
            

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-

2014. évi cselekvési programja alapján pályázatot hirdetett a tehetséges fiatalok felkészítését 

végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására.  

A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola NTP-AMI-14-0005 számú, a  Standard táncok hete - 

A Profi Standard Magyar Bajnokpáros vezetésével című pályázata is elnyerte  a Nemzeti 

Tehetség Program támogatását. 

Programunk lényege egy 6 napos 

témahét megtartása volt, melyen a 

fő cél iskolánk 8 kiemelkedően 

tehetséges, a standard táncokban 

már kimagasló eredményeket elért 

párosának szakmai továbbképzése. 

Növendékeink Profi Standard 

Magyar Bajnoki címmel rendelkező oktatók segítségével, napi 6 órában mélyíthették 

tudásukat, gazdagíthatták technikájukat a standard táncok területén. A programunk részeként 

megtekintettük Szőke Tisza Nemzetközi Táncversenyt és gálaműsort, zárásként bemutatót 

tartottunk. 

A pályázatunk célja volt egy olyan tehetségsegítő program megalkotása, amely számos 

képességgel, technikai elemmel gazdagítja, növeli tehetséges standard táncosaink tudását. 

Célunk volt, hogy ezeket a tehetségeket kiemelve, sikereik elismeréseként egy plusz 

lehetőséghez juttassuk, ami számukra és társaikra is motiváló erőként hat. 

A program eredményeként - többek között – fejlődött táncosaink állóképessége, technikai 

tudása, test-, illetve tánctartása, előadói képessége. Ezt támasztja alá a sikeres záró bemutató 

is. Tehetséggondozó programunk zárásaként bemutatót rendeztünk, ahol a családtagok, 
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érdeklődők is megnézhették táncosaink munkáját, fejlődését. Ízelítőt kaphattak a hat nap 

alatta tanult 5 standard tánc stílusjegyeinek, technikai elemeinek fejődéséből, az előadásmód 

fejlődéséből. Valamint először láthatta a nagyközönség a témahét során tanult Standard-

Formációt is, ami vastapsot kapott a bemutató végén! 

A „2015 Fény Nemzetközi Éve” c. rendezvényhez kapcsolódva, a bemutatón a hangsúly a fény-

árnyék kontrasztján volt.  A fény- árnyék kettősége nem csak a fénytechnikában jelent meg, 

hanem az előadásmódban, kivitelezésben is. A Standard formációt –fehér ruhában UV fénynél 

adták elő a párosok. 

Az eredeti programunkban a záró bemutatót a témahét utolsó napjára, Pécsre a Városi 

sportcsarnokba terveztük. Teremprobléma miatt ezt nem tudtuk megvalósítani. A záró 

bemutatót 2015.május 30-án, szombaton a Komlói Városi sportcsarnokban tudtuk 

megrendezni.    


