
 

SZAKMAI 

BESZÁMOLÓ 
az NTP-MOI-15-0082 kódszámú „Híd ami összeköt”  

című pályázathoz 
 
 

2015. október 01. – 2016. június 30. 

 

 

 

 

 
 



2 

 

A KECSKEMÉTI VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA  

„HÍD AMI ÖSSZEKÖT”  

CÍMŰ PÁLYÁZATI 

PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 

 

 
A program helyszíne: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú 

 Művészeti Iskola 

A program időtartam:   2015. október 01. – 2016. június 30. 

 

Résztvevők: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 20 növendéke 

 

A programban résztvevő pedagógusok: 

 

 Pintérné Farkas Brigitta – rajz – grafika tanár 

 Németh Arnold – tánctanár 

 Kollár Éva – asszisztens, segítő 

 Vass- Eysen Ábel – drámapedagógus 

 

 

„Híd ami összeköt„ című programunk szervező munkái 2015 októberében kezdődtek. 

A művészeti iskolába járó tehetséges gyerekek beválogatása (tehetségsegítő pedagógus 

bevonása), illetve a szülők tájékoztatása (2016 márciusa) után 2016 áprilisában 

kezdtük a közös munkát.  
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Programunk 2 nagy részre tagolódott: 

 

I. Műhelyfoglalkozások (45 óra)  

 

Foglalkozásainkat a Vásárhelyi Pál Általános Iskolában péntek délutánonként és 

szombatonként tartottuk. 

Szívesen jöttek a gyerekek a játékos találkozókra. A tervezettnek megfelelően a jó 

csoportlégkör, a nyitottság, az alkotó hangulat megteremtésére törekedtünk.  

Rendszereztük az előzetes ismereteiket és nagy hangsúlyt fektettünk a különböző 

művészeti tanszakokról érkező gyerekek csoportjait egy egységes jó hangulatú, tenni 

kész csapattá kovácsolni. 

A program fő motívumaként Romhányi Róka és a holló című művét választottuk. A 

mű jól alkalmazható a kitűzött célok megvalósításához. Az egyes művészeti ágak, 

műhelyek létrehozott produktumai, egységes egésszé tudnak majd összeérni a program 

végére.  

A drámajáték tréningek során leginkább a rögzített improvizáció módszerét használva 

játszottunk a jelenetekről és a szereplőkről. Karaktergyakorlatokkal teremtettük meg a 

szereplők figuráinak főbb jellemvonásait, majd ezeket variációról variációra 

rögzítettük. Az egyes variációk mind a témát használják alapul más-más 

megközelítésből. Így jó lehetőséget biztosított a közös dramatikus improvizációk során 

a „tömeg” (nem főszerepet játszók) karaktereinek, viszonyainak megjelenítése a 

közösség élményének megélésére. 

A tánc-mozgás tréningek során olyan mozgásszínházi technikákat sajátítottunk el, 

melyek segítségével mind a főszereplők, mind a „tömeg” érzelmeit, viszonyait jól alá 

tudja támasztani érzékletesebben megjeleníteni. Az olykor már szinte tánc-

koreografikus mozgásjátékok nagy kihívást, de ugyanakkor új tapasztalatot is 

jelentettek a résztvevő gyerekek számára. 

A képőzőművészeti foglalkozások során két tapasztalattal gazdagodtunk. Egyfelől a 

választott darab egyes jeleneteit terveztük meg színpadképekre, szereplőállásokra 

bontva, több irányból. Ez a technika jó lehetőséget biztosít a már elkészített 
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improvizációk újragondolására tudatosítására a színpadi jelenlét több oldalról való 

tudatosítására.  

Danyi Judit Színművész színházi tréningje különleges élményt jelentett a résztvevő 

gyerekek számára. Olyan különleges színészi gyakorlatokat ismerhettünk meg, 

melyeket nem a csak a most készülő játék során, hanem további színjátszós 

tevékenységeik során is jól tudnak majd alkalmazni. A 11 óra tréning alatt 

belekóstoltunk a térszervezés rejtelmeibe. A színészi jelenlét lehetőségeit fő és 

mellékszereplőként is megvizsgáltuk. Az egyes drámai események összefűzésével 

következményjátékok segítségével ismerkedtünk meg. Izgalmas tapasztalt volt az 

egyéni színpadi jelenlét megélése. De ugyanekkora kihívást jelentett monológot 

elmondani a többiek jelenlétében is a színpadon.  

A foglalkozások zárásaként meghívtuk a programban résztvevő gyerekek szüleit egy 

nyílt foglalkozásra, melynek keretében ők maguk is belekóstolhattak a dráma és 

mozgás játékokba, illetve megtekinthették az eddig elkészült alkotásokat.  

 

II. 3 napos összművészeti tábor 

 

Táborunkat – a tervezetteknek megfelelően - már a nyári vakáció idejére szerveztük. A 

3 napos bentlakásos táborunkat a természet lágy ölén töltöttük Hetényegyházán. Már 

az első nap nagy munkába fogtunk. Az összművészeti tréning során felidéztük az 

eddigi művészeti tréningeken szerzett tapasztalatokat, és megterveztük a három napi 

tevékenységünket. Rögtön bele is fogtunk egy kis bemelegítő játék után az egyes 

jelenetek újra felelevenítésébe kiscsoportos formában. 

Hogy megismerhessük igazán a helyet, vendéglátóink a környező tanösvényen 

végigvezettek bennünket, melyen ihletet szereztünk a darabhoz is, mivel az alföld leg 

sokszínűbb madárhangjait tanulmányozhattuk.  

A második nap délelőttjén kézműves foglalkozás várt bennünket, természetközeli 

anyagokból szőhettünk illetve ki-ki elkészíthette a saját kincses-dobozát mozaik 

technikával.  

A délután folyamán a Róka és a holló rögzítő próbájára került sor, ahol a tegnapi nap 

folyamán befejezett egyes jelenetek összefűzésére került sor, valamint a jelmezek, 



5 

 

kellékek felújítására illetve használatbavételét gyakoroltuk. Az örömmel teli munka 

meghozta gyümölcsét, mert este egy tábortűz mellett öröméneklés mellett pihentük ki 

örömteli fáradalmainkat. Majd a tábortűz végeztével izgalmakban teli bátorságpróbán 

vettünk részt a sötét erdőben.  

A szerda délelőttjén két rögzítő próba után összegzésre gyűltünk egybe. Itt gyűjtöttük 

össze az elmúlt két és fél hónap tapasztalatait, örömeit, sikereit. 

 

Szerda délután a tábort bemutatóval zártuk. Melyen, az ugyanezen a helyszínen 

tartózkodó vadász táborban résztvevő gyerekek illetve az összművészeti táborban 

résztvevő gyerekek családjai vettek részt. A szülők és testvérek népes tábora előtt 

felszabadultan játszott a csapat, és nagy sikert arattak. 

 

Összegezve:  

 

A támogatás hasznosságát tényszerűen bizonyítja, hogy a gyerekek nagyon sok új 

élménnyel gazdagodtak melyek, nem csak a program megvalósulásáig, hanem azon túl 

is mutatnak. Érzékenyebbé váltak a művészeti értékek befogadására, nyitottabbá 

váltak a külvilágra. Új technikákkal kísérletezhettek, bővült eszköztáruk, fejlődött 

problémamegoldó képességük. Az alkotó tevékenység során szerzett sikerélmény 

formálta énképüket, pozitív megerősítést adott, további munkára motiválta őket. 

 

Kecskemét, 2016. június 23. 
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