A 2016/2017-es tanévben a Színkép Alapítvány fenntartásában lévő Harmónia Alapfokú
Művészeti Iskolában egy az EMMI által támogatott, a művészeti iskoláknak kiírt, a
Nemzeti Tehetség Program keretei közötti tehetséggondozó pályázat megvalósítására
került sor NTP-MOI-16-0052 kategóriában: „Tehetséges fiatalok felkészítését végző
művészetoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása
A programunk címe:” Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa”.
Programunk lendületet adott az iskolai tehetségsegítés szervezeti-szakmai feltételeinek
fejlesztéséhez. A szakmai tehetségsegítő programunkhoz való hozzáférés lehetőségeinek
bővítését segítette elő az ingyenes hozzáférés biztosítása. Programunkban felvállaltuk a jó
gyakorlatok megismertetését és elterjesztését. A programterv központi eleme a pünkösd volt.
A gyerekeknek tudást és élményt nyújtottunk, intellektuális és művészeti kompetenciáikat
fejlesztettük. A komplex művészeti programunk lényege, hogy a fenti témában elmélyülve
összetett, sokrétű tudást, összművészeti ismeretet nyújtottunk a tanulóinknak mind az alkotói
folyamat, mind a művészettörténeti ismeretek terén.
A szeptemberi iskolakezdéssel párhuzamosan indult a tehetségműhelyek munkája. A célok és
feladatok ismertetése után kezdődött el a kiscsoportos foglalkozások sorozata. Mind a
színjátékosok, mind a képzősek a szakmai szempontok szerint válogatott tehetségek, akik már
eddig is értek el eredményeket. Így a szülők részéről is elvárás volt a szereplés, illetve a
versenyeztetés. A tanmenet szerint történt a foglalkozások tartása. A színjátékosok a vállalt
bemutatón túl a karácsonyi időszakban is mutattak be egy pásztorjátékot a Belvárosi Római
Katolikus templomban is, és az iskola valamint az együttműködő partnerünk a Csillagbojtár
Kft. szervezésében bonyolított Szent Karácsony könyvbemutatón is. A Szent Karácsony
könyvben a képzősök rajzaiból válogatott a kötet szerkesztője.
A képzősök részt vettek a Szent Márton év és a Szent László év alkalmával meghirdetett
rajzversenyeken is, közülük többen országos helyezést értek el. A színjátékosok a húsvéti
ünnepkörre készültek, ott egy passiójátékot mutattak be a városi sportcsarnokban is, ahol 5
katolikus általános iskola tanulóinak tartott lelki napot a másik együttműködő partnerünk, a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola.
Tehetséggondozó programunk általános célja:a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése,
valamint egy adott tehetséges gyermek tehetséggel összefüggő gyenge oldalainak
kiegyenlítése. Olyan területek támogatásával dolgoztunk, amelyek kiegészítik a direkt
tehetségfejlesztést. Ezen belül azokat a szempontokat vettük figyelembe, amelyek tipikusan a

különleges adottságokat fejezik ki: a képességek valamely területén. Jelen projektben a
művészeti nevelésben biztosítottuk az intenzív, gyors elmélyülést és előrehaladást. Az
alkalmazott eljárások döntően oktatási jellegűek voltak, de művészeti vonatkozásuk erős volt.
A fejlesztés kimenete a kiállítás és színpadi előadás művészeti-közművelődési feladat volt. .A
hatékony tehetséggondozás leghangsúlyosabb területe a tehetséges tanulók természetére épülő
speciális tanmenet készítése. A speciális tanmenetünk alapvetően a magasabb szintű
gondolkodást, a feldolgozási készségeket és a tantárgyakon átívelő megközelítéseket
hangsúlyozta. Mélységben történő gazdagítással

több lehetőséget kínáltunk a tehetséges

gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására. Tartalmi gazdagítással a tananyagot a
tanulókra szabottan szerkesztettük meg, A kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését a
feldolgozási képességek gazdagításával oldottuk meg. Célcsoportunk- a színjátszók magabiztosabban, "szakmai" tudással biztonságosabban szerepeltek a színpadon, a képzősök
elmélyült, letisztult formákkal, színekkel dolgoztak, kompozícióik valóban kiállítási darabok
voltak. A Szentendrén tett kirándulásunk bővítette ismereteiket, közösségépítő és
személyiségfejlesztő hatása vitathatatlan. A Skanzen színpadán rögtönzött játékot mutattak be
a látogatóknak. A képzősök a népi formák, színek, tárgyak természetes anyagok
megismerésén túl rajzos élménybeszámolót tartottak a kirándulásról. A Máriabesnyőn tett
látogatással a pünkösd ünnepének megismerése, tartalmi kibővítése valósult meg.
A képzősök részt vettek a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos,
országos, a víz világnapja alkalmával meghirdetett rajzversenyén is, közülük helyezést értek
el. A színjátszók részt vettek több színpadi bemutatón, a tanév során több helyen és több
műsorral szerepeltek városunkban. A program zárása a 2017. május 26-án rendezett Tarkabarka est volt, melyen a színjátszók bemutatója hatalmas siker volt, s ekkor volt a képzősök
kiállítása is.
A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola hevesi, Szent Gellért Katolikus Általános
Iskola telephelyén több mint egy évtizedes múltra tekint vissza a művészetoktatás. Kollégánk
Abriháné Karniczki Csilla nagy szakértelemmel és szeretettel végzi munkáját, fejleszti a
gyerekeket, és részt vesz velük versenyeken, rendezvényeken, ünnepi műsorokon. A
gyerekekkel elért eredmények elismerésre méltóak. A harmóniás színjátékos gyermekek
komoly kulturális és művészeti erőt jelentenek a városban. A színjáték tanszak mellett a
képzős diákok is évről évre megmutatják tehetségüket folyamatosan a különböző
versenyeken, ahol mindig nagyon szép eredményeket érnek el. Így volt ez az idei tanévben is.

A képzősek fejlesztése, tanítása, versenyeztetése Szabari Zoltán művészetpedagógus
kollégánk munkáját dicséri.
Június 10-én az egy napos kirándulásunk úti célja Szentendre volt, a Falumúzeum,
majd hazafelé Máriabesnyő. A tehetséggondozó programunk egyik „legjobb" eleme volt, a
gyermekek visszajelzése alapján. A tájegységeket végiglátogattuk, ahol szinte mindenhol
interaktív foglalkozás várta a gyerekeket. Különösen a Felvidéki Mezőváros nyerte el a
tetszésüket, ahol színészek játéka által elevenedett meg a korabeli élet. A Skanzen szabadtéri
színpadán a színjátékosok rögtönzött bemutatót tartottak, amit end kívül élveztünk.
Örülünk annak, hogy sikeres pályázati elbírálást kaptunk a programunk folytatásához.
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