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Előzmények 

A Nemzeti Tehetség Program szakképzésben részt vevő tehetséges fiatalok 

tehetséggondozásának és az ezt segítő alkotópedagógiai műhelyek működésének 

támogatására kiírt – NTP-SZTG-16 jelű – pályázatán intézményünk „Az együtt zenélés öröme 

– zenei tehetségfejlesztés az Irinyi János Református Szakközépiskolában” című pályázatával 

sikeresen szerepelt és 1.995.000 Ft támogatást nyert. 

Iskolánkban évek óta folyik a tanulók nem tantárgyi tehetségterületeken való fejlesztése. 

Ennek a munkának az eredményeképpen egyre több zenei területen tehetséges énekes, 

zenész és a zene technikai része iránt érdeklődő diák került látókörünkbe. Az előző tanévben 

az NPT-SZTG-15-0069 jelű pályázatunk keretében megteremtettük a magasabb színvonalú 

működés alapjait, hiszen a 2015/16. tanévben hangfelvétel készítésre alkalmas stúdiót 

alakítottunk ki és szereltünk fel, felkészítettük a zenei műhelyben tevékenykedő diákokat a 

stúdió felvételeken való közreműködésre és kiadtuk első CD-nket is. A mostani pályázat 

segítségével ezt a munkát kívántuk folytatni, az idén az élő zenélésre helyezve a hangsúlyt. 

 

Előkészítési szakasz 

A pályázat lebonyolításának első lépése a műhely munkájába való bekapcsolódás 

lehetőségének meghirdetése volt az iskola kilencedikes diákjai számára. A toborzást plakátok 

kihelyezésével, az osztályok személyes felkeresésével és a szaktanároktól származó 

információk felhasználásával végeztük. 

Ezt követően a jelentkezőket területüknek (énekes, zenész, technikus) megfelelő – a 

pályázatban leírt – módszerekkel teszteltük, majd a kiválasztási procedúra végeztével a 

legjobb eredményt elért tanulókat vontuk be a zenei műhely tevékenységébe a már meglévő 

diákok mellé. Mivel sok tehetséges tanulóval találkoztunk a kiválasztási szakaszban, az 

eredetileg tervezett 15 fő helyett 20 fővel kezdtük meg munkánkat. 

 

A pályázati program lényege 

A pályázat során az iskolánk zenei területen tehetséges diákjainak fejlesztése volt a cél. Az 

előző évi pályázat folytatásaként az idén az élő zenélésre, és az ehhez szükséges eszközök 

fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt.  Ez lehetőséget adott arra, hogy énekeseink, zenészeink 

és technikusaink megtanulják színpadi hangosítás használatának alapjait. A projekt során a 

kiscsoportos foglalkozásokon túl sor került egy 3 napos zenei táborra Sárospatakon, egy 

fotókiállítás megrendezésére és beszerzésre kerültek az élő zenéléshez nélkülözhetetlen 

hangszerek is. 

 

A megvalósult szakmai tevékenységek 

A pályázat végrehajtása az énekes, hangszeres zenész és technikus csoport fejlesztésével 

indult, rendszeres foglalkozások keretében. Az előre kialakított tematika szerint az első 

foglalkozásokon külön csoportokban zajlott a tevékenység, majd a hangszerek megérkeztével 



a csoportok közös munkával töltötték idejüket, felkészülve az élő fellépések művészi és 

technikai kihívásaira. 

A csoportok fejlesztésével párhuzamosan angol szakos kolléganőnk szükség szerint segítette 

az énekesek angol kiejtésének fejlődését és technikusaink angol szakirodalom olvasási 

készségének magasabb szintűvé válását. 

A felkészüléssel párhuzamosan – mivel műhelyünk híre eljutott számos helyre – folyamatosan 

érkeztek a felkérések, így a tanév során közel 30 iskolai vagy külső helyszínen lebonyolított 

koncertre került sor. 

Április végén diákjaink 3 napot tölthettek Sárospatakon, ahol a zenei tábor keretei között 

napközben próbákon vettek részt, két este pedig koncertet is adtak. 

Május hónapban megrendezésre került a műhely munkáját bemutató fotókiállítás is. 

 

A pályázati célok teljesülése 

Munkánk eredményeképpen a tanév során több, mint 30 új dalt állítottunk színpadra, és 

látványosan fejlődött az élő színpadi produkcióink minősége. A technikusok megtanulták 

értelmezni és kiszolgálni az énekesek, zenészek technikai igényeit, és fejlődött a három 

csoport közötti együttműködési készség. A fejlesztő foglalkozások járulékos hatásaként 

fejlődött a tanulók ének- és hangszertudása, színpadi mozgása, viselkedése is. Az együtt 

zenélés örömét tanulóink nem csak a fejlesztő foglalkozásokon tapasztalhatták meg, hiszen a 

tanév során lebonyolított fellépéseken számos esetben szép közönségsikert is 

elkönyvelhettek, ami jelentős mértékben növelte a zenéléssel kapcsolatos motivációjukat. 

Ezek alapján bátran kijelenthetjük, hogy a pályázatunkban megfogalmazott célok 

maradéktalanul megvalósultak, és számos pozitív hatást gyakoroltak a célcsoportra 

(önbizalomnövekedés, hangszer- / énektudás fejlődése, a zenekarban való zenélés 

készségének fejlődése). 

A zenei tábor várokozásainkat felülmúló hatásokat gyakorolt a zenei műhelyes diákokra. Nem 

csak pozitív szakmai hatásokról számolhatunk be, hanem nagyon jó közösség szervező, 

csapatépítő hatást is gyakorolt a résztvevőkre. Ennek eredményeképpen még jobb, 

mondhatni baráti viszony alakult ki a tanulók között, ami nagymértékben segíti az együtt 

zenélést. 

A tavalyi és idei tanévben elvégzett munkánk eredményeképpen egyre több, és egyre 

nívósabb fellépésre való felkérést kap zenei műhelyünk, amelynek igyekszünk a 

lehetőségekhez mérten eleget tenni. 

Ugyancsak fejlődött diákjaink angol kiejtése angolos kolléganőnk munkájának köszönhetően, 

ahogy ez zenei anyagainkban hallható is. 

Megvalósításra került a záró gála megszervezése és videós rögzítése is, amelyre iskolánk 2017. 

március 31-i diáknapjának keretében került sor. 



A beszerzett hangszerek, eszközök pedig nagymértékben segítették fejlesztő munkánkat a 

projekt során, a minőségi hangszerek használata a gyerekeknek sikerélményt, motivációt 

adott, illetve igényes munkára sarkallta őket. 

Alátámasztják az énekesek, zenészek és technikusok látványos fejlődését a Youtube 

csatornánkon látható újabb koncert felvételek és a Müller Péter Sziámi and Friends zenekar 

által kiírt dalfeldolgozó pályázat fődíja is. 

Megvalósult a pályázatban vállalt, a zenei műhely munkáját bemutató fotókiállítás is, amelyet 

iskolánk galériájában rendeztünk. 

Technikusaink angol szakirodalom olvasási készségeinek fejlődését kevésbé lehet objektív 

adatokkal alátámasztani, de azt tapasztaltuk, egyre magabiztosabban igazodnak el ezekben a 

szövegekben. 

 

A pályázat során létrehozott tárgyiasult alkotások 

A pályázat során két tárgyiasult alkotás létrehozását vállaltuk: egy koncert rögzítését videón, 

illetve egy fotókiállítás rendezését. 

A koncertre az iskolai diáknapok keretében került sor, 2017. március 31-én, helyszíne a 

Kazincbarcikai Sportközpont tornacsarnoka volt, ahol diákjaink saját társaiknak mutatták be 

produkciójukat, amely a tanév során műsorra tűzött legjobb dalokat tartalmazta. Az 

eseményre közel 700 fő néző előtt került sor. A tapasztalatokkal kapcsolatosan talán a 

leghitelesebb visszajelzések a videón hallható nézői tetszésnyilvánítások. A résztvevők szóban 

is arról számoltak be, hogy tetszett nekik a produkció.  

A fotókiállításon a pályázati időszakban készült – a műhely munkájával kapcsolatos – fotókat 

mutattuk be. A felvételeket volt tanítványunk, Tóth Vanessza készítette, aki jelenleg 

fotográfusnak tanul, és szívesen segítette kitűnő képeivel munkánkat. A kiállítás megnyitójára 

a 2017. május 19-én rendezett jubileumi emléknap keretében került sor. A kiállítás anyaga itt 

tekinthető meg:  

https://www.facebook.com/1565718930421018/photos/?tab=album&album_id=18767597

72650264 

 

A zenei tábor tapasztalatai 

Kiegészítő tevékenységként 3 napos zenei tábor megszervezését vállaltuk. A táborra 2017. 

április 28-30. között került sor Sárospatakon. A tábor során a zenélésé volt a főszerep, 

napközben próbák zajlottak, 28-án és 29-én este pedig koncertet adtunk. Emellett 

szakítottunk időt városnézésre és pihenésre is.  

Az intenzív próbák során azt tapasztaltuk, hogy diákjaink egyre inkább képesek koncentráltan, 

fegyelmezetten, a zenélést mégis élvezve dolgozni. Ez az intenzív együttlét lehetőséget 

biztosított arra is, hogy azok a diákok, akik a hétköznapokban nem töltik együtt napjaikat, 

jobban megismerjék egymást. A szaktábor arra is lehetőséget biztosított, hogy a műhely 

foglalkozásait vezető tanárok iskolán kívül, kötetlenebb formában találkozzanak diákjaikkal, 

https://www.facebook.com/1565718930421018/photos/?tab=album&album_id=1876759772650264
https://www.facebook.com/1565718930421018/photos/?tab=album&album_id=1876759772650264


akik emiatt esetenként addig nem ismert oldalukat is meg tudták mutatni. Ez a tapasztalat a 

jövőben lehetővé teszi a személyre szabottabb bánásmódot a közös munka során. A 

résztvevők nagyon pozitívan értékelték a tábort. 

Néhány diák véleménye a táborról: 

Oroszi Fanni: 

„Nagyon jól éreztem magam a táborban.  Hatalmas élmény volt számomra az együtt zenélés, 

a fellépések, az emberek szeretete és a legjobb hogy közelebb hozott minket egymáshoz ez a 

pár nap. Tetszett, hogy kiszakadhattunk egy kicsit a mindennapokból és azt csinálhattuk, amit 

valóban szeretünk. 

Gál Dániel: 

„A zenei táborban jól éreztem magam. Tetszett a sok zenélés és a koncertek is segítették a 

fejlődésünket. A táborban felelevenítettünk régi dalokat is melyeket örömmel játszottunk.” 

Szabó Judit Fanni: 

„Nagyon élveztem a sárospataki utazást! Jó volt, hogy csak a zenélésre kellett koncentrálnunk 

és élvezhettük minden pillanatát. A kis csapatunk még jobban összekovácsolódott az eltöltött 

3 nap alatt.” 

  



A pályázattal kapcsolatos információk, alkotások, sajtó megjelenések elérhetőségei 

Facebook oldal 

https://www.facebook.com/irinyizene/ 

Youtube csatorna 

https://www.youtube.com/channel/UCaJ4-sK_Kg6TR6Ong2pyxzw 

Soundcloud oldal 

https://soundcloud.com/user-277779630 

 

Videó tudósítások a műhely munkájáról 

https://youtu.be/ba-DZgS7Gj0?t=14m7s 

https://www.youtube.com/watch?v=NSesBvGBxLA&list=PLuDCCXwKpqt3y_XB9d0rZgwofDJ

HmDnTC&index=3&t=13m06s 

https://www.youtube.com/watch?v=JN56zuKwuSY 

https://www.youtube.com/watch?v=BI487MNuBUY 

https://www.youtube.com/watch?v=8Q2VucUgTz4 

https://www.youtube.com/watch?v=OVur9szV7Qo 

https://www.youtube.com/watch?v=j4KbLv0MlCs&t=05m43s 

https://www.youtube.com/watch?v=MW8rrOA-SUw 

https://www.youtube.com/watch?v=MZuS-1negak&t=10m11s 

 

Sajtó megjelenések a műhely munkájáról 

http://barcika2.szuperinfo.hu/2017/06/29/2017-06-30/ (3. oldal) 

http://barcika2.szuperinfo.hu/2017/05/18/2017-05-19/ (5. oldal) 

http://barcika2.szuperinfo.hu/2017/05/04/2017-05-05/ (5. oldal) 

http://kolorline.hu/uploads/magazin/pdf/K7_17_19_web.pdf (7. oldal) 

http://kolorline.hu/uploads/magazin/pdf/k7_16_37_web.pdf (9. oldal) 

 

Internetes megjelenések a műhely munkájáról 

http://kolorline.hu/hirek/kazincbarcika/2017-06-26/folytatja-a-munkat-a-zenei-

tehetseggondozo-mhely 

https://www.facebook.com/MPSzAndFriends/posts/1669896439704541 
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http://www.sajomente.hu/reszletek/hirek/52225 

http://kolorline.hu/hirek/kazincbarcika/2017-05-03/taborba-vonultak-az-irinyis-zeneszek 

http://www.sajomente.hu/reszletek/hirek/40929 

 

A pályázathoz kapcsolódó fotó dokumentáció 

https://www.facebook.com/1565718930421018/photos/?tab=album&album_id=18768976

55969809 

https://www.facebook.com/1565718930421018/photos/?tab=album&album_id=18767597

72650264 
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