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ELŐZMÉNYEK
A Snétberger Program közel tíz éve működik egy olyan módszertannal, 
amelyben az oktatás egy közvetlen, intenzív, többszereplős modellen alapszik. 
Tanárok, diákok, mentorok és animátorok közösen, összehangoltan dolgoznak azért, 
hogy a zeneileg tehetséges, kiemelten tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok egy olyan 
komplex képzést kapjanak, amely Európában egyedülálló módon segíti fejlődésüket. 
A hagyományosan évi 12 hetes (hat hét nyáron és három-három hét ősszel és tavasszal) 
intenzív kurzusstruktúrára kellett alternatív megoldást találnia a stábnak a korona vírus 
megjelenésével, amely ellehetetlenítette a szokásos tavaszi kurzus megtartását.
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Miután megszületett a döntés, hogy a tavaszi 
kurzus nem tartható meg a hagyományos 
formában, a szakmai stáb azonnal hozzálátott, 
hogy felmérje, a diákok és a tanárok tudnának-e 
online is együtt dolgozni. 

A felmérésekből nemcsak az derült ki, hogy mindkét oldal számára megoldható 
volna a virtuális térben zajló oktatás, hanem az is, hogy a helyzet nehézségei már 
nagyon hamar megmutatkoznak a diákjaink életében. 
A diákok ebben a helyzetben hatványozottan ki vannak a téve az elszigeteltség 
okozta nehézségeknek, az iskolai tanulmányi nehézségeknek, a gazdasági 
nehézségeknek a családban. Fokozott lelki teher nyomja a vállukat, sok esetben 
nem tudnak gyakorolni sem.



EGY LEHETSÉGES 
ONLINE KURZUS
Az egyetlen lehetőségként felmerülő online kurzus megvalósítása ezért kiemelten fontos-
nak bizonyult. A távolság ellenére a közösség megtartó ereje, egy bizonyos jó gyakorlat 
bevezetése olyan inspiratív energiaforrás lehet diákok és kollégák számára egyaránt, amely 
rendkívül értékes ilyen körülmények között. Olyan belső tulajdonságokat fejleszthetünk 
ezáltal diákjainkban, mint a tudatos hozzáállás, a felelősségteljes gondolkodás vagy az 
objektív szemléletmód. Tudatosan, egymásra és magunkra vigyázva is találunk módot 
arra, hogy végezzük a dolgunkat. 
 

Miután felmértük, hogy a szükséges technikai háttér mindenhol megvan-e - illetve azon 
három diák esetében, ahol nem volt online órákra alkalmas telefon, segítettünk ezt 
megoldani - megkezdtük az órarend tervezését, a kurzus előtti “finomhangolást” és a 
diákokkal való intenzív kommunikációt.
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Nagyon pozitív, példaértékű üzenetnek tekintjük, hogy ismét 
bebizonyíthatjuk, hogy a zene mennyi mindenen átsegíthet és 
milyen nehéz helyzetekben is segítség lehet, és hogy nem az a 
fontos, hogy mi történik, hanem az, hogy mit hozunk ki belőle. 

Mindenkori mottónk, 
“A Zene felemel”, most is érvényes. 



2.
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ANIMÁTOROK ÉS MENTOROK 
FELADATA AZ ONLINE KURZUS ALATT

Két stáb áll fel a tavaszi online kurzus alatt.

Az órák a megszokott rendben zajlanak majd az online térben, de most is itt lesznek a mentorok, itt 
lesz a zenei mentor, a vezető animátor és minden kolléga, akihez fordulhatnak a diákok, ha kérdésük 
van. 

Ahhoz, hogy a jelen helyzetben meg tudjon valósulni a kurzus, egy speciális stáb-megbeszélés volt 
szükséges, ahol pontosítottuk a feladatokat és minden ötletet és javaslatot közösen vitattunk meg. 
Abban egyetértettünk, hogy a működésünket a hagyományos stábszerkezethez lehet igazítani az 
online kurzus ideje alatt is. A mentorok követik és segítik a diákok fejlődését. Az animátor pedig a 
mindennapi élet kihívásaiban van aktívan jelen.  

        Operatív stáb
Tagjai: szakmai vezető, zenei mentor, vezető 
animátor, mentorkoordinátor, mentorok, 
szakmai asszisztens és állandó meghívott: 
ügyvezető igazgató, művészeti vezető.

Az online stábülések időpontja: minden 
hétköznap 10.00-10.45-ig.

Feljegyzést készít: szakmai asszisztens.

              Mentor stáb
Tagjai: mentorkoordinátor, mentorok, 
szakmai vezető.

Az online stábülések időpontja: minden 
nap 9.00-9.30-ig.

Feljegyzést készít: mentorkoordinátor.

A stáb működése a Sntéberger Program online működése alatt

1.
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A tavaszi online kurzus 
stábon belüli kommunikációja

  Mentori és animátori feladatok 
        az online kurzus alatt

A kialakult helyzet miatt a diákok intenzív zenei kurzusait online bonyolítjuk le, az egyéni mentorá-
lást, támogatást pedig folyamatos online és telefonos kapcsolattartás segítségével valósítjuk meg. 
Jelen helyzetben a stábtagok is csak telefonon és online tudnak kommunikálni egymással, ezért 
kiemelten fontos, hogy rendszeres kontaktusban legyen a zenei mentor, a mentor, a tanár és a diák. 

A tavaszi online kurzus stábon belüli hatékony kommunikációja egy excel táblázaton keresztül zajlik. 
A táblázatnak két része van, található benne egy ’Diákok’ és egy ’Stábülések’ fül. Dátumszerűen írhat, 
szerkeszthet a táblázatba minden stábtag. A megadott határidőre – minden reggel 8.00-ig – minden 
mentor, vezető animátor és zenei mentor beírja az egyes diákokkal kapcsolatos információkat, 
fejleményeket.

Miután a táblázat az adott napra elkészül, ’összeül’ az adott stáb messenger-en vagy skype-on 
keresztül. Stábülések minden nap, a megadott időpontban zajlanak a kurzusokhoz hasonlóan. 
Látva a táblázatot, szóban is megbeszéljük az egyes és minden diákot érintő eseteket. 

Az operatív stábülésekről a szakmai asszisztens feljegyzést készít, melyet a napi operatív stáb cellába 
beír. Ezen a fülön belül található a mentor stáb cella, melyhez a mentorkoordinátor készít feljegyzést 
és helyez a megfelelő cellába a mentor stábülést követően. 

A mentor és a vezető animátor fiatal felnőttként dolgozik a diákokkal. Minden itt dolgozó felnőtt közös 
felelőssége, hogy a Központ célkitűzéseit és értékrendjét egységesen képviselje.

Az online kurzus alatt az órák a megszokott módon zajlanak online térben, a mentorok, a zenei mentor, 
a vezető animátor és minden kolléga jelen lesznek online a kurzus teljes ideje alatt.

A zenei mentor, a mentorok és a vezető animátor a korábbi munkaköri leírásoknak megfelelően teljesítik 
feladataikat az online térben. A mentorok kiscsoportos megbeszéléseket, egyéni mentorórákat tartanak, 
részt vesznek a különböző stábmegbeszéléseken, komplex módon követik a diákok előmenetelét. A 
vezető animátor feladata a közvetlen mentálhigiénés segítő jelenlét a diákok körében és a Facebook 
csoportban.
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Online háttér
A legfontosabb, hogy felmérjük, mely diák milyen módon tudja felépíteni 
a napi rutint, milyen eszközei vannak, hogy az iskolai digitális órákon részt 
vegyen. Illetve, van-e lehetősége otthon gyakorolni? Fontos tudni, hogy a 
szülők munkahelyét, munkába járását, bevételét befolyásolja-e a járvány. 
A hirtelen otthonról tanulással, gyakorlással kapcsolatban a fontos, hogy akkor, 
ha a fiatalnak nincs lehetősége otthonról gyakorolni és van rá mód, hogy ezt 
orvosoljuk, akkor találjunk neki hangszert, helyszínt, ha erre van lehetőség. 

Az online kurzus során a zenekari órák kivételével 
az összes órát meg lehet valósítani. A megszokott 
módon órarend szerint zajlanak az órák és napi 
szinten egyeztet a stáb a tanítás előrehaladásáról, 
az akkut problémákról. Fontos, hogy a technikai 
problémák ellenére minden diák megjelenjen az 
órán és fontos, hogy az egyéni fejlesztési terv 
mentén folytatódjon az oktatás. Ahol szükséges, 
módosítással is kell élni e tekinteteben, hiszen az 
online kurzus sajátosságai miatt nagyobb hangsúly 
van az elméleti oktatáson. 

Ezt hagyományos kurzus esetén is kérjük, de most kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy támogassuk a 
fiatalokat iskolai tanulmányaikban is. A mentorok önkéntes alapon szerveznek tanulószobát is. 

Az online megtartott Snétberger tavaszi 
kurzus lehetőséget is rejt magában. 
Diákjaink ezúttal nem hiányoznak az 
iskolából. Minden anyaintézménynek 
felajánlottuk együttműködésünket. 
Kértük, hogy segítsék mentoraink 
munkáját azzal, hogy a diákok iskolai 
online órarendjét, feladatait velünk is 
részletesen ismertetik. 

Amint mindezt felmértük, 
tudunk a gyerekek egyéni 
szükségleteire, igényeire 
szabott módon segíteni nekik, 
támogatni őket.

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

https://www.facebook.com/snetberger.tehetseg.kozpont/videos/2597140733830832/?__xts__[0]=68.ARBfu8SWxz8VIt6wOgox8c2TUDjzbWXxuprG5zGw73DDC3V6u0YfyvYT_iw4ex-BtkSUdnj2llbkHLDZILVucI7heCZFCoTg0qts1x1svftLNshDBu31ocao3HgfFzOfgG2uKXei7IkuzgBAitgo7PuUkUSwhPEcnmZnpx-HLLV_0S6RTJnq99HjOLqT6oLv0Ngz4Cils1owu0dq0oMejMjneUFqu5xhuSNNIlWo85kM01yY1YoKeLvUIeARn_zwchroecx7KJepspuDY08Idobu1cLJhqQjfqKH2J4aUldCsFbr1qxyzFavd4USpsMw4_yX-nnAEhy6ZRXErt8_eX8iIaYXPOQOC5oOaW9iaNQ26EujuJAuLPDnDk0e071mEo0mlUZb_deUQhrzXQKw5IdtrEuK_9v8LpNaHo0WTlj0LpohScDb8FqXzPI&__tn__=-R
https://www.facebook.com/snetberger.tehetseg.kozpont/videos/2597140733830832/?__xts__[0]=68.ARBfu8SWxz8VIt6wOgox8c2TUDjzbWXxuprG5zGw73DDC3V6u0YfyvYT_iw4ex-BtkSUdnj2llbkHLDZILVucI7heCZFCoTg0qts1x1svftLNshDBu31ocao3HgfFzOfgG2uKXei7IkuzgBAitgo7PuUkUSwhPEcnmZnpx-
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MENTÁLHIGIÉNÉS 
TÁMOGATÁSI TERV
Hamarosan arra a megállapításra jutottunk, hogy 

a kialakult helyzetre való tekintettel szükséges 

egy mentálhigiénés támogatási terv kidolgozása, 

amelyben a művészeti vezető és az ügyvezető 

jóváhagyásával részt vesz:

A járványhelyzet extra terhet ró minden kollégára, de legfőképpen a gyerekekre. Az online kurzus 
biztosítása kapcsán feladatunk és kiemelt célunk, hogy tudatosan segítsük a Snétberger 
Programban résztvevő diákokat abban, hogy a nehezített körülmények közepette is pozitívak 
maradjanak, lelkileg-testileg egészségesek és fejlődhessenek a zenében.

Noha nem tudjuk teljes egészében azt a jelenlétet biztosítani, amely a kurzus alatt megoldható 
Felsőörsön, dolgunk és vállalásunk, hogy kitartunk a diákok mellett, egyben tartjuk a csapatot. 

Az online kurzus egyetlen valós közösségi tere a Facebook csoport. Ezt a platformot kell kihasználnunk 
a lehető legoptimálisabb módon arra, hogy a kurzus résztvevőinek legyen egy valós közösségi élményük. 
A csoport aktív, szervezett és rendszeres animálása a vezető animátor feladata, a különböző témák 
gyűjtése, az ötletelés közös teendőnk, amelyet táblázatban rögzítünk.  

Az évfolyam Facebook csoportjába folyamatosan kerülnek posztok, vicces, 
jó hangulatú képek, amivel a közösségérzetet tudjuk erősíteni a diákokban. 

            Élő videós bejelentkezésekkel, sőt még online kiskoncertekkel is igyekeztünk hasznosítani ezt a teret.

A Facebook csoport, mint közösségi tér

szakmai vezető                    pszichológus

           zenei mentor                    mentorkoordinátor

   mentor 1                    mentor 2                 vezető animátor
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A LEGFONTOSABB TÉMÁK

Napi rutin

Testmozgás

A napi rutinjuk felett most az eddiginél sokkal nagyobb kontrolljuk van a diákoknak, nincs külső 
kényszer arra, hogy iskolába, zeneiskolába menjenek. Segítenünk kell nekik napi rutinjuk kialakításában 
(lehet, hogy néhol a szülőknek is szüksége lesz erre). Érdemes arra kérni a diákokat, hogy akkor keljenek, 
amikor eddig is - kivéve azokat, akik naponta ingáztak az otthonuk és az iskola között, de semmiképp ne 
szokjanak meg egy, az eddiginél sokkal későbbi kelést. Egy órával az első digitális óra kezdete előtt 
keljenek fel, végezzék el napi rutinjukat. 

- Milyen zenét vinnél magaddal egy lakatlan szigetre, ha csak egyet vihetnél?
- Kik a zenei példaképeid, akik túléltek nehéz időket saját életükben? 
  (ezzel kapcsolatban filmet is lehet ajánlani)
- Lehet bíztatni őket, hogy gyakoroljanak együtt, vagy vegyenek fel zenét közösen.
- Karantén kvíz: napi vagy heti rendszerességgel „ki/mi vagyok én” találóskérdés, körülírva 
  egy zenei kifejezést, hangszert vagy személyt. 
- Zenei vagy ritmus mondatfűzés.

A diákok napi rutinjában benne kell lennie a testmozgásnak, különösen most, hogy otthon töltik a 
napjaikat, négy fal között. A testmozgásra eddig is nagy figyelmet fordítottunk, de ez most 
hatványozottan szükséges. Az alexander óráink is kiemelten aktuálisak a zenész fiatalok esetében.

Bíztatnunk kell a diákokat arra, hogy legyenek türelmesek a 
szüleikkel, magukkal is, egy ilyen helyzetben.
Naponta, vagy heti többször feladatokat, “kihívásokat” lehet 
csináltatni a fiatalokkal, pl.:
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Negatív érzések

Társas támasz, közösségérzés

Ha egy diákon érezzük, hogy stresszt okoz számára a kialakult helyzet - el lehet 
mondani neki, hogy a stresszérzés teljesen természetes reakció egy ilyen váratlan 
helyzetre. A stresszhelyzet nem más, mint egy olyan helyzet, amivel még az 
ember nem találkozott, ezért nem tudja, hogyan küzdjön meg vele. Ezért alakul 
ki a stresszreakció. Lehet mondani, hogy most az egész ország egy ilyen 
helyzetben van. Figyelnünk kell arra, hogy a diákok nyelvén információkat 
szolgáltassunk nekik. 
Ha több információjuk van, könnyebben meg tudnak birkózni ezzel a helyzettel. 
Tájékoztatnunk kell a tanulókat arról, hogy mennyi álhír, téves információ terjeng 
a vírusról és a helyzetről az interneten és a közösségi médiában, és hogy igyekez-
zenek az információkat szűrni.

Ami miatt sokszor rosszul érezzünk magunkat, az az egyedüllét-érzés. Úgy 
érezzük, egyedül vagyunk a bajainkkal, problémáinkkal, érzéseinkkel, senki nem 
ért meg minket. Fontos, hogy tudassuk a diákokkal, hogy most az egész ország, 
sőt, az emberiség komoly hányada jár ugyanabban a cipőben, mint ők, van, 
akinek talán jobb egy kicsit (gazdagabb országok), de van, akinek jóval nehezebb. 
Például, ha vállalja valaki a stábból, beszélhet arról, hogy ő maga hogyan éli meg 
ezt a social distancing helyzetet, bemutatja videón a lakást/házat belülről, ahol 
lakik, bíztatva a diákokat ugyanerre – illetve csökkentve az egyedüllét-érzésüket.

Fontos pozitív dolgokra való figyelem. Lehet “trenírozni” a diákokat arra, hogy 
figyeljék a pozitívumokat az életükben, a mindennapjaikban. Naponta feljegyez-
hetik maguknak, mik azok a dolgok, amiknek örülnek. Ezzel kapcsolatban lehet 
példát is mutatni. Rövid videókat feltölteni a Facebook csoportba, elmondani 
vagy leírni, hogy ki minek örült egy-egy napon.

Bíztatnunk kell őket arra, hogy keressenek társas támaszt. 
Tartsák a kapcsolatot online barátaikkal, és mentoraikat is keressék 
bátran, ha bármire szükségük van.  Lehet, hogy úgy érzik, de 
ebben a helyzetben nincsenek egyedül, mindenki ugyanabban 
a cipőben jár most.



Fontos, hogy számukra is biztosítva legyen 
támogatás, online szupervízió formájában.
Mivel abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy néhány hónapja már elkezdtük a közös 
munkát egy szupervízorral, így könnyű volt 
az átállás az online formára. 
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Tájékoztatás, egészségügyi prevenció

Zenei szempont

Hogyan kezelje a stáb?

Tájékoztatnunk kell a diákokat arról, hogy ilyen helyzetben hogy ajánlatos viselkedni: otthon 
maradni, nem kijárni az utcára, rendszeresen kezet mosni, nem hozzáérni az arcunkhoz. Az 
egészségügyi prevenció mellett fokozott figyelmet kell fordítanunk az online tér veszélyeire 
is, hiszen a fiatalok élete még jobban ezen a platformon zajlik most. Fontos, hogy az online 
tér veszélyeivel kapcsolatban is legyenek olyan eszközök a kezünkben, amelyekkel 
segíthetjük a diákokat.

Ez a helyzet nemcsak a diákokra, de a diákokkal foglalkozó felnőttekre is extra terhet ró. Ennek kezelése is 
fontos feladatunk. A legnehezebb helyzetben a mentorok vannak. Az országban (ahogy a világon minden-
hol) sok családot bizonytalan helyzetbe hoz a járvány. Fontos, hogy a mentorok tudatosan tartsák a 
határokat akkor is, ha a családoknak minden körülmények között próbálnak maximális segítséget nyújtani.

Mindeközben a mentorok lehetőségei is korlátozottá váltak, megváltoztak, egyik napról a másikra. 

 A fentiekből következik, hogy a szupervízió 
egy olyan részét kell, hogy képezze mind a 
mentori munkának, mind a mentálhigiénés 
támogatásnak, mely folyamatos megerősítést, 
támogatást nyújt a munkatársaknak problé-
mamegoldás, konfliktuskezelés, lelki eredetű 
krízishelyzetek kezelése esetében.

Zenei szempontból ezt a helyzetet arra lehet jól használni, hogy a 
diákok, olyan interjúkat tudjanak nézni vagy olvasni híres zenészekről, 
ahol inspirációt vagy a bennünk rejlő kérdésekre választ kapnak. 
Fontos, hogy olyan emberekről kapjanak 
információkat, tapasztalatokat, akikre zeneileg vagy 
emberileg is felnéznek. Fontos, hogy olyan felvételeket 
tudjanak nézni a diákok, ahol nem csak azt látják, hogy milyen 
fantasztikus zenész egy-egy művész, hanem azt is, hogy 
milyen fantasztikus ember is, és hogy mennyi munka és kitartás kell, 
hogy az ember elérje a kitűzőtt céljait. 



ÉRTÉKELÉS
FONTOS, HOGY A KURZUST MOST IS ÉRTÉKELJÜK MAJD A 
TANÁROKKAL, A DIÁKOKKAL ÉS A STÁBBAL IS. 
A DIÁKOK IS KAPNAK ÍRÁSOS ÉRTÉKELÉST A KURZUSON 
VALÓ RÉSZVÉTELÜKKEL KAPCSOLATBAN – AHOGY MINDEN 
KURZUSON. EZ JÓ ALKALOM LESZ AZ ÖSSZEGZÉSRE, 
A JÓ GYAKORLATOK KIEMELÉSÉRE. UGYAN JELENLEG 
KÉNYSZERHELYZETBEN VAGYUNK, DE OLYAN 
TAPASZTALATOKRA TESZÜNK SZERT, AMELYEKET 
A KÉSŐBBIEKBEN IS HASZNOSÍTANI TUDUNK.
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