összegezzük a közös munka részeredményeit, egyúttal megpróbáljuk 

bevonni őket is a közös zene, közösségi zenélés élményébe, hiszen minden hasonló tevékenység 

mögött ott kell, hogy legyen a támogató szülői háttér.  
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A gyerekek irányított beszélgetés során 

összefoglalták, mit tanultak az év során, mi 

az, amit a következő évekre mindenképpen 

magunkkal vihetnek, közösen 

megbeszéltük, miben lettek ügyesebbek, 

illetve mely területek szorulnak még 

erősítésre a jövőben.  

 

Alapvetően a zenekari zenélésre koncentráltunk; hiszen ez más jellegű képességeket követel, mint a 

szólózene. A beválogatott 10 tanuló egy különleges, ún. „marching band” koncertre készült fel. Az 

interakciók, részvétel, azonnali visszacsatolás kulcsfontosságú volt a gyerekek számára, amit 

nyitottsággal, kreativitással és koncentrált együttműködéssel „háláltak” meg.  

A programnak köszönhetően lehetőséget biztosíthattunk képességeik megismerésére és 

elindíthattuk őket a személyes  kibontakozás felé vezető úton. Hangsúlyt fektettünk szociális 

kompetenciáik fejlesztésére: programunkat végigkísérte a felelősség- és következményvállalás, a 

konfliktuskezelés. 
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Kisfilmet is készítettünk „Miénk is a zene!” címmel: 2019. júniusáig összesen 4-szer találkoztunk a 

gyerekekkel, melyeken közös ötletelés,forgatókönyvírás, munkaanyag-válogatás voltak a központi 

tevékenységek. 

 
 

 
 

 

 

A célunk az volt, hogy megmutassuk, miért fontos az életükben a zene. Életkorukból adódóan a 

gyerekek kevésbé szerettek volna ténylegesen megszólalni a filmben, így legkedvesebb 

koncertélményeikből válogattunk. A megosztást ugyanakkor örömmel vették, és szívesen is nézték 

vissza a produktumot, melyre büszkék. A kisfilm itt tekinthető meg. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8Zk9q4Rg48Q
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Az évet menetzenekari (marching band) koncerttel terveztük lezárni, végül az időjárás 

bizonytalansága miatt nem mozdultunk el az indulási pontról, de így is nagyon jó hangulatú műsor 

született, melyre az érdi televíziót is meginvitáltuk. 

 

  
 

 
Rövidtávon azt vártuk a projekttől, hogy a kiválasztott diákok elmélyültebb tudást szerezzenek a 

zenekari muzsikálásról, és hogy képesek legyenek közönség előtt szerepelni, tisztában legyenek a 

zenekari hierarchiával (karmester, szólamvezetők, zenészek helyzete és szerepei), még inkább 

birtokában legyenek a hangszerük megkövetelte játszási képességeknek. 

 

Minden előadó számára nagyon fontos a közönség visszajelzése, hiszen olyankor látszik igazán, hogy 

a befektetett energia megtérül. Bízunk abban, hogy programunk eredményei hosszú távra 

kigyűrűznek és továbbvihetőek az elért eredmények. 


