
Iskolánk sikeresen pályázott, az NTP-TSZT-MPA-12, A NEMZETI TEHETSÉG 

PROGRAM  

A hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó progra-

mok, tehetséggondozó műhelyek és hozzájuk kapcsolódó szaktáborok támogatása prog-

ramra. 

Iskolánkat, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Magyar Géniusziroda t 

regisztrált Tehetségpontként tartja nyílván. 

Aktívan bekapcsolódunk a Tehetségpontoknak és a Tehetségműhelyeknek meghirdetett prog-

ramokba. 

Létrehoztuk a Zene-Bona zenei tehetséggondozó műhelyt. Tettük ezt azért, mert egyenlő hoz-

záférést kívántunk biztosítani a zenében tehetséges tanulóknak a fejlődéshez. Az alsó tagoza-

tos tanulók részére évek óta csoportos zeneterápiás foglalkozásokat tartunk. Az ott kiemelke-

dő eredményt elérő és a zenére érzékeny tanulók többféle hangszeres zenei foglalkozások 

közül választhatnak, mint pl. kezdő és haladó furulya csoport, ütőhangszeres kamaracsoport, 

zongorán, szintetizátoron, citerán játszók köre, és bekapcsolódhatnak az énekkar munkájába. 

A tehetséggondozást a nem kötelező, hanem a választható tanórák, és a tanórán kívüli tevé-

kenységek biztosítják. 

A tehetség gondozó tábor elsődleges feladata, hogy a technikai, elméleti és improvizatív ké-

pességen és tudáson túl kialakítsunk egy un. „zenei össze-ölelkezésre” való igényt, hajlandó-

ságot. 

Van az emberi érzés-és gondolatvilágnak egy része, amit csak a zene tud kifejezni.  A 

határon túli iskolával közösen szervezett program célja, hogy megismerjük egymás munkáját, 

és olyan új módszereket amelyek segítik majd a későbbiekben a munkánkat. Az erdélyi Haáz 

tanár úr, már régóta foglakozik tehetséges gyermekek fejlesztésével a zene területén. Szeret-

nénk a gyakorlatban is látnia munkáját, és megismerni módszereit. Fontos számunkra, hogy a 

gyermekek is megismerjék hasonló korú és sorsú társaikat, barátságokat kössenek, és a közös 

zene tanulás éneklés örömét nyújthassuk számukra. A két iskola között szeretnénk egy test-

vériskolai kapcsolatot is kialakítani melynek keretében a szakmai munkánkat erősíthetjük és 

fejleszthetjük a tehetséggondozás területén is. 

Az Erdélyben élő magyar iskolával közösen létrehozott program keretében megismerni egy-

más munkáját, módszereit. A gyermekek tapasztalatokat szerezhetnek, barátságokat alakíthat-

nak ki, és a közös zenélés és éneklés örömét tapasztalhatják meg határok nélkül. Olyan prog-

ramot szeretnénk létrehozni, ahol a gyermekek a szereplési lehetőségeket kihasználva meg-

mutathatják képességeiket. 

A tábor időtartama 1 hét, melyből napi 4 órában, a tehetség fejlesztéssel foglakozik. 

ami 20 órát jelent összesen. a további napi 4 órában lazító tehetség gondozó programok, ami 

szintén heti 20 órában valósul meg. 



Olyan gyermekek és pedagógusok vesznek majd részt ezen a programon, akik eredményesen 

végezték munkájukat. Olyan gyermekek kerülnek be akik az eddigi tehetségfejlesztésben is 

kimagaslóan teljesítettek. 

2013.szeptember 

Tanulóink sikeresen vettek részt az NTP-TSZT-MPA-12 

 A hazai és határon túli együttműködéssel megvalósuló nyári tehetséggondozó progra-

mok, tehetséggondozó műhelyek és hozzájuk kapcsolódó szaktáborok támogatása támo-

gatására kiírt programon. 

 

Szeretnénk ez úton is megköszönni mindenkinek, aki részt vett a tábor szervezésében és a 

gyermekek felkészítésében egyaránt. 

Nagyszerű lehetőség volt ez a tábor gyermekeink számára. Csodálatos érzés volt látni őket 

fellépések alkalmával, érezni a lelkesedésüket, és látni rajtuk azt a boldogságot, amilyen él-

ményt nyújtott nekik a tábor. A gyermekek nem csak a zenei neveléssel foglakoztak, hanem 

minden délután részt vettek kirándulásokon, ismerkedtek az Erdélyben élő gyermekkel. Volt 

részünk rengeteg nevetésben és meghatódottságtól származó könnyekben egyaránt.  

Gyermekeink nagy sikert arattak a fellépések alkalmával. A szentegyházi gyerekek állva tap-

solták meg őket, némelyek pedig könnybe lábadt szemekkel csodálta a mi kis tehetségeinket! 

Haáz Tanár Úr is meghatódva mondta el véleményét és dicsérő szavait! 

azt gondoljuk, olyan lehetőség volt ez mindkét ország gyermekeinek ami a pályázat nélkül 

soha nem jött volna része! 

Köszönjük! 

2013. október 
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