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A projekt fő célja: a magyar néptánc és
népi kultúra iránti érdeklődés elmélyítése
az ezen a területen tehetséges és
kiemelkedően tehetséges tanulók körében.
A táncokon, a népzenén és a
folklórismereti foglalkozásokon keresztül
ismerjék meg hagyományainkat, a magyar
nép táncait, a táncok lépésanyagát,
jellegzetességeit, stílusát, a kapcsolódó
szellemi és tárgyi néprajzot, a népzenei
sajátosságainkat. Tehetségterületek intenzív alkalmazásával fokozottabban
fejlődnek készségeik, képességeik.

Megvalósult tevékenységek:
1.
Tehetséggondozó
program
megvalósítása
2.
Tehetséggondozó
szaktábor
megrendezése.
3. Táncház találkozón való részvétel.

1.Tehetséggondozó program:
A célcsoport a 12-16 éves, művészeti iskolába járó, táncművészeti képzésben
részt vevő 172 néptánc tanszakos növendék közül kiválasztott 22 gyermek.
A kiválasztott gyerekek már rendelkeznek a néptánc területén valamilyen szintű
tapasztalattal, többségük rendszeres foglalkozás keretén belül vesz részt ilyen
jellegű tevékenységben.
A tehetséggondozó program
segítségével lehetőség nyílt
arra, hogy az ez irányú
ismereteiket
kibővítsük,
átfogóbb,
komplexebb
ismereteket
biztosítsunk
számukra.
A
gyermekek
örömmel, aktívan vettek részt a
foglalkozásokon, munkájukat a
motiváltság jellemezte. A
táncanyag
elsajátítása
és
gyakorlása mellett aktívan
tevékenykedtek a kiscsoportos
alkotó munkában is, szívesen segítettek egymásnak akár a motívumok, akár a
folyamatok elsajátítása során. Tánctudásuk mellett szociális kompetenciájuk is
sokat fejlődött.
A foglalkozásokon lehetőség nyílt arra,
hogy egy adott tájegység – Lőrincréve
–
tánchagyományával,
hagyományaival,
valamint
a
kapcsolódó népzenei ismeretekkel
ismerkedhessenek meg, illetve egy
kicsit alaposabb ismeretre tegyenek
szert. A népzenei foglalkozásokra
Boncsér
Gábor
népzenészt,
zenepedagógust kértük fel, aki nagyon
jó hangulatú és érdekes előadásokat
tartott.

A program végére egy 8 perces koreográfia készült a tanult táncanyag
felhasználásával, amit a záró rendezvényen a gyermekek be is mutattak.

2. Tehetséggondozó szaktábor:

A tábort a Balaton partján,
Révfülöpön
rendeztük
meg.
Szerettük volna, ha a gyermekek
kiszakadnak egy kicsit a megszokott
környezetből. A tábor idejére
tervezett
fejlesztő
programok
segítségével lehetőség nyílt arra,
hogy technikai felkészültségüket
magasabb szintre emeljük, az
alacsonyabb
technikai
tudással
rendelkező tanulókat a lehetőség
szerint felzárkóztassuk a már képzettebb tanulókhoz. A közös munka és
szabadidős programok során erősíthettük a kialakítandó csoport kollektív
munkáját, a szociális együttműködés képességét, az élményszerzést.

3. Szakmai kirándulás: Országos Táncháztalálkozó és Kirakodó Vásár
Fontosnak tartottuk, hogy a gyermekek ne csak
tantermi és próbatermi körülmények között
ismerkedjenek meg az általuk választott
művészeti területtel, hanem részesei lehessenek
egy nagyobb közösségnek, ahol a velük egy
érdeklődési körű társaikkal, illetve a még élő
adatközlőkkel
is
találkozhassanak.
Itt
lehetőségük nyílt arra, hogy az elsajátított táncanyagot szabadon
alkalmazhassák, újabb ismeretekkel bővíthessék tudásukat. Erre az időre egy kis
időutazásban is részt vehettek, hiszen egy napra bele kerültek abba a „miliőbe”,
ami régen meghatározta elődeink életét.
Az ismeretszerzés és szórakozás mellett lehetőség adódott arra, hogy a más
csoport táncosaival történő együtt táncolás során felmérhessék, hogy hol
tartanak a táncok elsajátításában, táncolási tudásukban. Erősödhetett
önértékelésük, önbizalmuk.

A tehetséggondozó program zárásaként egy zárórendezvény került megtartásra,
ahol a gyermekekk bemutathatták tudásukat, szabadon táncolhattak, illetve
lehetőség nyílt más gyermekkek részére is, hogy kipróbálhassák tudásukat.

