
 

 

 

NTP-TFP-MPA-12-060 azonosítószámú pályázat keretében rendezett  

„És az egész világ egy linkgyűjtemény” című tehetséggondozó program 

 

A program eredményeként a tehetséges tanulók változatos módszerekkel feldolgozott 

új ismeretekhez jutottak. Tevékeny résztvevőkként megtapasztalták, így könnyebben 

elsajátították a kapott információkat. Az önismereti feladatok, a drámajátékok felszabadító 

erővel hatottak a tanulókra, akik rácsodálkozhattak társaikra, jobban megismerhették 

önmagukat. A görög mítoszokkal való ismerkedést a maszkkészítés tette igazán élvezetessé. 

A tanulók nagy lelkesedéssel festettek, vágtak, ragasztottak. Sok fantáziával, ügyesen 

valósították meg egyéni terveiket. A színészeket nagy tisztelettel, kicsit megilletődötten 

fogadták, ám mikor a Beugró című játékra került a sor, egymással versengve álltak be a 

játszók közé. A tanulók történelemhez való viszonya is változott azzal, hogy megtekintették a 

„Summáját írom Eger várának” című előadást. A csupán két színész által előadott zenés 

produkcióban felfedezhették az embert az események középpontjában. Jól sikerült a 

rendhagyó irodalomóra, mely betekintést nyújtott az ókori görög színháztörténetbe. Az 

interaktív drámatörténeti foglalkozás lehetőséget adott, hogy a diákok a reneszánsz dráma és a 

klasszicista komédia sajátosságait élővé tegyék. Ezzel gyakorlatot szerezhettek a későbbi 

prezentációk elkészítéséhez. A városnézésre már egy összekovácsolódott, tehetséges csapat 

érkezett. Érdeklődő kérdéseikre anekdoták, kultúrtörténeti érdekességek voltak a válaszok. A 

zárófoglalkozás játékos vetélkedő volt, melynek során a csapatok ádáz küzdelmet folytattak, 

hiszen mindenki meg szerette volna mutatni, mennyit tanult az előző napokban. A tanulók 

végül örömmel írták le véleményüket a programról barátaiknak e-mailben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egy e-mail: 

Kedves ….! 

 

Ezen a héten egy tehetséggondozó pályázaton vettünk részt. Ez a foglalkozás öt napig 

tartott, színes programokkal megtartva. 

 Az irodalmon belül a görög mitológiával, a színházzal és a színjátszással foglalkoztunk. 

Az első napon görög istenek álarcait készítettük el csoportokba rendeződve, ami bemutatásra 

került. A második napon színészbőrbe bújhattunk, kipróbálhattuk magunkat a színészet terén 

is, rögtönöztünk és az egri színház híresebb színészeivel is megismerkedhettünk. A harmadik 

napon ismét egy színész vezetett be minket a színház világába és népi szokásokkal is 

találkoztunk. A hétvége első napján mimika és gesztikuláció segítségével mutattunk be 

jeleneteket egy színdarabból. Délután ellátogattunk a Dobó térre, a főiskola könyvtárába és az 

egri várba, ahol sok érdekes dolgot hallhattunk. Az utolsó nap kisebb vetélkedővel kezdtünk, 

majd összefoglaltuk az egész heti élményeket. 

Nagyon jól éreztük magunkat. Kár, hogy Te kimaradtál ebből.  

Sokszor puszil: a csapat  

Szűcs Anna, Hadnagy Fanni,  

Sárosi Boglárka, Dér Dorina 

 


