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A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
mővészeti tagozata kiemelt tehetséggondozó feladatokat látott el a TÁMOP-3.4.3-08/1-
2009-0028 számú, „Sok a tehetséges fiatal Gödön, csak fel kell ıket karolni”  címő 
pályázat keretében.  
A kiemelt projekt idıtartama: 2010. március1-tıl 2011. június 30-ig terjedt.  
Az elmúlt másfél év számos rendezvényének, programjának fókuszában a 
tehetséggondozás állt. 
Konzorciumi pályázatunk során a Gödi Kincsem Óvodával évek óta meglévı kiváló 
együttmőködésünket, kapcsolatunkat tovább erısítettük – fókuszálva a legkisebb 
tehetségekre, és követve az ı útjukat a magasabb fejlıdési szintek felé. 
A konzorciumi pályázaton a két intézmény együttesen 6.878.700 Ft támogatást nyert el. 
Ebbıl a Németh László Iskola mővészeti tagozata 4.731.700 Ft-ot, a Kincsem Óvoda 
2.147.000 Ft-ot költhetett el fejlesztı programjaira, képzéseire, eszközeire. 
A mővészetoktatás az elmúlt másfél év alatt a kiemelt fejlesztı mőhelyek, csoportok 
mőködtetése mellett az alábbi tehetséggondozó rendezvényeket, programokat valósította 
meg: 
 

o Ifjúsági hangversenyeket rendeztünk – többek közt eljutott Gödre a 
Balázsovits János Sportcsarnokba a teljes Váci Szimfónikus Zenekar 2010. 
október 4-én a Zenei Világnap tiszteletére rendezett hangversenyre, melyet 
közel 1.000 gyermek hallhatott 

o „Az én varázsfám” címmel városi rajzpályázatot hirdettünk és kiállítást 
szerveztünk 

o „Szélfútta levél a világ…” címő országos képzımővészeti pályázatot 
rendeztünk, az alkotásokat díjaztuk és kiállításon mutattuk be 

o Megrendeztük az I. Pest Megyei Dallam-ütıhangszeres Szólóverseny – és 
Találkozót 

o Néptánc karácsonyt rendeztünk, melyen közel 80 néptánc szakos tanulónk 
lépett fel 

o Második alkalommal rendeztük meg a Pest Megyei Rézfúvós Versenyt 34 
pest megyei település részvételével 

o Továbbképzéseken vettünk részt, fejlesztı eszközöket vásároltunk a képzı- 
és iparmővészeti, ill. a zenemővészeti tagozat részére 

 
Június végéhez érve a projekt véget ér ugyan, de számunkra folytatódik a 
tehetséggondozás. Úgy gondolom az elmúlt idıszak sikerei, versenyeredményei mind-
mind azt igazolják, bizonyítják, hogy számunkra ez fontos. Fontosak a versenyek, a 
megmérettetések, de legalább ugyanilyen fontos – ha még nem fontosabb sokkal – a 
hétköznapi mőhelymunka, az alkotó tevékenység, a tanulási folyamat – amikor egy 
botladozó lépésbıl hónapok alatt kialakul egy gyönyörő koreográfia, vagy hetek, hónapok 
rendszeres gyakorlása után szépen megszólal egy zenemő a hangversenyen. 
Tehetséggondozó munkánk tehát nem ér véget a projekt lejártával. Versenyek, pályázatok, 
fesztiválok rendszeres résztvevıi leszünk a jövıben is – keresve növendékeinknek a 
tehetség kibontakoztatásának lehetıségeit. 
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