
                             

 

 

Beszámoló az NTP-INNOV-21-0081 „Szín- és táncház az egész világ”  

című komplex tehetséggondozó pályázat megvalósításáról 

 

A 2021-es Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett pályázat keretében művészeti iskolánk 

néptánc tanszaka sikeresen pályázott és NTP-INNOV-21-0081 „Szín- és táncház az egész világ” 

című komplex tehetséggondozó programunk megvalósítására 2.332.000,- Ft-ot nyertünk.                 

A tehetséggondozó pályázat célja egy sokrétű, több művészeti ágat érintő tevékenység létrehozása 

volt, melyben a különböző táncnyelvek és a színház világa szervesen és egymásból építkezve jelenik 

meg. Ennek kapcsán kiválasztott táncosaink személyiségfejlesztő, csapatépítő foglalkozáson, néptánc, 

moderntánc és drámafoglalkozáson, Budapesten táncszínházi előadáson vettek részt. 

A pályázati programot 2022. január 3. és november 18. között valósítottuk meg. Az 

intézmény iskolapszichológusa - a tehetséggondozó program során arányosan elosztva - öt 

alkalommal, 5 x 2 órában tartott csapatépítő, személyiségfejlesztő foglalkozásokat. A tréningek 2022 

tavaszán két, az őszi időszakban három alkalommal segítették a csoportkohézió erősödését és az 

önismeret fejlődését.  A foglalkozások a komplex tehetségfejlesztő tevékenységbe integrálódva 

célozták meg a több vonatkozásban – életkor, felkészültség, előzetes eredmények - heterogén 

résztvevői csoport kohéziójának erősítését, a specifikus művészeti tehetségformák kibontakoztatását 

és tudatosítását. A program során érintették a hatékony kommunikáció, a szociális készségek, a 

társas együttműködés, valamint a siker- és kudarcélmények feldolgozásának területeit.  

 

A pályázat fő szakmai tevékenységei közül néptánc foglalkozásokat tartottunk a legmagasabb 

óraszámban. A 40 (20 x2) óra foglalkozást 2022. január 3. és november 18. között tartottuk meg. Ezek 

a foglalkozások a pályázat megvalósítási időszakában folyamatosan, heti rendszerességgel működtek. 

A foglalkozásokon a kitűzött táncanyaggal ismerkedtek a tanulók, először improvizatív módon, majd 

kisebb etűdöket összeállítva, és legvégül a koreográfiai betéteket megalkotva. A táncos 

motívumokon túl a táncfolklorisztikai, és néprajzi vonatkozásokkal is megismerkedhettek tanulóink.  

A néptánc-foglalkozások során a konstruktív néptánc-pedagógiát alkalmaztuk, a kiválasztott 

táncanyag improvizáció szintű elsajátítása volt a fő módszer, a differenciálás adta lehetőségeket 

kiaknázva. A tanulók önmaguk fedezték fel a tájegységhez kapcsolódó figurakészlet variációkat, és 

tanári irányítással szűkítettük le azokat a tényleges motívumkészletre. Az így kapott motívumtárat a 

tanulók magabiztosan képesek használni a szabadtánc során. Mozgásos memóriafejlesztés is történt 



a foglalkozásokkor, amikor táncos sorozatokat alkottak a tanulók a már meglévő motívumokból. A 

táncos sorozatokat végül koreográfiává fűztük össze.  

A moderntánc foglalkozások is időarányosan kerültek be a programba, 2022 tavaszán két, az 

őszi időszakban három alkalommal. Céljuk a pályázatban résztvevő néptánc tanszakon tanuló 

növendékék megismertetése a moderntánc technika alapjaival. A tematika a testtartás, a végtagok 

használata, valamint a kontakt-technika páros viszonyának megértése volt az érintés, súlyadás, súly 

vétel gyakorlatokon keresztül. A tanultak elmélyítése és beépítése a záró produkcióba. A moderntánc 

foglalkozások tanítási módszere a frontális oktatás volt, tanári szemléltetést és bemutatást 

alkalmazva. A kontakt tánctechnika párban lévő feladatainál nagy segítség volt, hogy a 

néptánctudásukból a páros viszony nem volt ismeretlen számukra, így ez meggyorsította az alapok 

elsajátítását. A szaktanárokkal való folyamatos egyeztetés, információ csere egy hatékony 

munkafolyamatot eredményezett. 

2022 októberében és novemberében kiegészítő tevékenységként - plusz óraszámban – 

drámapedagógiai foglalkozásokat tartottunk vendégművész drámapedagógus, színész, bábszínész 

vezetésével. A táncot tanuló gyerekeknek nagyon fontos, hogy a tánctudás mellett a színpadi 

előadásmód technikai kérdéseiben is gyakorlatot szerezzenek, hiszen a táncszínház napjainkban élő 

műfaj, egy olyan lehetőség, melyre mindenképpen érdemes felkészülni. A vendégelőadóként 

meghívott drámapedagógus színész, bábszínész a fejlesztést három területre bontotta, és a 

foglalkozásokat e 3 terület fejlesztésére koncentrálta: beszédtechnika, mozgás és kreatív színészi 

improvizáció. A tréningek alkalmával olyan témákat dolgoztat fel a tanulókkal indirekt módon, 

amelyek már a készülő előadáshoz tartoznak. A készülő darab így észrevétlenül alakult ki a 

tehetséges gyermekek belső világából, és nemcsak a felnőttek irányítói tevékenységéből és szellemi 

termékéből táplálkozik.                                                                                                                                                  

Az alkotás teljes mértékben a gyerekek személyiségéből és ötleteiből fakadt. A sok improvizációs 

gyakorlat során kialakult egy erős vonala szerkesztése a mesedarabnak, amit természetesen tanári 

irányítással rögzítettünk, és tartottunk meg a darab során. Az alkotás során sok-sok mellékötlet, 

mellékvágány is alakult, melyeket nem használtunk fel a mű elkészítésében, de hasznosságukat és 

érdekességüket érdemes megemlíteni.  

A választható kiegészítő tevékenységekből az egy napos tanulmányutat választottuk. A 

buszos utazás keretén belül a Hagyományok Házába látogattunk el, ahol Paár Julcsi és a Fitos Dezső 

Társulat: Kerekutca – mesejátékát tekintettük meg. A gyermekeknek szóló táncszínházi előadásban 

táncos tanulóink bepillantást nyerhettek abba, hogy milyen a hivatásos táncos szakma, az 

előadóművészet, milyen a néptánc, a népi ének és a népzene formanyelvével a színpadon történetet 

mesélni. Az előadás magával ragadott mindenkit, a zene és a tánc színes forgatagában megelevenedő 

falunak, a házak közt szövődő kalandoknak, egy szempillantás alatt részesei lettünk mindannyian.  

 Délután a sok elismerést és díjat kapott Magyar Zene Házába látogattunk, ahol a tánchoz 

nélkülözhetetlen társművészettel, a zenével, annak történetiségével, formáival ismerkedtünk meg. 

Az építészetileg különleges és egyedülálló épület megtekintése után a  Magyar Zene Házában 

különleges zenei tárlaton ismerkedtünk a zene történetének legfontosabb állomásaival, európai, 

illetve magyar fókusszal. A kiállítás az ősi ritmusoktól elindulva egészen a 21. századig az élet 

körforgásán keresztül mesélte el nekünk a zene jelentőségét, végighaladtunk a legfontosabb 

zenetörténeti fordulópontokon, kiemelve egy-egy ikonikus alkotót. A zene születésétől, a magyar 



népzene és az európai zene gyökereitől indulva évszázadokon át követtük a zene életét és azt, hogy 

mit jelentett a hangok rendezett sora az embereknek, különös tekintettel a magyaroknak Európában, 

az európai hatások alatt. A kiállítás önmagáért beszélt, mert amerre fordultunk, mindenütt zenét 

hallottunk. Itt a kiállítás tárgya maga a zene volt.  Az élményt fokozta a kiállítás interaktivitása, illetve 

azt, hogy a kiállítás előszeretettel használta a technológia eszközeit és játékosan vonta be 

tanulóinkat, hogy új ismereteket szerezzenek a zenéről. 

A pályázati forrásnak köszönhetően kosztümtárunk is megújult. 299 ezer forint értékben 

varrattunk új viseleteket, 300 ezer forint értékben zenekari kíséretet fizettünk és 299 ezer forint 

értékben táncos eszközöket szereztünk be. 

 

      

         

 


