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TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁNAK ADATAI 

Támogatási összeg (Ft): 997 990 

Felhasznált összeg (Ft): 997 990 

Lemondott összeg (Ft): 0 Visszafizetésének napja:  

* A lemondó nyilatkozatot és a visszafizetést igazoló bankkivonat hiteles másolatát kérem csatolja elszámolásához! 

 

 

1. A megvalósult támogatott tevékenység bemutatása: 

A hangszeres zenei programunk a helyi sajátosságokra és a gyermekek egyéni szükségleteire építve, a 

szülők bevonásával, a család- és gyermekjóléti szolgálattal együttműködve valósítottuk meg beépítve a 

tanodánk programjába. Fő célunk volt az iskolai lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás mérséklése, a 

gyerekek sikeres iskolai pályafutásának elősegítése. 

A célcsoportunk a hátrányos helyzetű, nehéz sorban élő gyerekek, akik az iskolában rendre „problémás” 

tanulónak minősülnek. Az ő számukra kínáltunk egy újszerűfoglalkozást, melynek kulcselemei a 

sikerélmény, az önbizalom, és a közösségbe tartozás érzésének a megerősítése volt. 

Sikerült egyszerre fejlesztenünk a gyerekek értelmi, érzelmi és társas készségeit. Emellett a résztvevő 

gyerekeket és családjaikat szociális és közösségfejlesztő tevékenységekkel is segíttettük. A napi 

rendszerességű alkalmakon az egyéni és csoportos beszélgetések, társasjáték , zsonglőr foglalkozás, 

drámapedagógia közé illesztettük be a zenei foglalkozást. Ezek a csoportfoglalkozások jelentik a program 

készségfejlesztését. 
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A zenei foglalkozások során a gyerekek közösségben tanultak zenélni, nagy örömet jelentett ez számukra. 

Kifejezetten az élményzenélés volt a célunk. A fellépések során sikerélményben volt részük, amely 

erősítette az önbecsülésüket. 

Úgy alakítottuk ki a foglalkozások tematikáját, hogy szerepeljen benne önismeret fejlesztés, csapatépítés, 

segítő beszélgetés, egyéni  és csoportos zenetanulás. Szerveztünk hangszerválasztó alkalmat, voltunk 

népzenei koncerten. Szerveztünk nyári tábort, ahol a drámapedagógus segítségével ahol a gyerekek több 

szerepben is kipróbálhatták magukat. 

Alkalmaztuk a zenéket más foglalkozások színesítésére, beépítettük a programokba. A drámapedagógiai 

foglalkozáson, az animációs filmkészítés során és zsonglőrködéskor. 

Szerveztünk bemutató koncertet, ahol a gyerekek bemutatták tudásukat a szülőknek, családtagoknak, ahova 

meghívtuk a roma önkormányzat képviselőit. Sajnos a pandémiás helyzet nehezítette a foglalkozásokat, de 

így is nagy élmény volt a gyerekeknek.  

A Zenetanár mellett közösségfejlesztő, mentálhigiénikus és drámapedagógus vett részt a szakmai 

megvalósításban. 

A honlapunkon és a facebook oldalon  adtunk hírt a foglalkozásokról. 

 

 

 

 

2. Amennyiben a támogatói okiratban rögzített szakmai programhoz képest változás történt, kéjük 

ennek leírását és indoklását: 

 

 

A megvalósítók közül 1 fő módosult a pandémia miatt. A zenetanár betegségére és idős korára hivatkozva 

nem tudta vállalni a foglalkozásokat. Helyette vontunk be egy másik zenepedagógust. 

 

 

3. Pályázat keretében hány 6-16 év közötti gyermek került bevonásra: 10 fő 

 

4. Megvalósulás helyszínét kérjük szíveskedjen bemutatni: (település, településen belüli helyszín, 

rendelkezésre álló helyiség bemutatása):  

 

Zenei programunk az Életrevalók Tanoda, Szeged-Kiskundorozsma, a Tas u. 8. és a Roma közösségi ház, 

Szeged-Kiskundorozsma Negyvennyolcas u. 9/b alatt valósult meg. 

 

 

 

5. A megtartott foglalkozásokra, azok összetételére vonatkozóan kérjük szíveskedjen megadni az 

alábbi adatokat: 

 

Foglalkozások ütemezése pl: (hétfő-szerda 16-18 óra között): 41 alkalommal, Pénteken vagy kedden 4-

4 óra, 14-18 óra között. 

 

Foglalkozások óraszám 

Jelenléti foglalkozás: 166  

Online foglalkozás: 0 

Megtartott foglalkozások összesen: 166 

 

6. Került-e sor uzsonna biztosítására a foglalkozások során (aláhúzással jelölje):    igen / nem 
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7. A megvalósult közösségi élményen keresztül az iskolai lemorzsolódás eredményeit, egyéb 

eredményeket kéjük mutassa be: 

 

A célcsoportunk hátrányos helyzetű, nehéz sorban élő gyerekek, akik az iskolában rendre különleges 

bánásmódot igénylő tanulónak minősülnek. Tanodánkban a hátrányos helyzetű, cigány és nem cigány 

gyermekek fejlesztését végezzük. Sokuk SNI és BTM státuszuk miatt veszélyeztetettek az iskolai 

lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás tekintetében. A gyerekek sikeres iskolai pályafutásának segítése 

volt a zenei foglalkozás célja. A gyerekek az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, 

társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe 

való beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített. Néhányan súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral küzdenek. Kevés sikerélménnyel találkoznak. A részükre ezek a 

foglalkozások biztosították a lehetőséget, hogy megmutathassák társaiknak, hogy ők is ügyesek 

valamiben. Az ő számukra kínáltuk ezt az újszerűfoglalkozást, melynek kulcselemei a sikerélmény, az 

önbizalom, és a közösségbe tartozás érzésének a megerősítése volt. 

Tanodánkban folyó korrepetáló, és egyéb tantárgyi fejlesztő fogalkozások alkalmával tapasztaltuk, hogy a 

bevont gyerekek motiváltabbakká váltak, a koncentrációs képességük nőtt. A zenélés iránti 

elköteleződésük más területre is kihatott. 

 

 

 

8. A bevont gyerekek, fiatalok tanulási képességeinek, koncentrációjának, beilleszkedési 

képességeinek növelése hogyan valósult meg, kérjük ennek bemutatását: 

 

A gyermekek mindenre nyitottak voltak, fogékonyak, és a zene sokféle érzést tartalmazó 

világában először óvatosan, de később egyre otthonosabban mozogtak. A személyiségük 

kibontakoztatásához – és más területek együttes fejlődéséhez is – hozzájárult a zenei 

foglalkozás. Láttuk, hogy nagy szükségük van a zenélésre, a zenei nyelv megismerésére. 

Zenélés önkifejezést, koncentrációt segítő, feszültségoldó, és számos szempontból 

személyiségfejlesztő hatása érettebbé tetette a tanodásainkat az iskoláskor kihívásaira. 

Nem elhanyagolható a zene léleknevelő és közösségi dimenziója sem. Az önfegyelem, a 

türelem és a szerepjátékok sokfélesége is az együttes játék, az együttes zenei élmény átélésének 

kellékei. 

Az önfeledt, közös énekes-zenés játék ugyanis semmi mással nem pótolható, egy jó zenei 

képességfejlesztéssel. Fontosnak tartottuk, hogy a gyermekeket külön-külön is meghallgassuk 

egy-egy alkalommal, így a készségfejlesztések alkalmával mindenkire külön-külön is sor 

került, hogy az éppen nem szereplőknek is érdekes legyen. 

A kisiskolásaink zenei nevelésében a legfontosabb szerepet a magyar néphagyomány dalainak 

szántuk, azért, mert a népi játék- és gyermekdalok nagy része tökéletesen illeszkedik ennek a 

korosztálynak az adottságaihoz. A népi játékok hozzájárulnak az éneklés meg- 

szerettetéséhez, valamint segítik a gyermekek szociális és szellemi fejlődését. Segítettek ezek a 

játékok a szabálytudat és a közös tánc, közös élmények során megmutatkozó közösségérzet 

kialakulásában, ismeretek, tudás gyarapodásában, és a gyermeki fantázia fejlesztésében is. 

A felsős, kiskamasz gyerekeknél az élményzenélés során a saját korosztályuknak megfelelő 

zenei műfajt választottuk. A zenét használtuk érzelmek szabályozására és a test érzelmi 

egyensúlyának helyreállítására. 

A gyerekek élvezték, hogy a különböző stílusú zenék mind-mind másképp hatottak rájuk. 
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Mindezeket a nyári táborban ki is próbálhatták. Ezekről szívesen és őszintén osztották meg 

tapasztalataikat. 

 

 

 

9. Hogyan valósult meg a zenetanítás a Máltai Szimfónia Program módszertan alkalmazásával, kérjük 

mutassa be: 

 

A Tanodánkba járó gyerekek kevés zenei tudással, ismerettel rendelkeznek. Hangszerekkel nem igen 

találkoztak eddig. 

Első lépésként egy hangszerismereti foglalkozást tartottunk a gyerekeknek, ahol mindegyik hangszert 

kipróbálhatták. Igyekeztünk kedvet csinálni a gyerekeknek azzal, hogy fülbemászó dallamokat hallgattak, 

és kedvet kaptak a hangszer alaposabb megismeréséhez, ezt már sikerként könyveltük el. 

A foglalkozásainkat 3 szakaszra építettük fel: 

Elméleti szakasz: hangszeres-tanítás során alkalmazott technikai és zenei feladatok, hangszerismeret,   

Kreatív szakasz: zene szeretetére való nevelés mellett a zenei önkifejezés képességének megtanítása, a 

zenéhez fűződő pozitív attitűdök kialakítása.  

Kreatív - marketing szakasz: a zenei önkifejezés képessége, a kreativitás, a zenei fantázia és 

formaalkotó képesség, a zene átélési és értelmezési képesség, a közönség előtti zenéléshez: 

önbizalomfejlesztés.  

A mi tanodás gyerekeink az életkorukhoz viszonyítottan jelentősen alulteljesítenek, társas kapcsolati 

problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzdenek, közösségbe való 

beilleszkedésük, továbbá személyiségfejlődésük nehezített. Néhányan súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral küzdenek. Kevés sikerélménnyel találkoznak. Ezért mi is ötvöztük a 

programra jellemző három területet, a pedagógiát, zenepedagógiát és szociális munkát. Ez a Tanodánknak 

is sok kihívást, és sok új élményt, tapasztalatot nyújtott. 

Tartottunk resztoratív technikát alkalmazó foglalkozásokat, mert a tanodában feladatunknak tekintjük a 

kognitív készségek gyarapításán kívül a gyermekek szociális-emocionális fejlesztése is. Egy-egy 

konfliktus megoldására ez a módszer sikeresnek bizonyult, olyan mintát adott, mely az érzelmek 

megosztása miatt intenzív élmény volt számukra. Az empátiás készség mellett fejlesztette a mentalizációt 

és a szociális készségeket is. A zenei foglalkozásokat is az agressziókezelés sikeres eszközének bizonyult. 

A Covid alatt bezárt tanulócsoportokban a gyerekeknél jelentkező mentális problémák nehézségeit tudtuk 

kezelni. Prevenciós, a konfliktusokat megelőző eszközkészletet is adott. Ezek  a módszerek fejlesztették a 

kapcsolatokat, a szociális-, emocionális- és problémamegoldó készségeket, mely hosszú távon a 

konfliktusok számának csökkenéséhez vezetett. 

Tanodánkban a legnagyobb hatást ezen a területen váltotta ki a Máltai Szimfónia Program, de sikerül egy 

zenei produkciót létrehoznunk, ahol mindenkit bevontunk és hozzá tudott tenni a produkcióhoz. 

A családokkal való kapcsolattartás során a visszajelzések alapján a gyermekek örömmel meséltek a 

programról, a sikereikről, élményeikről. Ilyenkor derült ki, hogy néhány szülő is szívesen bekapcsolódik 

egy-egy produkcióba, megmutatta zenei ismereteit. 
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10. A célnak megfelelő közösségi tevékenységek és rendezvények lebonyolítását röviden mutassa be: 

 

A Tanodába járó gyermekek részére biztosítottuk a zenei programot, amely nagyon vonzó volt a számukra. 

A közösségszervező szakember és a családsegítő munkája elengedhetetlen volt a program során. Ők voltak 

azok akik, a gyerekek részére játékos, élménypedagógiai bevezető foglalkozást tartottak, hogy mire 

mindenki megérkezik, már jó hangulat alakuljon ki. Ez nagyban segítette a zenetanár munkáját. 

A rendszeres foglalkozásokon belül megtartott hangszerbemutatóra meghívtunk szegedi zenészeket, 

megszólaltatták a hangszerüket, és fülbemászó dallamokat adtak elő a bemutatón. 

2021-szeptemberében tamburazenei koncertre vittük a gyerekeket. Itt ismerkedhettetek különböző 

hangszerekkel, a hagyományos tamburazenei előadásmóddal, illetve, a modern zenei irányvonallal. A 

koncertjük repertoárjában szereplő komponált, komolyzenei művek tamburazenekarra írt változatai 

érdekesek voltak a gyerekeknek. Ez nagyban motiválta őket. 

Szerveztünk nyári tábort a tanodában, ahol a zene, tánc drámapedagógia eszközével színes programot 

valósítottunk meg a gyerekeknek. Az egy hét alatt népzene és néptánc foglalkozások keretében moldvai 

népzenével ismerkedtünk, táncokat tanultunk, pálmácskát, kezest, botosánkát és szerba oficerászkát. 

Népdalokat is elsajátítottak a gyerekek, melyet az utolsó napon be is mutattunk a táncokkal együtt.  A 

moldvai emberek életéről, minden napjairól, népviseletükről, zenéjükről, kultúrájukról volt egy 

projektoros diavetítés is. Népi hangszerbemutató is volt. 

Egy filmet is megnéztünk. Az egyik a Mindenki c. Oscar díjas rövidfilm volt, mely után jó kis beszélgetés 

alakult ki, elmondhatta mindenki a véleményét a filmről. 

A záró produkció, amely a tanultak bemutatása volt, egy közös fellépés zenei előadás keretében a covid 

miatt csak szűkebb keretek között valósulhatott meg. Egy házi koncerttel zártuk a programot. De 

megígértük a gyerekeknek, hogy a pandémiás vészhelyzet után – ugyan már a projektidőszakon túl -, 

szervezünk egy családos rendezvényt, ahol bemutatjuk a zenei produkciót a szülőknek, érdeklődőknek. Így 

is lett és 2022. március 18-án egy tavaszváró családi rendezvény keretében a kis zenekar zenei fellépése 

nagy sikert aratott. 

 

 

11. A sikeres megvalósítás érdekében a programban részt vett gyerekek szülei és családtagjai 

bevonásának eredményeit, megvalósulását, családlátogatásokat kérjük szíveskedjen röviden 

bemutatni: 

 

A családsegítő munkatársunk aktív közreműködésével rendszeres volt a családokkal való kapcsolattartás, 

családlátogatások formájában is és a Tanodában történő találkozásokkor.  Személye nagy segítséget 

jelentett a Covid időszakban, mert a segíttette a családokat, élelmiszerekkel, iskolai problémákkal 

kapcsolatban, de ő volt az, hogy amint lehetett megszervezte a családi programokat. 

Szervezett oltási tájékoztató kampányt a szegregátumban élő családoknak, hogy ne féljenek a Covid 

oltástól. 

A szülők és családtagok a zenei foglalkozásokat, programokat nagyon támogatták, ők is kipróbálták a 

hangszereket, amikor elkísérték a gyerekeket a foglalkozásra. Néhányan szívesen muzsikáltak velünk. 

Mindenképpen szeretnék, ha lenne folytatása a zenei foglalkozásoknak, támogatják, hogy a kisebb 

testvérek is bevonódjanak a programba. A kialakult bizalom erősíti a Tanodánk iránti elköteleződést és 

tudják, hogy gyermekeik jó helyen vannak. 

 

 

 

 

12. Kérjük szíveskedjen megadni, hogy az alábbi hangszerekből hány darab került beszerzésre 

(bővíthető plusz sorokkal a tábla): 
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Hangszer darabszám 

furulya 2 

fuvola 1 

ütőhangszer: cajon, csörgődob, pergődob, shaker, stb. 12 

gitár 5 

hegedű 1 

cselló 0 

nagybőgő 0 

ukulele 1 

rézfúvós: trombita 0 

szájharmonika 2 

darbuka 1 

rutmushangszer, kézi csengősor 4 

szintetizátor 1 

 

 

 

 

 

13. Kérjük a megvalósításban résztvevő munkatársak megoszlását szíveskedjen megadni az alábbi 

táblában: 

  

Munkatársak létszám (fő) 

szakmai közreműködők száma: 5 

szociális segítők száma: 2 

zenét oktató szakemberek száma: 2 

   ebből:  

- zenetanár  

- óraadó zenetanár 1 

- zenélni tudó helyi segítő 1 

- önkéntes 1 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szakmai beszámolóban és a pénzügyi elszámolásban 

rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: Szeged, 2021. szeptember 30.                            ” 

 

    

 

                                          

Kedvezményezett cégszerű aláírása 

                              (P.H.) 
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Kérjük, hogy a szakmai beszámolót a pénzügyi elszámolással együtt 1 eredeti példányban – ajánlott 

küldeményként – az alábbi postacímre beküldeni szíveskedjenek: 

 

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság  

Támogatásirányítási Főosztály 

Budapest 

Szegedi út 35-37. 

1135 

 

Kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel a pályázati azonosítót! 

Fotók a programból: 
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