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Záró pályázati beszámoló 
NTP-KNI-17-0016 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
nyílt pályázatot hirdetett a hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex 
tehetséggondozó  programok támogatására.  
Intézményünk a Petrovay György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Óvoda 1 989 000 Ft támogatást nyert.  
Pályázati azonosító: NTP-KNI-17-0016 
Pályázat címe: Zenei tehetségek sokoldalú fejlesztése a Petrovayban 
 
Pályázati programok megvalósítása:   
Ezen pályázat segítségével egy régi álmunkat valósíthattuk meg, a komplex tehetségfejlesztő 
programot, mely által új alapokra kívántuk helyezni a tehetséggondozást. Pályázati 
programunk célja a tehetségígéretek, tehetséges és kiemelten tehetséges tanulók 
beazonosítása, és képességeik fejlesztése a komplex tehetségfejlesztés során. A speciális 
kompetenciák fejlesztése megvalósult a zenék tanulása, hangszeres játék, dalok mozgással 
kísért előadása, és képzőművészeti alkotások elkészítése alkalmával. Korosztályi 
sajátosságokat figyelembe véve állítottuk össze a változatos tevékenységeket, melyek a 
tanulók tevékenykedtetésére épültek. 
A programban tíz tanuló vett részt a felső tagozatos korcsoportból.  A zenei tehetségek és 
tehetségígéretek fejlesztése komplex módon történt az évi 60 órás foglalkozások során. A 
zene, tánc, képzőművészet, filmművészet és a mozgókép kultúra elemeit kapcsoltuk össze a 
találkozások során, oly módon, hogy mindez természetes legyen. Az alkalmazott 
ismeretszerzési, készségfejlesztő módszereknél is a komplexitásra törekedtünk. a tanári 
magyarázat és előadás mellett az egyéni, önálló ismeretszerzés magabiztosságát kívántuk 
kialakítani a gyermekekben.  

 
 
Fejlesztettük a lényegkiemelés készségét szövegből, filmbejátszásból, irányított 
kutatómunkával az interneten, vetélkedők, quizek segítségével. Fontosnak tartottuk a 
kreativitás fejlesztését is, ennek érdekében volt önálló dalszövegírás, dallamszerzés, 
koreográfia készítés” filmforgatás”, illusztráció készítés. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fő célunk a tehetséges tanulók sokoldalú fejlesztése, tevékenykedtetése, élményközpontúság 
biztosítása volt. A komplex program során az éneklést kiegészítettük a hangszeres játékkal és 
mozgással. A zenei történeteket sikerült közelebb hoznunk a gyerekekhez a dramatizálás 
során. A közös éneklés, zenélés, új dalok tanulása, mozgással történő előadása, 
képzőművészeti alkotásokban való megjelenítése inspiráló volt a tanulóknak, nem utolsó 
sorban eszköze a közös élményforrásnak, ismeretek bővítésének.  

 



 
 
Három szakaszra osztottuk a 60 órás foglalkozásokat: 20 óra népzene, 20 óra egyházzene és 
20 óra musical. A népzene témakörben megismertük Kodály Zoltán életútját, tevékenységét, a 
Kodály módszer lényegét, műveit. A magyar népdalok elemzése során sok népdalt tanultunk 
meg.  
Részt vettünk a Kodály nyomában című online zenei vetélkedőn, amelynek döntőjébe 
bejutottunk és így részt vehettünk a záró rendezvényen Kecskeméten. Az egyházzenei 
témakörben elsősorban a mise dalrendjét és az ehhez kapcsolódó dallamokat tanultuk meg.  
Kiemelten foglalkoztunk  az orgonával, a hangszerek királynőjével. Vendégül láthattuk Nagy 
Rajmund orgonistát, aki az orgona egyházi zenében betöltött szerepéről tartott előadást és 
bemutatta a hangszer működésének sajátosságait.  

 



A harmadik szakaszban a musical került fókuszba. Megismertük a műfaj sajátosságait, 
történetét, magyar és külföldi musicaleket és tanultunk híres és népszerű dallamokat, 
részleteket. 
  
A program végén tehetséggondozó szaktáborban vehettünk részt. 
A három napos Egri táborozásunk szorosan kapcsolódott a 60 órás műhelyfoglalkozásokhoz. 
Elsősorban a záró bemutatóra állítottuk össze a beszámolókat,  a ppt anyagát, az egyéni és 
közös produkciókat. Az első nap az népzenei , második nap az egyházzenei, harmadik nap a 
musichalekről szerzett ismeretanyagot rendszereztük. Látogatást tettünk az Érseki palotában, 
az Eszterházy Károly Egyetemen, a Bazilikába, ahol megtekinthettük az ország egyik 
legnagyobb orgonáját. Felkerestük a Szent István Rádiót is. Megtekintettük a Három kívánság 
című előadását, a Babszemjankó Színház előadásában. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A pályázat eredményeit a következőkben tudjuk összefoglalni: 
Sikerült alaposabban elmélyülni a népdal, egyházi énekek, szertartások, musicalek világában, 
különböző hangszerek megismerésében. Az önálló ismeretszerzés, kutatómunka segítette a 
sokoldalú személyiségfejlesztést. Gyakorolhatták az  IKT eszközök használatában való 
jártasságot, internet adta ismeretözönben való eligazodást, lényegkiemelést. Megízlelhették a 
tanulók az online játékos vetélkedőn való részvétel sajátosságait. Megmutathatták 
tehetségüket fellépéseken, koncerteken, ahol a szólóénekek megtanulása, szerepeltetés, 



közönség elismerő véleménye önbizalmuk, önismeretük fejlesztését szolgálta. A pályázati 
forrásból hangtechnikai eszközöket, keverőpultot, mikrofonokat tudtunk vásárolni. amivel a 
fellépések műszaki hátterét, színvonalát tudtuk biztosítani. A szakmai munkához kottákat, 
zenei alapokat szereztünk be. A fellépésekhez egyenruhát és egyenpólót is tudtuk biztosítani. 
A program lezárásaként kiállítással egybekötött bemutatót tartottunk a bevont tanulók 
szüleinek, a tantestületnek, az iskolát segítő szervezetek képviselőinek, a falu közösségének. 
A Művelődési házban tartott délutánon zenei tehetségeink szóló és csoportos produkciókban, 
szóbeli beszámolókban adhattak számot azokról az ismeretekről, amelyet a tehetséggondozó  
program során megtanultak, amit ők alkottak. A közönséget is bekapcsoltuk a programba egy 
zenei vetélkedőt tartottunk, amelyben a szülők és gyermekeik egy csapatban játszhattak, 
próbára téve zenei tudásukat.  
 

 
 
 

 
 
A megvalósító pedagógusok: Surányi István ének-zene tanár, Mári Noémi tanító, Nagyné 
Baráth Ágnes ének tanár 
 
A tehetséges tanulók, szülők és pedagógusok nevében köszönjük az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőjének támogatását, anyagi 
segítségét komplex tehetségfejlesztő programunk megvalósításához. 


