
A T.Á.M.O.P. 3.4.3. -08/1-2009-0028-as azonosító számú, "Sok a tehetséges fiatal Gödön, 
csak fel kell ıket karolni" cím ő - az iskolai tehetséggondozás témakörében kiírt pályázat 

záró értékelése 
 
 
 
A pályázaton 6.878.700 Ft-ot nyert el a Németh László Általános Iskola és AMI mővészeti 
tagozata és a Kincsem Óvoda közösen konzorciumban. A támogatás összegébıl 4.731.700 Ft 
a mővészetoktatásé, 2.147.000 Ft a Kincsem Óvodáé.  

A projektet a 2009/10. évi mővészeti tanévzárón nyitottuk meg hivatalosan. A programban a 
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mővészeti tagozata 
részérıl 4 bevont kolléga (Stefánné Kelemen Judit, Nyikes Róbert, Tóth Tamás, Báron Laura) 
végzett kiemelt tehetséggondozó munkát.  

A bevont területek: Az egyéni hangszeres oktatás - fuvola és trombita tanszak. A csoportos 
oktatás - képzı- és iparmővészeti tagozat két csoportja. Egy tőzzománc és egy festészet 
csoport.  

A pályázatban konzorciumi tagként résztvevı Kincsem Óvodában is kiemelt szerepet kapott a 
tehetséggondozó fejlesztı munka. Itt is 4 bevont pedagógus (Pusztainé Antal Krisztina, Szabó 
Zsófia, Sassaráné Simor Beatrix, Berkóné Misnyovszki Erika) végzett kiemelt 
tehetséggondozó munkát.  

A bevont területek: Fejlesztı játékokkal, tehetségsegítı - kibontakoztató programokkal az 
ének-zene, a hagyományırzés, a drámajátékok és a rajz - kézmővesség területén foglalkoztak 
a gyermekekkel.  

A pályázat lehetıséget adott a mővészetoktatásban három, az óvodában két pedagógus ( Tóth 
Tamás, Báron Laura, Nyikes Róbert, illetve Sassaráné Simor Beatrix, Berkóné Misnyovszki 
Erika) tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzésére.  

A projekt keretében az alapfokú mővészetoktatás /a fıpályázó/ részérıl az alábbi események, 
rendezvények finanszírozása és lebonyolítása történt meg: 

o Ifjúsági hangversenyeket rendeztünk. A Projekt keretében három elıadást bonyolítottunk: 

� A Váci Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttesének koncertje az iskola dísztermében 
(nézık száma 120 fı) 

� A Váci Szimfonikus Zenekar nagykoncertje a Zenei Világnap tiszteletére a Balázsovits 
János Sportcsarnokban (jelen volt az isk. összes tanulója, pedagógusa, a Kincsem Óvoda 
3 csoportja, 8 óvónı. A nézık száma közel 1000 fı volt) 

� A Miskolci Zenemővészeti Egyetem rézfúvós együttesének koncertje - Az elıadás 
nyilvános volt, a nézık közt Pest megyei zeneiskolások, tanárok, szülık, saját tanulóink, 
gödi érdeklıdık –mind összesen kb. 250-en - voltak. 

o"Az én varázsfám" címmel városi gyermekrajzpályázatot hirdettünk, hogy a legkisebb 
tehetségek is bemutatkozhassanak. A kész alkotásokat díjaztuk és kiállítást rendeztünk 
belılük iskolánk dísztermében. A megnyitó - díjátadó ünnepséget a zenemővészeti tagozat 
zongoristái tették varázslatossá, meseszerővé Papp Lajos: Égig érı fa c. mesés zongoradarab 
sorozatával. 

o A "Szélfútta levél a világ" címmel országos képzımővészeti pályázatot és tárlatot 
rendeztünk. A több száz beérkezett alkotásból szakmai zsőri válogatta ki a díjazásra érdemes 
legkiemelkedıbb munkákat.  



o Az I. Pest Megyei Dallam-ütıhangszeres Szólóverseny és Találkozót rendeztünk. A 
versenyen a Pest megyei zeneiskolában legkiválóbb ütısei mérték össze tudásukat. Az 
ütıhangszeres tanároknak lehetıség nyílt módszertani tapasztalatcserére szakmai 
beszélgetésre. A versenyen kiváló mővészek, pedagógusok zsőriztek. Iskolánk eredményesen 
szerepelt, 13 induló tanulónk közül 11 kapott helyezést.  

o A 2010-ben Néptánc karácsonyt rendeztünk. Az elıadáson zenekari kísérettel minden 
néptáncos tanuló fellépett. 

o A II. Pest Megyei Rézfúvós Versenyt rendeztünk. A megye 34 településérıl 110 zeneiskolás 
mérte össze tudását, tehetségét. Ismét kiváló mővészek zsőriztek. A tanárok és a zsőri itt is 
szakmai fórum keretén belül vitathatták meg az eredményeket, a tehetséggondozás újabb 
lehetıségeit. 9 induló gödi növendékbıl 3 ért el kimagasló eredményt. Felvettük a kapcsolatot 
a Tóth Aladár Zeneiskolával, mint tehetségponttal. A rézfúvós verseny elıtt a tehetségpont 
kürt szakos mővésztanára kurzus keretén belül foglalkozott versenyre készülı tehetségekkel. 

o A projekten belül lehetıség nyílt eszközök vásárlására a képzımővészeti, zenei tagozaton. 
Kiállító paravánt csináltattunk, hogy tárlataink színvonalasabbak lehessenek.  

o A fuvola tanszak bevont tanulói szépen szerepeltek a Pest Megyei Versenyen 

 

A projekt keretében a Kincsem Óvodában az alábbi események finanszírozása történt meg: 

� Mihály napi vásárt rendeztek a hagyományırzı és ének-zenei csoport bemutatójával 

� Kézmőves mővészeti szakkört vezettek, melyen fejlesztették a kicsik kézügyességét. 

� Ének zenei mővészeti szakkör, melyen zenei játékokkal fejlesztették a gyerekek 
képességeit 

� Dramatikus játék - és Hagyományırzı szakkör, melyek mind mozgás- és 
személyiségfejlesztésben eredményesnek bizonyultak. A tehetséggondozó csoportok 
felléptek a Városi Pedagógus Napon, és a Városi Majálison. 

 

A projekt hivatalos zárása a 2010/11-es tanév mővészeti évzáróján volt. 

 

 

 

 


