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Komplex zenei 
tehetséggondozó program

SNÉTBERGER FERENC

alapító, művészeti igazgató

Személyes példa és berlini tapasztalatok:

● a tanulás mint érték

● zenei fókusz

● cél: a diákok eljuttatása zenei 
tanulmányaik legmagasabb fokára

2010 Felsőörs

2022 Budapest



A program 
sajátosságai
Inkluzív környezet

Differenciáláson alapuló oktatási tevékenység

Szólisták vs zenekar – közösség, szociális skillek

A zenei továbbtanulás mellett a cél

a szűk zenei piacon érvényesülni: 

• Idegennyelv oktatás - nemzetközi 
művésztanárok és önkéntesek

• Pályaorientáció

• Zenei menedzsment

• Önismeret



Alapprogram

Egyéves program

Ösztöndíjszerződés

Egyéni fejlesztési terv

Egyéni órarendek

Mentorálás

Klasszikus és jazz

Intenzív bentlakásos képzés:
• 6 hetes nyári kurzus
• 3 hetes őszi kurzus
• 3 hetes tavaszi kurzus

Zárókoncertek:
• Felsőörs
• Budapest



Diákjaink www.meghallgatunk.hu

többségükben, de nem kizárólag

hátrányos helyzetű

roma származású

12-22 éves fiatalok

Magyarországról és a határainkon túlról

kiemelkedő zenei tehetséggel

és motivációval

http://www.meghallgatunk.hu/


Eredmények

• közel 900 jelentkező

• minden 4. diákunk továbbtanul

• 300 végzett diák:

Szimfonikus zenekarok tagjai
Session zenészek
Tanárok
Más tehetségprogramok munkatársai
Sokan még tanulnak

• évente 50 órányi koncert:

magyar fesztiválok és kulturális események 
mellett Európa, Amerika, Ázsia színpadjai



Stábunk

Alapító, művészeti 
igazgató

Vezetőség: ügyvezető, 
projektvezető, szakmai 

vezető, 
telephelyvezető

20 tanár, zenei 
mentor, 4 zenei segítő

3 (szociális) mentor 8 animátor 

2 technikus 
Sofőr, üzemeltetési 

dolgozók – szakácsok, 
konyhások, takarítók



Hátrányos helyzet

Hátrányos helyzetűnek azt a fiatalt tekintjük, aki valamely oknál fogva nem részesülhet 
képességeinek megfelelő zenei képzésben.

Jellemző okok:

• Zeneiskola lakóhelytől való távolsága/rossz tömegközlekedés

• Lakóhelyhez közeli zeneiskolában nem oktatják az adott hangszert vagy nincs hely

• Hangszer hiánya

• Gyakorlóhely hiánya

• Valamint a családok anyagi helyzete miatt

gyakran a diákok fiatalon munkába állnak



Roma családok

• Roma és nem roma származású fiatalok a programban

• Zenei hagyományok a családban

• Felnőttként kezelt fiatalok

• Hirtelen felnőtté váló diákok



Korkülönbség

• Nincsenek osztályok – 50 diák, 50 egyéni program; 20-30 zenekari formáció

• Jellemző átlagéletkor: 17 év

• A mentorokhoz lakóhely alapján osztjuk be a diákokat, így adott esetben egyszerre kell 
általános iskolásokkal és egyetemistákkal dolgozni  – kihívás a mentori munkában

• Olyan házirend, közösségi programok, amelyek adott esetben egy általános iskolás és 
egy egyetemista számára is megfelelőek - differenciálás



Anyaintézményekkel való együttműködés

• Sok hiányzás

• Lemaradás a közismereti tárgyakból – tanulószoba, matematika órák

• Zenei intézmény esetében: kinek az érdeme a diákok sikere?

• Jó példák



Értékeink

• (utolsó) esély

• személyre szabott program

• a család bevonása

• a közösség ereje

• kortárs példaképek



Közösségi munka

• Közösségi szolgálat – széleskörű lehetőségek

• Kortárs tanítás - spontán tevékenység, életkortól független

• Zenei segítők – szervezett, a diákok gyakorlását, tanulni tanulását, zeneelmléleti
felzárkózását segítik

• Fiatal tanárok – korábban a programunkban tanultak

• Zenei mentor – minden diák zenei fejlődését nyomon követi



2021/2022. évi 
eredményeink

sikeres érettségi vizsgát tett 4

zeneművészeti szakgimnáziumba különbözeti 
vizsgával felvették

7

zeneművészeti szakgimnáziumba felvették (9. 
évfolyamra)

6

felvételizett hazai és/vagy külföldi zeneművészeti 
egyetemre, de nincs még eredmény (esetleges 
sikertelen vizsga esetén zeneművészeti 
szakgimnázium 5. évfolyamán folytatják 
tanulmányaikat)

5

felvették hazai zeneművészeti egyetemi képzésre 2

felvették külföldi zeneművészeti egyetemi 
képzésre

3

felvették zeneművészeti szakgimnázium 5. 
évfolyamára

3

Szimfónia Programban tanít 2



Elismeréseink

2012 - Sozial Marie szociális innovációs díj
2013 - Emberi Erőforrások Minisztere Elismerő 
Oklevél a Tehetségközpont munkatársai 
számára
2014 - UniCredit közönségdíj és SAP Digitális 
Innovációs Díj
2015 - Millenium-díj (Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala)
2016 - Tehetségpont akkreditáció (EMMI)
2018 - Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért díj, 
Kiváló tehetséggondozó szervezet kategória
2019 - Spanyol Roma Kulturális Intézet díja 
(Nuevos Creadores)



MasterClass

Az alapprogramot elvégzett diákok a 
résztvevők számára magasabb szintű 
képzés

• Zenekari próbák

• Workshopok

• Stúdiófelvételek

• Portfóliókészítés

• Koncertek



WWW.MEGHALLGATUNK.HU

www.snetbergercenter.org

https://www.facebook.com/snetberger.
tehetseg.kozpont

komuves.judit@ntk.hu

http://www.snetbergercenter.org/
https://www.facebook.com/snetberger.tehetseg.kozpont
mailto:komuves.judit@ntk.hu

