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Sajtóközlemény 

 

A Pácini Általános Iskola "A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok 

támogatása" című, NTP-MŰV-20 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, NTP-MŰV-20-0097 

pályázati azonosítón nyilvántartásba vett SzínTjátszó Sárvirág a BODROGKÖZBEN című 

pályázatát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő sikeresnek ítélte meg. A támogatás 

összköltsége: 

1 100 000 Ft. 

A pályázat elnyerésével célunk volt olyan kreatív kezdeményezéseket tartalmazó, a 

hagyományokra építő közösségi tanulási alkalmak megteremtése, amely a helyi igényeket 

nagyban figyelembe vette. A programok megvalósítása során figyeltünk a tanulók közösségben 

tevékenykedő aktivitásának serkentésére, ön- és emberismeretének gazdagodására. Fontos volt 

a saját hétköznapi élethelyzetük, problémáik feldolgozása a dráma és a vizualitás eszköztárával.  

Az improvizációs gyakorlatok alkalmával a helyzetmeghatározási és döntési képességük 

erősödtek, fejlődött az összpontosított munkához való szokás, időérzékük javult. A bevont 

gyerekek felfedező munkát végeztek egy-egy vizuális probléma körbejárásával, adott területen 

professzionális munkák kerültek ki produktumokként. Folyamatos volt az érdeklődés, a belső 

motiváció fenntartása (relaxációs gyakorlatok, zenehallgatás, játékok, táncos feladatok), ami 

hatással volt a dramatikus játékokra, képzőművészeti alkotásokra.  

A tehetséggondozó foglalkozásokon erősödött a tanulók empatikus képessége, a mások 

szerepébe való beleélés segítette őket abban, hogy a konfliktushelyzetek és környezeti 

problémákat helyesen tudják kezelni. Fejlődött a kezdeményező- és vállalkozóképességük, 

hiszen gondos tervezés után kreatív elképzeléseiket meg tudták valósítani. 
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A gyerekek maradandó tudásához csak az élményként megélt, átélt „tananyag” vezethet. A 

színjátszás alkalmazása többek között a gyermekek motiválását, az anyag belsővé válását, a 

nyelvi kommunikációs készségek fejlesztését segítette elő. A foglalkozások célja nem pusztán 

egy adott anyag elsajátítása volt, hanem az, hogy valóságos élményeken keresztül, az érzelmek 

megtapasztalásával létrejöhetett egyfajta attitüdváltozás.  

A támogatás segítségével a következő szakmai tevékenységek valósultak meg:  

 a csapatépítő játékok a csoport összeszokását szolgálta, 

  készségfejlesztő gyakorlatok segítségével fejlesztettük a tanulók koncentrációját, 

beszéd- és légzéstechnikáját, 

  a képzőművészeti foglalkozásokon a hétköznapi történetek fő motívumait jelenítették 

meg a tanulók, 

 megismerkedtünk a színházi dramaturgia alapfogalmaival, az alapvető drámai 

konvenciókkal, amit a gyakorlatban- történetek feldolgozásában is alkalmazni tudtunk, 

 adott történet szereplőinek jellemábrázolása nemcsak szóban, hanem rajzban is 

megtörtént,  

 a színek lelki minőségei című foglalkozáson az alkotásokon megfigyelhettük a tanulók 

aktuális hangulatát, amit szóban meg is beszéltünk, kiértékeltük, 

 az online foglalkozásokon gyűjtőmunka, kollázs készítése, illetve a munkatervben 

vállalt népi színjáték forgatókönyvével ismerkedtünk meg, 

 színházi előadás megtekintése (Miskolci Nemzeti Színházban Ábrahám Pál: Bál a 

Savoyba című operettje) 

  a meghívott festőművész, Csetneki József Flórián előadása, a közös festés öröme, 

 kiállítás szervezése az elkészített produktumokból, népi színjáték előadása, 

 a foglalkozás képeiből kisfilm készítése. 
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A tehetséggondozó kör tagjai: Bukta Zsolt, Gacsó István, Gombos Vendel Vencel, Góré Roland 

Zakariás, Magyar Flóra, Mészáros Boglárka, Mészáros Dorottya, Nagy Lilien Virág, Paronai 

Botond, Paronai Lóránt, Setét Kevin Márkó, Telek Kiara Jázmin 

 

A tehetséggondozó kör vezetői: Fekete-Magyar Nóra tanító, Móré Etelka tanító, történelem 

szakos tanár 

 

 A megvalósulás képei:  
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