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BEMUTATKOZÁS 

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja 
ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, 
azt mind meghatványozza. „           /Kodály 
Zoltán/ 
 

A Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola gyönyörűen 
felújított épülete patinás múltra tekinthet vissza. 1956-ban az egykori 
Ranolder Intézetben megalakult az ének-zenei általános iskola. Az 
ország iskoláiban elsőként Kodály-módszer szerint tanultak énekelni 
a gyerekek. Sok országos hírű zenésszel büszkélkedhetünk. Az 
iskolavezetés, folytatva elődeik hagyományát, szívügyének érzi, 
hogy kötelessége átörökíteni az utókornak ezt az értéket.  

Mostani intézményvezetőnk, Heizer Zoltánné, egy hiánypótló 
évkönyvet jelentetett meg az intézmény 60 éves jubileumára. Egy 
egész hetet átölelő, felejthetetlen rendezvénysorozaton vehettek 
részt egykori és mai erkeles diákok, tanárok. 

Az ország összes iskolájába, sőt határon túlra is elvitte iskolánk hírét a Kiss Kata Zenekar Magyarból 
jeles cd-je, hiszen a Magyar vagyok című számukat erkeles gyerekekkel énekelte. Az ünnepélyes 
sajtótájékoztatón ott büszkélkedhettünk tanítványainkkal. Többször szerepeltek gyerekeink velük a Duna 
televízióban is. Másik országos hírnevünk is egy cd-hez fűződik, melyet Bagdi Bella, a boldogságprogram 
megálmodója adott ki, s amelyen három dalt szintén a mi gyerekeink szólaltatnak meg. Elkötelezett hívei 
vagyunk a Boldogságóra programnak. Rendkívül nagy szerepet kap iskolánkban a hagyományok ápolása. 
Ennek elismeréseként átvehettük az anyaországban egyedüliként 2017-ben a Stefánia Palotában az 
Örökség Serleget. Büszkélkedhetünk Mosolygós Iskola, Örökös Öko Iskola, Örökös Boldog Iskola, 
Regisztrált Tehetségpont címmel. Rendelkezünk két teremmel Régi korok kincsestára névvel. Az egyikben 
igazi falusi élettérben ismerkedhetnek meg a gyerekek a régmúlttal, s annak elfeledett tárgyaival interaktív 
múzeumpedagógiai foglalkozások keretében. A másik tanteremben pedig a letűnt korok iskolájába 
varázsoljuk vissza őket. Évente két nagyszabású hangversenyt adunk. Egy meghitt, bensőséges 
karácsonyit és egy tavaszi évzáró koncertet. Mindkét rendezvényünket hangszeres kísérettel színesítik az 
épületünkben működő Pápai Bartók Béla AMI tanárai. Együtt énekelnek velünk testvériskoláink is: a 
révkomáromi Jókai Mór Alapiskola és a Pápán működő QSI Nemzetközi Iskola kórusa. Iskolánk életében a 
megalakulástól fogva meghatározó szerepet kap a néptánc oktatás. Ma is hivatásos néptáncoktatók tanítják 
növendékeinket, akik tudásukat a város apraja-nagyja előtt kulturális bemutatón kamatoztathatják. 

 
AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATAI 
 
Két jó gyakorlatunk jelent meg a Nemzeti Köznevelési Portálon. 
Magyar vagyok projektnapok: Ez a jó gyakorlat 2018-ban született. Az általános műveltségen túl a 
művészetek szeretetére, megbecsülésére neveljük tanítványainkat.  
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OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE 

A népzene, a népi kézművesség, a néptánc, a népviselet, a feledésbe merült használati tárgyak bemutatása, 
gasztronómiai kóstoló mind azt a célt szolgálják, hogy elődeink ránk hagyott örökségét a tanulók majd át 
tudják azt örökíteni az utókornak. Természetesen nemcsak szemlélői, hanem részesei is lesznek az 
eseményeknek. Bekapcsolódnak a népzenei koncertbe; hazavihetik a bőrből, vesszőből, cserépből, 
csuhéból, szalmából, mézeskalácsból, kékfestő anyagból elkészített tárgyaikat; kipróbálhatják a falusi 
emberek által oly kedvelt, ma már alig ismert használati tárgyakat; táncházban tanulhatják néptáncunk 
változatos lépéseit; megkóstolhatják a hungarikum ételeket, italokat. Célunk az esztétikai, érzelmi nevelésen 
túl elődeink életének, szokásainak, hagyományainak megismerése, hiszen a közös múlt nemzetszervező 
erő. Hazaszeretetre tanít.  
A jó gyakorlat újszerűsége az interaktivitás, a gyerekek akár flow élményként is megélhetik az új tudás 
birtokbavételét. Tapasztalás útján szerzik meg azt; látják, hallják, tapintják, ízlelik. Élménypedagógiát 
alkalmazunk, ezáltal mélyebben rögzül az ismeret. A projektnapok olyan értékeket emelnek ki, amelyek nem 
a mai kor technológiai vívmányaira építenek, hanem megmutatják, hogy egykor is hasznosan el tudták 
tölteni a szabadidejüket az emberek számítógép, okostelefon, internet nélkül.  A jó gyakorlat nem a 
hagyományos értelemben vett ismeretszerzés. A társas kapcsolatokra épít. Kihasználja azt a lehetőséget, 
hogy az iskolapadból kilépve újszerű helyzetbe hozza a tanulókat és úgy sajátítják el az új tudásanyagot, 
hogy közben maguk is tevékenyen részt vesznek a folyamatban. A finom- és nagymotorikus készségek 
fejlesztésén túl nagy hangsúlyt kap a kooperáció és az érzelmi intelligencia fejlesztése is. A program a 
nevelési célok elérése mellett a kulcskompetenciák fejlesztését is szolgálja a magyar népi hagyományok 
bemutatásával. Hazafiságra, hazaszeretetre, nemzeti identitástudatra nevelés is a fő feladatunk. 
Élményközpontú pedagógia segítségével fedezhetik fel a tanulók a magyarság értékeit. Szeretnénk 
felkelteni bennük a vágyat arra, hogy ezeket a tradíciókat ne csak megismerjék, hanem átörökítsék az 
utókornak. 
Erkel-nap 
Ez a jó gyakorlat is 2018-ban látott napvilágot. Az iskolai ünnepek a kultúra, a társadalom szintjén képviselik 
a rituálékat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden évben méltó módon emlékezzünk meg iskolánk 
névadójának, nemzeti imádságunk, a Himnusz zeneszerzőjének, Erkel Ferencnek születésnapjáról. 
November 7. a mi nagy ünnepünk, az Erkel-nap. Ekkor nincs tanítás, egész délelőtt változatos programokkal 
tesszük felejthetetlenné ezt az eseményt. Minden évben más és más programokkal várjuk a tanítványainkat. 
Lévén, hogy zenei tagozatos iskola vagyunk, általában a zenével kapcsolatos a napunk. A 2018-as Erkel-
napon pedig átadtuk a Régi korok kincsestára elnevezésű néprajzi termünket, ahol foglalkozások várják a 
régi korok iránt érdeklődőket. Ebből is látszik, hogy kifogyhatatlan az a tárház, amivel szebbé tudjuk 
varázsolni az ünnepet. A sokszínűség mellett van három biztos programja az Erkel-napnak. Az aulában 
prezentációt vetítünk, mely Erkel Ferenc munkásságát méltatja. Majd az iskolavezetés és az osztályok 
képviselői megkoszorúzzák az Erkel-domborművet. Ám ami minden évben a legfelemelőbb és 
legmeghatóbb mozzanata a megemlékezésnek, az első osztályosaink erkelessé avatása. A kisgyerekek 
kiállnak társaik elé, és korban a legidősebbek, a nyolcadik osztályosok ünnepélyes zeneszó mellett felkötik 
a nyakukba az Erkel-kendőt. Ez egy kékfestő kendő, hiszen városunkban működött a világhírű Kluge-féle 
kékfestő üzem, ami ma múzeumként funkcionál. Ezzel is tisztelgünk nagyszerű kékfestő mesterünknek, 
valamint erősítjük tanítványainkban a lokálpatriotizmust.  A kendő felkötése jelenti azt, hogy a kis elsősöket 
az iskola közössége befogadja, igazi erkelesnek tekinti. Ennek a jelképnek nagy jelentősége van, hiszen 
tanítványaink minden rendezvényen büszkén viselik iskolánk szimbólumát, jelezve ezzel, hogy hova 
tartoznak.   
Szívesen várjuk erre a napra is az érdeklődőket.  
 
VÁLLALT BÁZISINTÉZMÉNYI FELADATOK  
 
Hospitálások Boldogságórákon: felajánljuk, hogy a három Boldogságórát tartó pedagógus bemutató 
órákat tart, amely kiegészülhet szakmai eszmecserével, műhelymunkával. 
Jó gyakorlatok bemutatása: felajánljuk, hogy a Magyar vagyok projektnapokon és az Erkel-napon részt 
vegyenek az érdeklődő iskolák pedagógusai, megbeszélhessék az ott szerzett tapasztalataikat. 
Szívesen tartunk a kiállítótermünkben a projektnapon túl is múzeumpedagógiai foglalkozásokat. 
Jó gyakorlatokhoz való hozzáférés: eddig is biztosított az NKP. hu portálon, vállaljuk továbbá, hogy 
feladatlapokat, elérhetőséget biztosítunk az érdeklődőknek. 
Hangversenylátogatás: lehetőséget biztosítunk két iskolai hangversenyeinken való részvételre, az ott 
szerzett tapasztalatok konzultációjára a karnagyokkal, ötletbörzét tartunk, kottákat, tapasztalatokat 
cserélünk. 
Infrastruktúra biztosítása: rendelkezésre állnak a tanítási időn túl a tantermek, szaktantermek, az aula, az 
IKT eszközpark. Biztosítjuk a POK által szervezett továbbképzésekre a helyszínt, vállaljuk a szervezési 
feladatokat. 


