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Pedagógiai program intézményt tartalomjegyzéke: 

 

Intézményvezetői bevezető gondolatok:  3-10. oldal 

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Pedagógiai programja:  11-111. oldal 

Batthyányi Kázmér Általános Iskola:  112-190. oldal 

Kanizsai Dorottya Általános Iskola:  191-259. oldal 

Alapfokú Művészeti Iskola:  260-1660. oldal 

Intézményvezetői záradék:  1661. oldal 

Fenntartói záradék:  1662. oldal 
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BEVEZETŐ 

 

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

OM azonosító: 027402 

Székhelye: 7800 Siklós, Gyűdi út 2. 

 

Tagintézmények megnevezése és telephelyei 

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Kanizsai Dorottya Általános Iskolája 

Ügyviteli telephelye: 7800 Siklós, Hajdu Imre utca 13. 

 

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Batthyány Kázmér Általános Iskolája 

Ügyviteli telephelye: 7800 Siklós, Köztársaság tér 6. 

 

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Alapfokú Művészeti Iskolája 

Ügyviteli telephelye: 7800 Siklós, Iskola utca 25. 

Tagintézmény telephelye: 7800 Siklós, Hajdu Imre utca 13. 

 

Alapító és a fenntartó neve és székhelye 

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

Fenntartó neve: Mohácsi Tankerületi Központ 

Fenntartó székhelye: 7700 Mohács, Szabadság utca 4-6. 

 

7800 Siklós, Gyűdi út 2. 

o gimnáziumi nevelés-oktatás, 

o nappali rendszerű iskolai oktatás, 

o felnőttoktatás – levelező, 

o évfolyamok száma: négy, 

o a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása, 

o mindennapos testnevelés-tanuszoda. 

A feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 485 fő. 

Könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár. 
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A testnevelésórák keretében megvalósított úszásoktatás módja: saját tanmedence, 

tanuszoda. 

7800 Siklós, Hajdu Imre utca 13. 

o  általános iskolai nevelés-oktatás, 

o nappali rendszerű iskolai oktatás, 

o alsó tagozat, felső tagozat, 

o 1. évfolyamtól 8. évfolyamig, 

o a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása, 

 egyéb köznevelési foglalkozás - tanulószoba, egész napos iskola, 

napközi otthonos ellátás, 

 egész napos iskolai képzés, 

o egyéb foglalkozások: napközi, tanulószoba 

A feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 494 fő. 

Könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár. 

Ének-zene emelt óraszámú képzés. 

Angol emelt óraszámú képzés. 

7800 Siklós, Köztársaság tér 6. 

o általános iskolai nevelés-oktatás, 

o nappali rendszerű iskolai oktatás, 

o alsó tagozat, felső tagozat, 

o évfolyamtól 8. évfolyamig, 

o a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása, 

o nemzetiségi nevelés-oktatás, 

o képesség kibontakoztató felkészítés, 

o alternatív nevelés, oktatás, értékközvetítő és képességfejlesztő program, 

o egyéb köznevelési foglalkozás tanulószoba, egész napos iskola, 

o alapfokú művészetoktatás, 

o táncművészeti ág, 

o képző- és iparművészeti ág, 

o szín- és bábművészeti ág, 

o táncművészeti ág: előképző:1-2 évfolyam, alapfok:1-6 évfolyam, 

o képző és iparművészeti ág: előképző:1-2 évfolyam, alapfok:1-6 évfolyam, 

o szín és bábművészeti ág: előképző:1-2, alapfok: 1-6 évfolyam, 

o egész napos iskolai képzés, 

o egyéb foglalkozások: tanulószoba. 

A feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 448 fő. 

Könyvtár: iskolai / kollégiumi könyvtár. 

Alternatív nevelés, oktatás - értékközvetítő és képességfejlesztő program. 

7800 Siklós, Iskola utca 25. 

o alapfokú művészetoktatás, 

o zeneművészeti ág,  

o táncművészeti ág (új tanszakok: moderntánc tanszak), 

o képző- és iparművészeti ág, 
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o táncművészeti ág: előképző: 1-2. évfolyam, alapfok: 1-6. évfolyam, 

o képző-és iparművészeti ág: előképző: 1-2. évfolyam, alapfok: 1-6. évfolyam. 

A feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 100 fő. 

7800 Siklós, Hajdu Imre utca 13. 

o alapfokú művészetoktatás, 

o táncművészeti ág, 

o képző- és iparművészeti ág, 

o táncművészeti ág: előképző: 1-2. évfolyam, alapfok: 1-6. évfolyam, 

o képző-és iparművészeti ág: előképző: 1-2. évfolyam, alapfok: 1-6. évfolyam. 

A feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 100 fő. 

7824 Egyházasharaszti, Kossuth Lajos utca 75. 

o alapfokú művészetoktatás, 

o képző- és iparművészeti ág, 

o képző és iparművészeti ág: előképző:1-2 évfolyam, alapfok:1-6 évfolyam. 

A feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 20 fő. 

7843 Kémes, Vértanúk utca 1. 

o alapfokú művészetoktatás, 

o táncművészeti ág, 

o képző- és iparművészeti ág, 

o táncművészeti ág: előképző:1-2 évfolyam, alapfok:1-6 évfolyam, 

o képző és iparművészeti ág: előképző:1-2 évfolyam, alapfok:1-6 évfolyam. 

A feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 60 fő. 

7800 Siklós, Vörösmarty utca 13. 

o alapfokú művészetoktatás, 

o képző- és iparművészeti ág, 

o képző és iparművészeti ág: előképző:1-2 évfolyam, alapfok:1-6 évfolyam. 

A feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 40 fő. 

7766 Újpetre, Kossuth utca 110. 

o alapfokú művészetoktatás, 

o zeneművészeti,  

o zeneművészeti ág: előképző:1-2 évfolyam, alapfok:1-6 évfolyam, 

továbbképző:1-4 évfolyam. 

A feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 87 fő. 

7768 Vokány, Kossuth utca 46. 

o alapfokú művészetoktatás, 

o zeneművészeti ág,  

o zeneművészeti ág: előképző:1-2 évfolyam, alapfok:1-6 évfolyam, 

továbbképző:1-4 évfolyam. 

A feladat-ellátási hely maximálisan felvehető tanulói létszáma: 60 fő. 
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Az egységes intézmény előnye, hogy az óvodától az egyetemi belépésig távlatot és perspektívát 

ad Siklós és térsége polgárai gyermekeinek oktatásában. A struktúra jellemzője, hogy a két 

általános iskola profilja nem fedi egymást, így már az általános iskolában széles képzési 

választást tudunk biztosítani: nyelvi képzés (angol, német, horvát) illetve művészeti képzés 

terén. 

A gimnázium a folytonosság jegyében szervezi meg képzéseit, hiszen Siklós város általános 

iskolás tanulóit, és a térség hasonló korú tanulóit várja. Az intézményi rendszert átfogja a 

művészeti iskola tevékenysége, mely kellően motiválja és inspirálja a tanulókat az egyes 

művészeti ágak elsajátításában, ezzel segíti az érzelmi intelligencia fejlesztését.  

Működésünkben is nagy előny a komplex struktúra, hiszen a humán erőforrás koordinálásában, 

áttanításokban, tudásmegosztásban hatalmas lehetőséget jelent. Az intézményi struktúra 

pedagógus megtartó hatása abban rejlik, hogy a kis óraszámban tanítóknak is távlatot és 

megélhetést biztosít a több intézményegységben való feladatvállalás. 

Siklós város és így intézményünk a térség műveltségi és oktatási központja, és ezen intézmény 

kulcsa a térség fejlődésének is. Szoros, intenzív és jó kapcsolatra törekszünk minden külső 

partnerünkkel, hiszen fontos számunkra a polgárok érdeke, véleménye. 

 Fenntartónk a Mohácsi Tankerületi Központ, melynek elvárásai alapján készítjük el éves 

programjainkat, és meghatározza működésünk alapelveit. A Központ fejlesztésének 

köszönhetően minden tagintézményünk modern, a XXI. század követelményeinek megfelelő 

iskola, melyek fejlesztése folyamatos.  

Fontos számunka Siklós és a környező települések önkormányzataival kialakított partneri 

együttműködés, a programjaikon való intenzív részvétel. Az intézményi háló előnye, hogy 

rugalmasan és jól tudunk képzéseinkkel válaszolni a folyamatosan változó kihívásokra, 

ugyanakkor képesek vagyunk megtartani több évtizedes hagyományainkat is. A közös 

intézményi lét perspektívát nyújt a jövőre nézve ahhoz, hogy alapvető, ugyanakkor modern 

oktatási- nevelési elvek mentén képezzük diákjainkat. Ezért arra törekszünk, hogy megőrizzük 

egységünket, hiszen így hatékonyságunkat is fent tudjuk tartani. Ez a rendszer kellő autonómiát, 

alkotói szabadságot ad az egyes tagintézményeknek, lehetővé a folytonos megújulást, 

ugyanakkor egységes arculatot ad az intézménynek, így ápolja és védi múltunkat, szokásainkat, 

hagyományainkat. Ezzel Siklós városában és a térségben olyan értéket képviselünk mely nélkül 

az itt élő emberek hétköznapjai és ünnepnapjai is szegényebbek lennének.  

Intézményünk jelenleg is megújul és minden tekintetben páratlanok, azok a fejlesztések, 

melyek 2 általános iskolát érintik. Ezek megvalósulásával lehetővé válik domináns 

szerepvállalásunk a térségben, ugyanakkor kellő versenytáraivá válunk a pécsi iskoláknak is. 

Munkánkkal azt valljuk, hogy a nemzet szempontjából lényeges, hogy a kisvárosok oktatási 

szerepét erősítsük a térség polgármegtartó képességét támogassuk, és élhető jövőképet adjunk 

az itt élő embereknek. 

 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. 

rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, az alábbi területeken érinti intézményünk 

Pedagógiai Programját:  
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Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sajátosan 

szerveződött, közös igazgatású közoktatási intézmény.  

Egységes intézmény, melynek tagintézményei:  

o Batthyány Kázmér Általános Iskola,  

o Kanizsai Dorottya Általános Iskola,  

o Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium,  

o Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Tagintézményeink pedagógiai programjaik alapján dolgoznak. 

 

A program egységes irányelvet képvisel, mely meghatározza azokat a tartalmi elemeket, 

melyek alapjai egy-egy tagintézmény érvényben lévő nevelési programjának. 

Küldetésnyilatkozat  

"A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, 

napok, holdak, csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról visszatükrözhessen." 

(Wass Albert) 

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium., Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

többcélú szervezetileg integrált közoktatási intézmény, a vállalt funkciókat tekintve teljes 

mértékben lefedi a köznevelés és közoktatás feladatait. 

Küldetésünk, közös pedagógiai hitvallásunk lényege, hogy a gyermeket segítsük hozzá az 

egyéni képességek és tehetségük kibontakoztatásához, a személyiségfejlődésük legadekvátabb 

útjainak meglátásához, az alapkompetenciák magas szintű elsajátításához. 

Széleskörű képzési struktúránk által biztosítjuk, hogy intézményünk diákjai képessé váljanak 

felnőttként önállóan megtalálni helyüket a társadalomban. Megalapozzuk az élethosszig tartó 

tanulás iránti igény kialakulását. Egyenlő esélyek biztosításával segítjük a gyermekeket 

hátrányaik leküzdésében. 

Tevékenységünk középpontjában a minőségi oktató-nevelőmunka áll. Minőségpolitikánk 

alapeleme a tartalmi és szervezeti szabályozás. Működésünk nyitott, állandó kapcsolatot 

biztosít partnereinkkel. 

Önálló ismeretszerzésre és önművelődésre készítünk fel szilárd alapkészségek kialakításával és 

folyamatos képességfejlesztéssel, a kompetencia alapú oktatás kiépítésével. 

Egységes iskolánk biztosítja a 12 éves nevelés-oktatást, így lehetőség van a minél későbbi 

iskolaváltásra. 

A hátrányok leküzdésére, mind a kiemelkedő képességekre fejlesztéssel válaszolunk. 

Munkánk során értékeket közvetítünk, képességeket fejlesztünk, és értékválasztásra sarkallunk. 
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Úgy kell felkészítenünk tanulóinkat, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak, hogy elhagyva az 

adott iskolafokozatot a következő iskolafokozaton rendelkezzenek mindazon ismeretekkel, 

képességekkel, készségekkel, melyekkel nemcsak hogy zökkenőmentesen, hanem az átlagosnál 

jobban illeszkednek majd be a tanulási folyamatba, a szervezeti életbe.  

 

Siklós Város Képviselő-testülete 154/2008. számú határozata alapján 2008.06.24 napjával 

önállóan gazdálkodó költségvetési szervként létrehozta a Siklósi Közoktatási Intézményt, mint 

többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményt.  

2010: Létrejött a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola. 

Mindegyik tagintézmény igen eredményes szakmai múltra tekint vissza. A kiváló eredmények 

feltételezik a minőségi munkát, a folyamatok azonosítását, tervezését, folyamatos gondozását. 

A 2010/2011-es tanévtől működő egységes iskola pedagógiai elvei céljai, módszerei 

hatékonyan biztosítják a gyerekek, tanulók számára a nevelés-oktatás folyamatosságát, a 

pedagógiai átmenetek zavartalanságát.  

Az integráció pedagógiai hozadéka javítja az intézmények, a csatlakozó intézmények nevelő-

oktató munkájának hatékonyságát, egységes pedagógiai színvonalát, az egyenlő bánásmód 

megvalósulását. 

Az egységes humánerőforrás-gazdálkodás lehetővé teszi a magasabb szintű szakmai elvárások 

teljesülését, a kompetencia alapú oktatás megvalósulását, az új pedagógiai módszerek 

(kooperatív tanulás, projektmódszer, tanulás tanítása) általános elterjedését, a hatékony 

minőségirányítás megteremtését. 

A szervezeti felépítés okán jól kihasználhatók a belső tartalékok. A pedagógusok áttanításával 

biztosítható a szakos ellátottság.  
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Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei, eljárásai 

 

Többcélú intézményrendszerünk képzési szerkezete sokrétű, mely teljes szolgáltatási 

kínálatával a partnerek, elvárásainak kíván megfelelni. Ehhez szükséges tudni, hogy mi az 

elvárás a szolgáltatást igénybevevők, az intézmény használói részéről. Az elvárások 

teljesíthetősége érdekében azonos gondolkodás mentén képviseljük azokat a pedagógiai 

elveket, melyek biztosítékai céljaink megvalósulásának, ennek megfelelően a partnerek 

elégedettségének. 

 

Nevelés és oktatás 

 

Iskolánkban a legfontosabb feladat a tanulók korszerű ismereteinek és képességeinek, 

készségeinek kialakítása, bővítése, valamint személyiségük teljes körű fejlesztése. 

 

Ennek érdekében: 

o a tervszerű nevelő és oktató munka során fejlesztjük az alapkészségeket, és a tanulók 

számára korszerű, a mindennapi életben használható, továbbépíthető alapműveltséget 

nyújtunk; 

o iskolánk az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, 

az idegen nyelvre, az informatikára vonatkozó olyan ismereteket közöl, melyek segítik 

a diákok világképének formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb 

környezetükben; 

o nevelő-oktató tevékenységünk célja a gyermek személyiségének széleskörű fejlesztése; 

o törekszünk a humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre, a kommunikáció 

elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására és azok betartására; 

o fontosnak tartjuk a tanulók megismertetését nemzeti kultúránk és történelmünk 

eseményeivel, személyiségeivel, szűkebb lakóhelyünk hagyományaival; 

o célunk, hogy a tanulók körében legyen becsülete a szorgalmas munkával megszerzett 

tudásnak, ehhez legyen mód elsajátítani az egyéni tanulás különféle módszereit. 

A köznevelési törvénnyel összhangban valljuk, hogy az oktatás közszolgálat, mellyel 

megteremthető a társadalom hosszú távú fejlődésének alapja. Ennek általános kereteit és 

garanciáit az állam biztosítja.  

Fontosnak tartjuk továbbá az iskola értékközvetítő szerepét. Ezért munkánkban kiemelt 

szerephez jut az oktatás mellett a nevelés is.  

Nevelői tevékenységünk alapelvei: 

o Az élet tisztelete és védelme 

o Az ember testi és lelki egészsége 

o A család tisztelete 
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o Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben, fegyelem és önfegyelem 

gyakorlása bármilyen szituációban 

o Előítélet-mentesség 

o A szülőföld és hazánk megismerése, szeretete, megóvása 
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Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium 
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2020. augusztus 28. 
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Célok és feladatok 
 

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium elsődleges céljai: 
o korszerű nevelési elvek közvetítése és oktatási tartalmak elsajátíttatása tanulóinkkal 

(irányadó dokumentumok: Nkt., kerettantervek); 

o a nevelés és tanítás során feladatunk a korszerű, követhető ismeretközlés, amelynek 

leghangsúlyosabb célja az alkalmazhatóság; 

o mind az általános tagozaton, mind az emelt óraszámú képzéseken egységes, magas 

színvonalú, az érettségi kimenetnek megfelelő követelmények teljesítése tanulóinkkal; 

o az osztály-és csoport szinten történő képzéseinken túl személyes, a tanulók 

érdeklődésének, képességének megfelelő képzés megteremtése, amelynek egyik célja a 

sikeres továbbtanulás elősegítése; 

o a tehetségek fejlesztése, a hátránnyal küzdő tanulóink képességeinek és készségeinek 

fejlesztése, szintre hozása; 

o a tudás átadásában kiemelt fontosságú annak alkalmazhatósága, a gyakorlatiasság, a 

tantárgyak közötti koordináció; 

o a tanulás tanítása, a különböző tanulási technikák elsajátíttatása tanulóinkkal; 

o a verbális és nonverbális kifejező készség és az alkotó kreativitás fejlesztése; 

o a személyiség fejlesztése, a reális önismeret kialakítása, a másság elfogadása, egymás 

segítésének erősítése; 

o a kommunikáció fejlesztése, a vitakészség kialakítása; 

o a tanórán kívüli szabadidő értékes eltöltése, a tartalmas szórakozás, kikapcsolódás utáni 

igény erősítése; 

o az egészséges életre való nevelés fontossága, a testi és lelki egészség kialakítása; 

o a kiegyensúlyozott életvitelre nevelés; 

o beilleszkedéssel vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulók mentális erősítése; 

o a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése, támogatása; 

o a felnőtté válás, a családalapítás segítése. 

 

 

Fontos feladataink 

 
o Hatékonyan együttműködni a fenntartóval, a Mohácsi Tankerületi Központtal. 

o Magas színvonalon részt venni a pedagógiai-szakmai szolgáltatásban, a 2011. évi 

CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban NKT), valamint a 

végrehajtására vonatkozó kormány- és EMMI rendeletek szerint. Együttműködni 

(írásban rögzített) a Mohácsi Tankerülethez tartozó és más szakmai szolgáltatókkal 

a pedagógiai-szakmai szolgáltatás, valamint felsőoktatási intézményekkel a 

pedagógus képzés területén. 

o A nevelés és oktatás tekintetében célunk a magas színvonalú munka. 

o Fontos feladatunk az átlátható, pontos adminisztratív munka, a tanügyi 

dokumentumok rendezett és tartalmas megalkotása.  

o Hagyományaink, intézményi múltunk megbecsülése, ápolása. 
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o Egymás támogatása, segítése a kollegákkal, fokozott figyelemmel a pályakezdő 

pedagógusok esetén. 

o Arra törekszünk, hogy megőrizzük gimnáziumunk családias légkörét, amely az egyik 

erősségünk. 
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1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

 
1.1. Az iskola arculata 

 
A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium 65 éves múltra tekint vissza.  

A siklósi gimnáziumot 1955-ben alapították, Táncsics Mihály nevét vette fel. Táncsics alakja 

megjeleníti az iskola polgárai számára a hazaszeretetet, az elkötelezettséget, tevékenysége 

példaértékű volt.  

A gimnázium jelenleg évfolyamonként két osztállyal működik.  

Az 1996-tól indult a nyelvi tagozatos képzés, ahol a tanulók az angol és német nyelvet emelt 

óraszámban tanulják. 1997-1998-as tanévtől emelt óraszámban informatikát is tanulnak a 

gyerekek. A 2014-2015-es tanévtől humán emelt óraszámú képzés is indult. A következő 

tanévtől tervezzük a német nemzetiségi képzés beindítását, illetve hazafias és honvédelmi 

nevelés elősegítése érdekében gimnáziumi kadétképzés bevezetésére kerül sor. Gimnáziumunk 

hagyományai és eredményei arra ösztönöznek bennünket, hogy egyrészt őrizzük az elődök által 

alkotott és képviselt értékeket, másrészt olyan korszerű, innovatív iskolát működtessünk, amely 

megfelel az új kihívásoknak, elvárásoknak. Szívügyünknek tekintjük, hogy Siklós a dél-

baranyai térség oktatási és szellemi központja legyen, ápoljuk Siklós város és régiójának 

történelmi hagyományait.  

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium fenntartója és működtetője a Mohácsi Tankerületi 

Központ (Klebelsberg Központ), az iskola székhelye Siklós, Gyűdi út 2. 

 

1.2. Iskolánk négy fő célja és tevékenységi területe 
 

 a tehetséges, bármilyen anyagi és kulturális háttérből érkező diákok képzése, 

felkészítése egyetemi, főiskolai tanulmányaikra (A Táncsics a problémamegoldó 

gondolkodási képességgel bíró, kreatív, érdeklődő, tanulni szerető diákok iskolája: 

szociális, anyagi helyzetüktől függetlenül; külön figyelmet fordítunk a szociálisan 

hátrányos helyzetű növendékeinkre); 

 a tehetséges, bármilyen anyagi és kulturális háttérből érkező diákok képzése, 

felkészítése az érettségire épülő szakképzésre; 

 részvétel a pedagógusképzésben, partneriskolaként mentori, módszertani feladatok 

ellátása; 

 tehetséggondozó, felzárkóztató tevékenységünk. 

 

Az iskola életében alapvetően a gyermekközpontúság dominál. Nagy hangsúlyt kap nálunk: a 

gondolkodás-, a készség- és képességfejlesztés, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a 

magatartásformák kialakítása. Fontos feladat a hagyományos értékek, a kulturális örökség 

átadása. 

Módszereinkben a legfontosabb a gondolkodtatás, a tevékenykedtetés. Feladatunknak tartjuk, 

hogy tanulóink tudjanak önállóan tanulni. 

Alapvető céljaink, amelyek az iskola szellemiségének alakításában döntő fontosságúak: 
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 Törekednünk kell arra, hogy önálló döntésre képes embereket neveljünk. 

 Folyamatos feladat az önálló döntésekkel járó felelősség tudatosítása (önmagáért és a 

társaiért vállalt felelősség). 

 Tanulóinkat tudatos értékválasztásra akarjuk megtanítani úgy, hogy tudják, a választás 

felelősséggel jár és olykor kockázatos. 

 Az összetartozás-tudat kialakítása szűkebb és tágabb értelemben is fontos feladatunk 

(osztály - iskola - város - haza). 

 Át kell adnunk az emberi humanizmusnak azon alapértékeit, amelyek más emberek 

elfogadására ösztönzik tanulóinkat. 

 

Mindezek megléte a tanár számára is fontos. Az iskola légkörének alakításában, 

családiasságának, demokratizmusának biztosításában tanáraink óriási szerepet játszanak. A 

színvonalas oktatás megvalósításának egyik alapja az önmagát szakmailag és pedagógiailag 

folyamatosan fejlesztő pedagógusegyéniség és tanárközösség (a minimális alkalmasság részei 

a következők: gyerekközpontúság, pedagógiai érzék, tolerancia, morális és tudásbeli 

kifogástalanság, szakmai felkészültség). 

 

A nagy szaktudású, a korszerű ismeretek átadásának módszereit jól ismerő, pedagógusok 

tevékenysége alapján az iskola megfelel a korszerű pedagógiai követelményeknek. 

A testület elismert, köztiszteletben álló (és még ma is kiemelkedő eredményeket felmutató) 

tagjai a több évtizedes Táncsicsos múlttal rendelkező, ma is aktív nyugdíjasok. 

 

A hagyományos értékek őrzői és tovább vivői azok a kollégáink is, akik diákként Táncsicsosok 

voltak, és az egyetem elvégzése óta folyamatosan 10-20 vagy még több éve az iskola 

pedagógusai. 

 

Az értékőrzést szolgálják hagyományaink: 

 az országos versenyeken és pályázatokon való részvétel,  

 a tehetséggondozó szakkörök, az iskolanapok, 

 a sportolási lehetőségek, 

 a tömegsport rendezvényeken való nagyszámú részvétel, 

 a minden évben megrendezésre kerülő karácsonyi műsor, 

 a régi Táncsicsos diákokkal és a nyugdíjas pedagógusokkal való folyamatos 

kapcsolattartás, a tanulmányi- és az iskolaközösségért végzett munkában 

kiemelkedő diákok Táncsics Aranyjelvénnyel való jutalmazása, 

 a szecskaavató, 

 a témahetek, projekt- és team munkaprogramok, 

 bálok, rendezvények, ünnepségek.  

Az iskola vezetése kiemelten fontos feladatnak tartja az iskola partnereivel való jó viszonyt. 

Vezetői szemléletünket a korszerű, menedzsment típusú vezetés jellemzi. 
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Partneriskolai feladatrendszerünk: 

 

Ezzel összefüggésben a következő követelményeknek kell folyamatosan eleget tennünk: 

 

 Folyamatos önképzéssel szinten kell tartani tudásunkat. Ebben a vezetés 

maximálisan támogatja a pedagógus életpálya modellben történő előrelépést. 

 A diákoknak meg kell szokniuk a nyilvánosság előtti szereplést. 

 A diákoknak jól vezethetőnek, az előkészített és spontán aktivitásra egyaránt 

képesnek kell lenniük. 

 

1.3. Az iskola tanulói közössége 
 
A tanulók összetétele 

 

Az iskola tanulóit eltérő családi háttér és motiváció jellemzi. Különböző társadalmi 

rétegekből érkeznek. A siklósi régió szinte valamennyi településéről van diákunk. Tanulóink 

közel egyharmadának szülője vagy idősebb testvére is a Táncsicsba járt. 

 
A tanulók neveltségi szintje, a tanulók iskolával szembeni elvárásai 

 

Beiskolázott tanulóink egyre nagyobb számban küzdenek valamilyen tanulási- vagy 

beilleszkedési nehézséggel, kiemelt figyelemre, fejlesztő foglalkozásokon való részvételre 

van szükségük. 

 

Megfelelő felkészültséggel kell rendelkeznünk annak a problémának a kezelésére, hogy a 

hozzánk érkező diákok közül sokan a megszokottnál kisebb mértékben rendelkeznek a 

sokirányú érdeklődés, a kíváncsiság, a szükséges mértékű akaraterő igényével, a tapasztalat 

és a tudás elvárható szintű tiszteletének képességével, a tolerancia, a kapcsolatteremtő 

technikák, a társasági érintkezés szabályainak ismeretével és betartásának igényével. Ez az 

ingerszegény környezet hatásának lehet a következménye. 

 

Ugyanakkor nőtt a gyerekek érdekérvényesítésre vonatkozó igénye, és változtak az 

iskolával, a tanárokkal és az egymással szembeni elvárásaik. A tapasztalt hiányosságok és 

változások nagy része „kortünet”, más részeinek mélyebb társadalmi eredetű gyökerei 

vannak. 

 

Ennek tükrében úgy látjuk, hogy az iskolának és a nevelőmunkának napjainkban 

meghatározó szerepe van az értékrend és a szokások alakításában, a tanuláshoz való viszony 

javításában, az igényesség szintjének emelésében, az aktivitás tárgyának, irányának 

alakításában. 
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Az iskolaválasztás motivációja 

 

A pályaválasztást a gimnáziumi tanulmányok kezdetén elsősorban a szülői ház, a szülők 

ambíciója, másodsorban a tantárgyakhoz-tanárokhoz való viszony, harmadsorban a kortárs 

csoportok hatása motiválja.  

 

A végzősök, érettségizők esetében a továbbtanulás megtervezésekor, a pályaválasztáskor 

első helyre kerül az iskolában az egyes tárgyakból elért eredményekből, valamint a család 

anyagi lehetőségeiből következő reális lehetőség.  

 

A felsőoktatásba való bekerülés nehezebbé válásával a továbbtanulásért folyó munka 

feszítettsége nő. A napi készülés után fennmaradó idő egyelőre elfolyni látszik a 

hétköznapok tevékenységei közepette.  

 

A Diákönkormányzat működése (Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel 

rendje) 

 

A Diákönkormányzat a törvényi előírások szerint működik, saját SZMSZ-szel rendelkezik. 

 

A tanulói öntevékenység több területen is tapasztalható (sport, rendezvények, faliújság). 

Annak ellenére, hogy a diákok iskolai és iskolán kívüli tevékenységei és programjai kitöltik 

szabadidejüket, igénylik az iskolai szervezésű programokat. A célirányos közös tevékenység 

következtében nagyobb konfliktusoktól mentesnek mondható mind a tanár-diák, mind az 

egy évfolyamon, illetve azonos tagozaton tanuló diákok egymás közti kapcsolata. 

 

Iskolánk fontosnak tartja és támogatja az autonóm, együttműködni képes diákszervezetet. A 

jól működő DÖK segít a belső élet harmonikusabbá tételében. A hasznos programok 

kínálása, értelmes tevékenységek kialakítása az iskolának is érdeke, ha az harmonizál a 

pedagógiai program egészével. A diákok megtanulhatják, elsajátíthatják a demokratikus 

döntési, véleményezési mechanizmusokat, az együttélés és együttgondolkodás 

játékszabályait. Hiszünk az önszerveződés erejében, a közösen kialakított 

iskolafilozófiában. 

 

A Diákönkormányzat képviselői valamennyi iskolai dokumentum módosítása során 

lehetőséget kapnak annak áttanulmányozására és írásos véleményezésére. 

 

 Kérdéseiket személyesen tehetik fel. 

 Javaslataikat írásban elküldhetik az intézményvezetőnek.  

 Javaslatot tehetnek új dokumentumok létrehozására. 
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1.4. Képzési kínálatunk 

 
Gimnáziumi - négy évfolyamos képzés, évfolyamonként két osztályban 

 

 német nemzetiségi oktatás 

 emelt óraszámú angol nyelvi 

 emelt óraszámú német nyelvi 

 emelt óraszámú humán  

 emelt óraszámú informatikai  

 általános képzésű tanulói csoportok. 

 

1.5. Képzési rendszerünk 

 
Általában osztálykeretben, kivéve: 

 

 német nemzetiségi oktatás nívócsoportos bontásban 

 idegen nyelv (minden évfolyamon csoportbontásban);

 matematika (lehetőség szerint csoportbontásban);

 informatika (minden évfolyamon csoportbontásban);

 testnevelés (nemek szerinti csoportokban);

 szükség és lehetőség szerint részleges csoportbontásban a magyar nyelv és 

irodalom, illetve történelem

 

1.6. Az iskola meglévő kapcsolatrendszere 

 
Az iskola kapcsolatai az oktatási intézményekkel, hivatalokkal 

 

 Irányító szervünk a Klebelsberg Központ, amelynek javaslatait, irányelveit követjük. 

A két intézmény kapcsolatát a hagyományok és a XXI. század követelményei 

határozzák meg. 

 Az intézmény fenntartója a Mohácsi Tankerületi Központ, amely mind a nevelési-

oktatási folyamatokat, mind az iskola infrastrukturális megújulását támogatja. 

Fontosnak tarjuk, hogy a fenntartó által megfogalmazott elvárásoknak megfeleljünk, 

feladatainkat magas színvonalon teljesítsük. 

 Az Oktatási Hivatallal és a helyi szervvel (POK) a kapcsolattartást fontosnak tarjuk. 

Aktívan együttműködünk velük. 

 A fenntartóval és az irányítása alá tartozó intézményekkel, partneri kapcsolattartásra, 

együttműködésre törekszünk. A jogszabályokat betartjuk, a fenntartói/működtetői 

feladatokat – lehetőség szerint – időre, pontosan megvalósítjuk. 
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A szülőkkel, régi diákokkal, nyugdíjasokkal való együttműködés, kapcsolattartás formái 

 

Az értékközvetítésben a szülők a legfontosabb partnereink. A szülőkkel fenntartott 

kapcsolatunkban legfontosabb: megismertetni őket az általunk elsődleges fontosságúnak 

tekintett értékekkel. 

Tiszteletben tartani azt a jogukat, hogy gyermekeiket minden körülmények között védjék 

és (akár elfogultan is) szeressék. A gyerekkel kapcsolatos elmarasztaló vélemény 

közlésekor maximális empátiát kell tanúsítanunk. 

Tudatosítanunk kell azt a tényt önmagukban, hogy a szülő más és több oldalról ismeri a 

gyermekét, mint a pedagógusok. (Ezért a kialakult konfliktushelyzet okainak vizsgálatánál 

körültekintően kell eljárnunk.) 

 

Működtetjük a Szülői Munkaközösséget, melynek tagja minden osztály szülőinek néhány 

(minimum egy, maximum kettő) képviselője. Fontos stratégiai partnernek tekintjük.  

A Szülői Munkaközösség feladatai: a valamennyi tanulónkat vagy a tanulók valamely 

csoportját érintő kérdésekben az iskola igazgatójától közvetlen tájékoztatást, illetve 

alkalmanként a problémák megbeszélésére meghívást kapnak. Fenntartják az élő 

kapcsolatot az egy osztályban tanító pedagógusok testülete és az osztály szülői között, 

ellátva az érdekegyeztetés, a konfliktuskezelés, az együtt gondolkodás, a mozgósítás, 

szükség esetén a közös segítségnyújtás feladatát. 

Közreműködnek a hátrányos helyzetű tanulók támogatásában, a tehetséges tanulók 

jutalmazásában, a rendezvények szervezésében. 

Segítik az iskola vezetését és a tantestületet a káros szenvedélyek elleni harcban, a 

különféle foglalkozások, szakmák megismertetésében. 

Összehívásukra (együtt, vagy kisebb csoportokban) évi két alkalommal, az év elején és 

félévkor rögzített időpontban, illetve rendkívüli esetben többször is sor kerülhet. 

 

A Táncsics Gimnázium jelenlegi diákjai értékrendjének alakításában fontos szerepük van 

régi diákjainknak.  

Segítjük, és szívesen vesszük a jubileumi osztálytalálkozókat, számítunk az ünnepségeken, 

megemlékezéseken az iskolai évfordulókon feladatvállalásukra, megjelenésükre. A 

jövőben számítunk a kialakítandó emlékoldal gondozásában is aktív részvételükre. 

 

Nyugdíjas kollégáinkat iskolánk minden közös testületi (nem a napi munkával összefüggő) 

rendezvényére meghívjuk. 

 

Kapcsolataink más intézményekkel 

 

Célunk a jó és intenzív kapcsolat kialakítása az intézményekkel, külső partnerekkel.  

Fontos számunkra, hogy a régió általános iskoláival gyümölcsöző szakmai kapcsolatot 

ápoljunk, amelynek fontos része, hogy a hozzánk jelentkező tanulók előmeneteléről 

visszajelzést adjunk. Az általunk szervezett versenyeken, rendezvényeken szívesen látjuk 

az onnan érkező tanulókat és kollégákat. Törekszünk a nevelés és oktatás területén az 

együttműködésre és partnerségre. Jellemző a kölcsönös segítségnyújtás. Összefogásra 
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törekszünk. Térségi szerepünket jelzi, hogy tanuszodánk régiós feladatokat lát el. 

 Az iskola kapcsolatot tart a megye gimnáziumaival. Az elmúlt évben jó kapcsolatot 

alakítottunk ki a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziummal, amely hozzánk hasonló 

helyzetben lévő intézmény, ezért úgy gondoljuk, hogy ez a kapcsolat számunkra 

szakmailag ösztönző. Lényeges a pécsi gimnáziumokkal fenntartott koordinatív 

kapcsolat és eszmecsere is. 

 

 Említésre méltó a velünk egy épületben működő Pécsi Szakképzési Centrum Garai 

Miklós Szakgimnáziumával és Szakközépiskolájával kialakított partneri kapcsolatunk. 

Fontos, hogy a nálunk érettségizett és szakmát tanulni kívánó tanulók megtalálják 

képzési lehetőségeiket ebben az iskolában. Így növeljük Siklós város népességmegtartó 

képességét. Továbbra is fent szeretnénk tartani a jelenlegi helyzetet, amelyben az 

érettségi képzést mi biztosítjuk, a szakmai képzést pedig a partner intézmény. 

 

 Kapcsolatot tartunk az Emberi Erőforrások Minisztériumával és háttérintézményeivel 

(pl. OFI), a Kormányhivatallal, az Oktatási Hivatallal, szaktárgyi 

versenybizottságokkal, a szakmai egyesületekkel, a vizsgaközpontokkal, a tantervi 

bizottságokkal, a szakmai közéletet irányító, szervező intézményekkel. 

 

 Nagy súlyt helyezünk arra, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználjunk. Ennek az 

a célja, hogy a pályázatok által növeljük intézményünk innovációs tevékenységét. 

 

 A közösségi szolgálat szervezésével összefüggésben kiépülőben vannak kapcsolataink 

számos intézménnyel. De már vannak jól működő kapcsolataink is. Ezeket a 

kapcsolatokat évente, együttműködési megállapodás keretében rögzítjük. Az 

intézmények, szervezetek felsorolását az éves munkaterv tartalmazza. 

 

 Fontos számunkra az intenzív és jó kapcsolat a Siklósi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgáltatási Központtal. 
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2. NEVELÉSI PROGRAM 

 
2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, 

céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 
 

2.1.1. A nevelő-oktató munka lényege 

 

A nevelés: Az oktatás elképzelhetetlen nevelés nélkül. A társadalmi változások következtében 

az iskola nagyobb mértékben veszi át a család szerepét, több olyan feladatot lát el, amelyek 

eddig nem szorosan a tevékenységi körébe tartoztak. A társadalmi tevékenységnek komplex 

hatásrendszere van. Legfontosabb feladatai: az értékközvetítés, mintateremtés. Fontos kiemelni 

az értékteremtést és értékmentést is, mert több ízben az egyetlen olyan szereplő, amely őrzi a 

hagyományokat, értékeket. 

Iskolánkban a legfontosabb feladat a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, 

készségeinek kialakítása, bővítése, valamint személyiségük teljes körű fejlesztése. 

 

A nevelés funkciói: 

 individuális fejlesztés: A fejlesztés egyik legfontosabb feladata erősíteni, elősegíteni az 

egyén fejlődését, annak tudatosítását, hogy mindenki tehetséges valamiben. 

 közösségfejlesztés: Az ember fontos feladata, beilleszkedni a közösségbe azért, hogy 

annak értékes tagjává váljon. 

 

Ennek érdekében: 

o rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal; 

o igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből, 

eredményeiből minél többet megismertessünk a szülőkkel, városunk érdeklődő 

polgáraival; 

o helyszínt és humán erőforrást biztosítunk különböző városi rendezvényekhez; 

o ápoljuk és bővítjük eddigi kapcsolatainkat a városban található óvodákkal, iskolákkal, 

közművelődési és egyéb intézményekkel; 

o a nevelők fontos feladatuknak tartják, hogy az iskola – eddigi hagyományaihoz híven – 

képviseltesse magát a különféle városi rendezvényeken, és ilyen megmozdulások 

szervezésében, lebonyolításában maga is részt vegyen. 

 
2.1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei 

 

A legfontosabb feladatunk, hogy tanulóinkban - szociális helyzetükre, világnézetükre, családi 

hátterükre való tekintet nélkül - olyan készségeket és képességeket alakítsunk ki, melyek 

felvértezik őket, hogy az életben művelt, kulturált emberként tudjanak helytállni. Fontos 

számunkra az élethosszig tartó tanulás, ezért is hangsúlyos olyan ismeretek közvetítése, 

melyekre biztos alapként támaszkodva tanulmányaikat folytatni tudják, megtalálják 

boldogulásukat, helyüket a társadalomban, képesek legyenek a családalapításra. 

Fontosak számunkra a következő értékek:  
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 becsületesség, egyenesség, őszinteség, megbízhatóság; 

 kíváncsiság és tudásvágy; 

 tolerancia és szolidaritás; 

 a másik ember tisztelete és a szeretni tudás; 

 a szűkebb és tágabb környezet szeretete és védelme; 

 kötődés a családhoz és az iskolához; 

 magyarság- és európaiság-tudat; 

 önfegyelem és a másokra figyelés képessége; 

 szorgalom és türelem a munkában; 

 törekvés a széles körű műveltségre; 

 reális önismeret és erre alapozott döntésképesség; 

 vitakészség és kifejezőkészség; 

 innovatív készség, kreativitás; 

 törekvés az egészséges életmódra; 

 az érték és a talmi közötti biztos választás képessége. 

 

2.1.3. Az iskola pedagógiai tevékenységének értékrendszere 

 

Nevelésünk meghatározó elemei azok az értékek, amelyeket a szülők, a tanulók, a fenntartó, és 

a társadalom oldaláról elvárásként fogalmaznak meg. Ezen értékek közvetítői az iskola széles 

partneri környezetének szereplői: a pedagógusok, a szülők, s nem utolsó sorban a formálódó 

gyermeki személyiség identifikációját meghatározó kortárscsoport, akik személyes 

példájukkal, tapasztalataikkal, mindennapi életvitelükkel megfelelő hatásfokban képesek 

befolyásolni a velük kapcsolatban lévő tanulók magatartását, viselkedését. 

 

Intézményi pedagógiai munkánkat a humanista erkölcsi értékek, a nemzeti tudat, a 

demokratikus célok, a tanulók személyiségének fejlesztése alapján határozzuk meg. 

 

Nevelő - oktató munkánk egészét áthatja az értékalapú szemléletközpontúság elve, mely az 

emberi magatartás alapvető értékein alapul: szeretet, bizalom, empátia, igazságosság, 

méltányosság, rend, szabadság, tudás, szolidaritás, egymás elfogadása, egyéniesítés 

(differenciálás). 

 

2.1.3.1. Az emberi magatartás általános értékei  

 

Az iskola: 

 értékrendjében emberközpontú, humanista; 

 tanulóinak elsősorban az ember tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén, s 

a másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük, figyelembe 

véve azt, hogy a tanulót nem érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés; 

 értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, valamint 

az innovativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók 

irányítani képesek majd későbbi életüket; 
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 tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei 

legyenek egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 

 

2.1.3.2. Az intézményünk által kitűzött értékcélok  

 

Fontos, hogy intézményünk folyamatosan fejlessze nevelő-oktató munkáját, melynek 

középpontjában természetesen a tanuló egész személyisége és lénye áll. 

Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középfokú és 

felsőfokú iskolában történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon 

ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, 

melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen 

legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. 

Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a tanulók érdeke határoz meg, 

törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására a magyar 

értékszemlélet és értékrend alapján. 

A szülők olyan segítő támogató iskolába küldhetik gyermekeiket, ahol biztonságban érezhetik 

magukat, és a jövő kihívásainak is megfelelő intézményben tanulhatnak. 

Iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. században 

jogosan elvárhatónak.  

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél 

szélesebb körben tegyük ismertté a városi és térségi oktatásügyben és a közéletben egyaránt. 

A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az 

alábbi értékekkel kapcsolatban:  

 nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális értékrendünk 

 az emberiség közös értékei  

 a demokrácia és a jogállam értékei  

 európai, humán értékek  

 

A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát 

közösségfejlesztő és ún. „önfejlesztő” magatartásának alakítását, és az ennek megfelelő 

tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások 

leépítésére.  

A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, 

eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülői házat, a családot. 

 

2.1.4. A nevelő-oktató munka céljai, eszközei  

 

Az iskola múltja és szelleme kötelez minket, hogy a hagyományainkat követve 

továbbra is magas szintű oktatást biztosítsunk. Az iskolánk 65 éves működése alatt, 

úgy gondoljuk, számtalan értékes embert adtunk a hazának. Gimnáziumunk térségi 

szerepének köszönhetően volt tanítványaink aktív szerepet töltenek be egyrészt a 

közéletben, másrészt hivatalokban, harmadrészt oktatási, egészségügyi és egyéb 

intézményekben. Úgy gondoljuk, a régióban rang és elismerés Táncsicsosnak lenni, 

ezért szeretnénk e hírnevet fényesebbé tenni, értékeinket megőrizni. 
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A társadalmi környezet inspiráló, másrészt elvárja, hogy modern iskolát építsünk. 

Szeretnénk megfelelni a kihívásoknak, a társadalmi igényeknek, ezért olyan 

használható, modern, alkalmazható ismereteket közvetítünk, mely lehetővé teszi 

tanulóinknak, hogy, innovatív, a világ dolgai felé nyitott, azonban hagyományos 

értékeinket megőrizni tudó polgárok legyenek. Fontos számunkra a korszerű 

mobilizálható tudás, a külső gazdasági tényezőkhöz alkalmazkodni tudó fiatalok 

képzése. Ennek érdekében fontosnak tartjuk környezetünk monitorozását, a változó 

társadalmi követelményeknek való megfelelést. Azonban fontos számunkra 

értékrendszerünk, hagyományaink megtartása.  

Az oktatásunk egyik leghangsúlyosabb terület a nyelvi készségek és képességek 

fejlesztése. Úgy gondoljuk, hogy a XXI század kihívásainak azok a fiatalok tudnak 

megfelelni, akik legalább egy idegen nyelvet elsajátítanak gimnáziumi tanulmányaik 

során és így komplex „C” típusú nyelvvizsgát tudnak produkálni. Hangsúlyos 

oktatásunkban a második nyelv oktatása is, hiszen a biztos nyelvtudást fél sikernek 

tekintjük. 

Az új évezred egyik új kihívása a modern és alkalmazható informatikai ismeret. Ennek 

érdekében alapvető feladat olyan informatikai tudást közvetíteni, mellyel az új 

kihívásoknak felelünk meg. A tehetséges tanulóknál a felhasználói ismereteken kívül 

fejlesztői képességeket is kialakítunk. 

Nevelő munkánk hangsúlyos eleme a szolidaritásra, elfogadásra való nevelés. Ennek 

érdekében a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos partnereinket bővítjük. Úgy 

gondoljuk, hogy a segítségnyújtás, a másik ember támogatása, az együttérző-képesség 

kialakítása fontos feladata intézményünknek. Fontos emellett kiemelnünk azt is, hogy 

a környezetvédelem, az energiatudatosság és ennek megfelelő szemléletmód 

kialakítása alapvető célunk.  

 

2.1.5. Az iskolában folyó pedagógiai eljárások formái  

 

 Az iskolai oktatás tartalmát a korszerű, elsősorban a tanulók képességeit fejlesztő 

tananyag mellett az általános emberi, nemzeti és európai értékek elfogadtatása, átadása 

alkotja. 

 Az iskola nevelői a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást (differenciálás) 

kívánják elősegíteni különféle – e célt szolgáló – módszerek és szervezeti formák 

alkalmazásával. A tanulók egyéni képességeit figyelembe vevő oktatás elsősorban a 

tanulási nehézségek enyhítésében, a felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban valósul 

meg. 

 Az iskolában a nevelést-oktatást – a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése 

céljából – sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészíti ki a tanulók egyéni 

érdeklődéséhez és életkori sajátosságaihoz igazodva. 

 Az iskolában folyó nevelés és oktatás fő feladata, hogy a gyermeki fogékonyságra, 

kíváncsiságra, érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő készségeket, 

képességeket, tulajdonságokat alakítsa ki és fejlessze a tanulókban: 

 az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz 

szükséges alapvető készségeket (gondolkodási képességeket, beszéd, írás, olvasás, 
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matematikai képességeket); 

 az egyéni tanulás hatékony módszereit; 

 a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az együttműködés 

helyes normáit és módszereit; 

 a kommunikáció elfogadott formáit, különös tekintettel a tiszta, szép magyar beszéd 

használatára; 

 az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat; 

 aktivitást az egészséges környezet kialakítására és megőrzésére; 

 a nemzeti értékek, hagyományok valamint az anyanyelv ismeretét, megbecsülését és 

tiszteletét; 

 a család szeretetét; 

 a gyermekek erkölcsi érzékét (etikum) és pozitív akarati tulajdonságait. 

 

Célunk és feladatunk, hogy iskolánk végzős diákjai a kimenő szakaszok végére a kerettanterv 

által az összes műveltségi területen előírt követelményeket a saját képességeik szerint 

optimálisan és a későbbiekben is kimutathatóan tartós eredménnyel teljesítsék. Minden tanuló 

rendelkezzen olyan bővíthető ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé 

teszik arra, hogy a következő iskolafokon megállja a helyét. Tanulóink ismerjék a kulturált 

viselkedéshez, a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, s alakuljon ki bennük 

elképzelés saját közelebbi és távolabbi jövőjüket illetően. 

 

 

2.1.5.1. A gimnáziumi képzés céljai 

 

Olyan biztos alapokat adni a tanulóknak, amelyre a 11. évfolyamtól érdeklődési körüknek 

megfelelően specializációt tudjanak választani. Ennek érdekében az első két évben 

nélkülözhetetlen a szorgalom és akaraterő fejlesztése, a beszéd és vitakészség előmozdítása, 

az alkotó gondolkodás fejlesztése, az ismeretek felhasználhatóságának és gyakorlatban 

történő alkalmazásának előmozdítása. Oktatásunkat ezért következetes feszesség és 

igényesség jellemzi, mely ebben a két évben nem ad lehetőséget a szelektálásra, ugyanis 

célunk egy átfogó alkalmazható alapműveltség adása ezekben az évfolyamokban.  

A gimnáziumi képzés rendszerében már a kilencedik évfolyamtól megtalálhatók az emelt 

óraszámú képzések, melyek kezdettől fogva specializációt és irányt szabnak az oda 

jelentkezőknek. Az emelt óraszámú nyelvi képzések az idegen nyelv fontosságát, az emelt 

óraszámú informatikai képzés a fejlesztő típusú tudást, az emelt óraszámú humán képzés 

pedig a humán terület tágabb és átfogóbb ismereteit segítik elő.  

 

Az utolsó két évben (11–12. évfolyam) az érdeklődésüknek megfelelő tárgyakból az emelt 

szintű érettségi vizsgára is készítünk, valamint a választott pályán történő helytálláshoz 

szükséges készségeket, képességeket erősítjük, a tanulócsoporthoz igazított (szükség esetén 

személyre szabott) módszerekkel. Kiemelkedő szerepet kap az iskolai munka során az önálló 

alkotómunka, a kreativitás, az információhordozók széles körű alkalmazása. 

 

Valamennyi tanulótól elvárjuk, hogy elfogadja értékrendünket, megtartsa a viselkedési 
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normákat. 

 

2.1.5.2. A célokhoz kapcsolódó szerkezet 

 

A négy évfolyamos gimnázium felépítése a következő (amely óraterveiben alkalmazkodik a 

kerettantervek óraszámaihoz): 

 

A 9. évfolyamon két (négy évfolyamos gimnáziumi) osztályt indítunk. 

 

A felvételkor a gyerekeket érdeklődési körük szerint jelentkeztetjük: az emelt óraszámú angol 

nyelvi, német nyelvi, humán, informatikai képzésre és általános képzésre. Úgy gondoljuk, 

hogy 2021-től az emelt óraszámú német képzésünket felváltja a német nemzetiségi tagozat, 

illetve az általános képzést gimnáziumi kadét képzéssel tudjuk vonzóbbá tenni. 

 

A német nemzetiségi képzést először a 2021-2022 tanévben kívánjuk elindítani. A 

képzésünket a folytonosság jegyében szervezzük. Szeretnénk, egyrészt a komplex iskolában 

a Batthyányi Kázmér Általános Iskolában elindított német nemzetiségi képzésre alapozni, 

másrész várjuk a vonzáskörzetünkben lévő települések német ajkú tanulóit és minden a német 

nyelv és kultúra iránt érdeklődő diákot.. A képzésben számítunk a helyi és vonzáskörzetünk 

német nemzetiségi önkormányzatainak aktív közreműködésére.(A képzés óraterve a 

mellékletbe található.) 

 

Mindkét osztályban a 9. és 10. évfolyamon az óratervek egyenletesek, kiegyensúlyozottak.  

 

A „nem tagozatos” jellegű, hanem emelt óraszámú osztályszervezés előnye hogy hasonló 

érdeklődésű és gondolkodású gyerekek alkotnak egy-egy csoportot. Így az oktatás 

hatékonyabb. A kilencedik évfolyamon az új NAT-nak megfelelő kerettantervvel (a törvényi 

előírásoknak megfelelően) kezdjük az oktatást. A német nemzetiségi oktatásban résztvevők 

esetében a közösséghez tartozás, a magyarság és német nemzetiségi identitás erősítése 

kiemelt feladatunk. 

 

A 11. és a 12. évfolyamon a kerettantervek maximális kihasználásával a specializációnak 

adunk teret. 

 

Abban az esetben, ha egyes tantárgyakból az emelt szintű felkészítésre csak kevesen 

jelentkeznek, a pécsi gimnáziumokkal történő jó kapcsolat lehetőségeit kihasználva 

tanulóinknak lehetővé tesszük, hogy ott tudjanak hatékonyan felkészülni az adott tantárgyból. 
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2.1.6. Eszközök 

 

Felvételi és beiskolázási rendszer 

 

A felvételi eljárás részleteit – a hatályos jogszabályoknak és az aktuális tanév rendjének 

megfelelően – a honlapunkon közzétett Felvételi tájékoztatóban hozzuk nyilvánosságra. 

 

Beiskolázási eljárás a 9. évfolyamra 

 

Jelenleg iskolánkban a felvételi sorrendet az általános iskolai bizonyítvány 7. év végi és 8. 

félévi eredményének megfelelően határozzuk meg. 

 

Az iskola népszerűsítésének formái 

 

Az iskola dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy erősségeinket, 

lehetőségeinket megmutassuk a beiskolázási körzetünkben lévő tanulóknak. Ezért minden 

évben továbbtanulási fórumokat, alkalmakat keresünk az egyes általános iskolákban, 

kollégáink és diákjaink kihasználják az osztályfőnöki óra és szülőértekezletek lehetőségeit, 

annak érdekében, hogy bemutassuk magunkat, ezáltal elősegítsük beiskolázásunkat. 

Szórólapokat, iskolánkat bemutató kiadványokat is készítünk, melyeket eljuttathatunk az 

érintettekhez. Élünk az elektronikus felületek által nyújtott lehetőségekkel (Facebook és 

egyéb platformok), ezeken történő megjelenés szintén elősegíti az általános iskolások 

választását. A média-megjelenéseket is kihasználjuk, melyek szintén elősegítik 

beiskolázásunkat. Az általános iskolásoknak szervezett Táncsics Kupa egyrészt jó 

megmérettetés, másrészt kiváló alkalom intézményünk megismerésére.  
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2.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Az iskolának - mint fontos másodlagos szocializációs színtérnek - a gyermek fejlesztésében 

betöltendő feladatköre az utóbbi években jelentős változáson ment keresztül. Amíg 

évtizedeken át az ismeretátadó funkció állt a középpontban, addig ma a személyiségformálás 

egyre nagyobb részt követel. Mindenekelőtt a családok életében bekövetkezett változások 

okozták ezt az új helyzetet. A kiscsoportos, kortársi közösségek kohéziós erejének 

csökkenésével a mintát adó háttértényezők is gyengültek. Mindezt végig gondolva arra a 

következtetésre jutunk, hogy a gyermek személyiségfejlesztésében az iskolára egyre nagyobb 

feladat hárul. Vállalni kell az ismeretátadáson, képességfejlesztésen túl a gyermeki 

személyiség fejlesztését. Sikeres tevékenységünkben jelentős szerepet játszik a kötelesség-, 

teljesítmény- és felelősségtudatra nevelés.  

A harmonikus társadalmi együttélésnek alapvető feltétele a tolerancia. Erre a 

magatartásformára való nevelésnek kiemelkedő színtere az iskola. A diákokat tanácsokkal 

látjuk el, hogy képesek legyenek a megfelelő értékek kiválasztására.  

 

2.2.1.Célok  

Célunk az Nkt.-ben és a kerettantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, 

elsajátíttatása, az ezekre épülő differenciálás. Új oktatásszervezési feladatok alkalmazása a 

biztosíték a helyes személyiségfejlesztésre. 

A tanulói személyiség „erejének”, épségének növelése (kompetencianövelő stratégia): 
 a minden emberben benne rejlő fejlődési lehetőségek minél teljesebb 

megvalósulásának, a tanulói személyiség teljes kibontakozásának segítése; 

 

 az esélyegyenlőséget és az egyes tanulók fejlettségét, lehetőségeit, érdeklődését 

figyelembe vevő nevelés, 

o olyan iskolai életmód megszervezése és működtetése, amelyben a tanuló a 

nevelési folyamatnak nemcsak tárgya, hanem alanya is, 

o az egyértelmű elvárások és feladatok oly módon történő meghatározása, amely 

a gyermeki, a serdülői személyiség méltóságának, önállóságának tiszteletben 

tartásával párosul. 

 

 A helyes életvezetés képességének kialakítása, fejlesztése; 

 Az eredményes életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, 

fejlesztése; 

 A környezetből származó megterhelések, ártalmak csökkentésére irányuló prevenciós 

feladatok, programok megvalósítására való törekvés; 
 A közösségfejlesztő, önfejlesztő magatartásformák és tevékenységek ösztönzése, 

ezzel párhuzamosan a destruktív megnyilvánulások leépítése; 

 A tanulók testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi, gyakorlati képességeinek fejlesztése. 
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A személyiségfejlesztés folyamatában meg kell valósulnia a következő értékek 

egyensúlyának: 

 a biológiai lét értékei (az élet tisztelete, az egészség értéke), 

 az „én” harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önbizalom, önművelés, stb.), 

 a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek (tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia), 

 a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek (folyamatos tanulás, 

problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség), 

 a humanizált társadalom- és világkép értékei (hazaszeretet, az egyetemes emberi jogok 

tiszteletben tartása, a hazai és egyetemes kultúra értékeinek megbecsülése, stb.). 

 
2.2.2. Eszközök, módszerek 

 

A tanulók különböző szintű adottságokkal jönnek az iskolába, fejlődésük eltérő mértékű. 

Feladatunk, hogy az iskolai és iskolán kívüli tanulásukkal, az egyéb, érdeklődésüknek 

megfelelő tevékenységükkel, szervezett és spontán szerzett tapasztalataikkal összhangban 

minél teljesebben bontakoztathassák ki a személyiségüket. Az iskola teret ad a sokszínű 

tevékenységnek, a tanulásnak, játéknak, munkának. 

 

 A megfelelő állampolgárrá váláshoz szükséges ismeretekkel, készségekkel és 

képességekkel, 

 ismerjék saját lehetőségeiket, reális célokat tűzzenek ki, eddzék akaratukat,  

 rendelkezzenek a harmonikus társas kapcsolatok kialakításának képességével,  

 legyenek vállalkozó szelleműek és alkalmasak önmaguk érdekeinek érvényesítésére 

és menedzselésére, 

 törődjenek szűkebb és tágabb környezetük védelmével, a haza érdekeivel,  

 óvják testi és lelki egészségüket. 

 A különböző ismeretek elsajátítása eszköz a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, 

kommunikációs, cselekvési képességeinek a kialakításához, fejlesztéséhez. 

 A képzés tartalma a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, a 

technikára vonatkozó alapvető eredményeit foglalja magában, a tanulók életkori, 

fejlettségi szintjéhez méretezett kiválasztással, elrendezéssel. Ennek a tartalomnak a 

feldolgozása, az összefüggéseinek a feltárása megalapozhatja a tanulók műveltségét, 

világképük formálódását, eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 

 A személyiségformálás az osztályban tanító valamennyi pedagógus, a nevelőtestület 

egészének a feladata. 

 Legyen a tanár követelményeiben teljesítményorientált, a diákot elfogadó, annak 

lehetőségeit maximálisan kibontakoztatni akaró! A tanár nem lehet hideg, elutasító, 

hanem legyen melegséget sugárzó, elfogadó! Hatóerejének kulcsa: az embert szolgáló 

tudása, önismerete, lélektani jártassága, morális magatartása, érzelmi hatóereje, 

hitelessége. A személyiségfejlesztés alapfeladatait évről évre áthúzódóan és 

ismétlődve, folyamatosan kell megoldani. Egy-egy évre fontos témákat ki lehet 

emelni, és a napi feladatokat ezzel összhangban megoldani. 

 Van tényorientált diák, és van, aki az érzelmeket, a beleérzést helyezi előtérbe. Ha a 
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tanár ismeri tanítványai személyiségjegyeit, rugalmasabban, érdekesebben oktat. 

 Fő törekvésünknek arra kell irányulnia, hogy a rendszer olyan tartalmak és közlések 

kiválasztására legyen képes - erre az iskolai önállóság törvényi keretei adottak, 

amelyek segítséget jelentenek a tanulóknak az említett ismeretek megszerzésében, a 

folyamatos tanulásban, a végzetteknek pedig szükség esetén a gyors 

munkahelyváltásban. 

 

2.2.3. A személyiség megismerése, személyiségjegyek 

 

A személyiség komplex egész, nem lehet csak az egyes hajlamokat, képességeket tekintetbe 

venni. A képességek, adottságok egymáshoz való viszonya, a személyiségjegyekkel való 

összekapcsolódás mikéntje meghatározó. 

A megismerés alapvető módszere a megfigyelés, amely folyamatosan, sokszor konkrét céllal 

történik. Az iskolai környezeten túl a hétköznapi körülmények közt, pl. társadalmi munka 

során, tanulmányi kiránduláson. Az egyéni és csoportos beszélgetés, a régebbi 

dokumentumok tanulmányozása, a kereső kérdések alapján történő felmérés, a tanulók 

fogalmazása is a megismerést szolgálja. Pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges 

szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények 

megfogalmazása, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást. 

 

Az alábbi feladatokat tartjuk elsődlegesnek: 

A pedagógiai programunk, a nevelési, tanítási-tanulási folyamat 

o adjon teret a színes, sokoldalú iskolai életnek, tanulásnak, 

o fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, eddze 

akaratukat, 

o járuljon hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékkel történő 

azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

A tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll a 

középpontban. 

A tanulókkal meg kell értetni, hogy az iskola miért az adott ismereteket tanítja, miért az 

adott képességeket fejleszti, miért az adott magatartásjegyeket sajátíttatja el velük. A 

nevelésben való részvételt csak akkor várhatjuk el tőlük, ha a célokat, követelményeket 

elfogadják, azokkal azonosulnak, azok szerint igyekeznek cselekedni. Az iskola igényelje 

a cselekvési szándékot, az aktív részvételt a közös célok megvalósításában. 

 

2.2.4. Személyiségfejlesztő tevékenységek 

 

Az alábbi, konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel 

kapcsolatos tevékenységeket. 

Az értelem kiművelésének területén: 

 a tanulni tudás és akarás megalapozása, tanulási motívumok és tanulási módok 

megismertetése, 

 a megismerési vágy felkeltése, az érdeklődés fejlesztése, 

 a játékszeretet és az alkotásvágy fejlesztése, 
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 a tanulási életprogram fejlődésének segítése, 

 az értelmi képességek fejlesztése (műveletek végzése, megismerés, kognitív 

kommunikáció, gondolkodás, tanulás). 

A segítő életmódra nevelés területén: 

 A pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, hogy a 

tanulók megismerjék és elsajátítsák a szociális viselkedés alapvető szabályait, 

megértsék a szabályokat, a döntési szabadság és a felelősség szerepét! A magatartási 

szabályok átláthatóak, egyértelműek legyenek!  

 Az egyéni szociális értékrend fejlesztése érdekében olyan iskolai életrend, légkör 

kialakítása, amelyben az egyének és csoportok megtapasztalhatják a kölcsönös 

megértés, együttérzés, a segítőkészség előnyeit, hiányának hátrányait. Kiemelt 

szerepet játszhat a közvetett hatás és élmény, pl. híres személyek (a régi és a mai 

korból), irodalmi hősök megismerése. 

 A szociális kommunikáció fejlesztése, olyan érzelmi légkör kialakítása és 

fenntartása az osztályokban, ahol a pedagógus és a tanuló jól érezheti magát, a 

biztonságban a tanulók optimálisan fejlődhetnek, és képessé válhatnak arra, hogy a 

mai bonyolult világban minél eredményesebben érvényesüljenek. 

 

A segítő magatartás kultúrájának kialakítása területén: 

 Az érdekérvényesítés fejlesztése: a megosztás, osztozkodás, elosztás és megszerzés 

módjainak optimális alkalmazása, a szociális kölcsönhatások gyakorlatias 

megismerése, értelmezése. 

 A segítőkészség fejlesztése segítő légkör kialakításával és fenntartásával, amelyben 

a segítés elvárt és elismert viselkedés. 

 Az együttműködés készségének kialakítása közös feladatmegoldással, olyan 

tevékenységekkel, amely a segítő együttműködés által valósul meg. 

 A versengés képességének fejlesztésekor elismerjük és megköveteljük a 

szabályozottság, az esélyegyenlőség és a segítés alapszabályaink megtartását. 

Gyarapítjuk a versengési lehetőségeket. 

 

Problémamegoldás, alkotó tevékenység: 

 Az alkotóképesség fejlesztésére fel kell tárni az alkotó tevékenységre alkalmas 

tantárgyi tartalmakat, azokat kiegészíteni. 

 A szakkörök, iskolán kívüli fórumok minél hatékonyabb kihasználására kell 

törekedni. 

 A tapasztalati alkotóképesség fejlesztését szolgáló feladatokat kell összeállítani. 

 A problémamegoldás fejlesztésére a szabályhasználatot és szabályalkotást 

fejleszteni kell, a leírt szabályok szerinti önálló, egyéni feladatmegoldásokat 

rendszeressé kell tenni, a csoportoktatás lehetőségeit ki kell használni. 

  



 

35  

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Pedagógia Programja 

2.3 Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 
2.3.1.Az egészséges és kulturált életmódra nevelés 

 

 A mintaszerűen egészséges életmód ismérveinek megismertetése a tanulókkal, a 

rendszeresség fontossága, a munka és szórakozás összehangolása. 

 A személyes képességek fejlesztése a testi képességek révén, a testnevelési órák, a 

diáksportköri élet, a városi sportolási lehetőségek kihasználásával. 

 Az önellátási képesség, viselkedés tevékenységformáinak gyakoroltatása, 

tudatosítása. 

 A zenei befogadóképesség tudatos fejlesztése az iskolai élet minden arra alkalmas 

területén (tanóra, ünnepélyek, versenyek). 

 Az esztétikai érzék fejlesztésére képzőművészeti alkotások szemléltetése, elemzése, 

az iskolai környezet szépítése, faliújság, dekorációk készítése, rendezvények. 

 Az önkifejezési képességek bemutatása, tudatosítása, gyakorlása (előadói képesség, 

szövegalkotó, improvizációs képesség). 

 Önvédelmi képességek, egészségvédő képességek megismertetése, gyakorlása 

(balesetvédelmi szokások, sérüléselhárító esések, önvédelmi fogások). 

 Identitásvédő képesség, a realitásoknak, a mélyebb, igazabb értékeknek, távlatibb 

érdekeknek megfelelő viselkedésforma kialakítása, a konfliktusok megelőzése, ill. 

szakszerű megoldása, baráti segítségnyújtás a tanuló magánemberi 

konfliktushelyzeteiben. 

 Az önértékelés váljon rendszeressé, az önismeret eredményeként egyre nagyobb 

sikereket érjünk el, az öröklött adottságokat ismerjék fel! 

 

Az egészséges életmód, életvitel igényének kialakítása 

 

Alapvető célkitűzés, hogy az egészségkultúra az általános műveltség részévé váljon. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint: „Az egészség a teljes fizikai, 

mentális és társas jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság hiánya. Az 

egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt.” (egyiptomi közmondás) 

Napjainkban a holisztikus szemlélet a jellemző, mely azt feltételezi, hogy az ember testi-lelki 

egészsége egymással szoros összefüggésben van, egyik változása a másikra is kihat. 

Az egészségnevelés elengedhetetlen, megelőző nevelési módszer. A közösségi egészségnevelés 

kiváló lehetőséget teremt a tanulók egészségmagatartásának formálására, mely ismereteket a 

későbbi családi életük során kamatoztatni tudnak. De az iskolai egészségnevelés csak akkor 

lehet hatékony, ha rendszeres, minden korcsoportra kiterjed, és előre tervezett.  

 

Feladatok: 

o az egészség kritériumainak megismertetése, a holisztikus szemlélet szerint. 

o az egészséges életmód követelményeinek megismertetése, gyakoroltatása, 

o az egészséget veszélyeztető tényezők (dohányzás, alkohol, drogok, stb.) ismertetése, 

elkerülésének és megelőzésének módjai, 

o a testnevelés, a sport alkalmainak szélesítése, a mozgáskultúra fejlesztése, 
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o a mentálhigiénés csoport közreműködésével, a lelki problémákkal küzdő tanulók 

támogatása (családi zűrök, félresikerült szerelmek, kisebbrendűség érzése, 

kudarctűrés problémái, stb.). 

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet meghatározása szerint: 

128. § (3) A nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell 

fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű 

egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

o az egészséges táplálkozás, 

o a mindennapos testnevelés, az egészségfejlesztő testmozgás és az iskolai 

sporttevékenység, 

o a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

o a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

o a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

o a személyi higiéné területére terjednek ki. 

A testi egészség kialakítása és megőrzése érdekében a következők megvalósulása szükséges: 

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2.-3. számú melléklete értelmében az iskolaorvos és 

iskolavédőnő az egészség megőrzése, valamint a betegségek korai felismerése céljából, 

kétévenként az alábbi szűrővizsgálatokat végzi el a tanulóknál: 

o testsúly, testmagasság mérés, és standardok szerinti értékelés, 

o érzékszervek működésének vizsgálata (látás, hallás), 

o mozgásszervek vizsgálata, 

o vérnyomásmérés, 

o pajzsmirigy tapintásos vizsgálata, 

o személyi higiéné ellenőrzése, 

o pszichés, mentális problémák feltárása lehetőség szerint. 

Az iskolavédőnő szerepet vállal a tanulók egészségfejlesztésében is, osztályfőnöki órák 

keretében, az alábbi témákban: 

o az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, egészséges életmód, 

betegápolás, elsősegélynyújtás), 

o A kamaszkori élettani változások, és az ehhez kapcsolódó higiénés kultúra 

megismertetése a tanulókkal. 

o  

Családtervezés, fogamzásgátlás, 

o A tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével, a korszerű fogamzásgátló 

módszerek, és azok megfelelő használatának, valamint a terhesség korai jeleinek 

megismertetése a tanulókkal. Szükség szerint fogadóóra keretében egyéni tanácsadás. 

 

Szülői szerep, csecsemőgondozás, 

o A tanulók felkészítése a tudatos családtervezésre, optimális párkapcsolatra, és a későbbi 

felelősségteljes gyermekvállalásra. Csecsemőgondozási műveletek (tartás-emelés, 

öltöztetés, fürdetés, lázmérés, lázcsillapítás stb.) bemutatása demonstrációs baba 

segítségével, gyakorlási lehetőséget biztosítva a tanulók részére. 
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Önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, 

o Emlő mulázs segítségével a lány tanulók részére az emlőrák tapintásos jeleinek 

bemutatása, az önvizsgálat jelentőségének és a betegség korai felismerésének 

hangsúlyozása. 

o Fiú tanulók esetében a hererák ismertetése, és a hereönvizsgálat szükségességének 

elfogadtatása. 

Szenvedélybetegségek megelőzése. 

Alkohol, dohányzás, drog témakörökben a kipróbálás megelőzése, ezáltal az egészség 

megőrzése a cél. Valamint a tanulókat képessé tenni a megfelelő stressz kezelő módszerek 

alkalmazására. 

 

2.3.2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása  

 

Alapvető célkitűzés, hogy a tanulók készség szintjén sajátítsák el a laikus szintű 

elsősegélynyújtás ismereteket. A gyakorlati órán megszerzett tudás alapján képesek legyenek 

baleset vagy rosszul lét esetén a bajba jutott ellátását megkezdeni, valamint segítséget (mentőt) 

hívni. Szükség esetén képes legyen a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit hatékonyan 

alkalmazni. 

A sikeres elsősegélynyújtás oktatáshoz elengedhetetlen a lehetőségekhez képest kapható 

legmagasabb óraszám, valamint a kiemelt témák tanévenkénti ismétlése. 

Az általános betegvizsgálat, sebellátás, vérzés csillapítás, stabil oldalfektetés, újraélesztés 

oktatása demonstrációs eszközökkel (AMBU baba, kötszerek, műseb stb.) valósul meg, kis 

csoportokban oktatva, így biztosítva nemcsak az elméleti, hanem a gyakorlási lehetőséget is.  

A téma népszerűsítése érdekében a Siklósi Mentő Állomás látogatásának meg szervezése. 

 

2.4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 

 
Az értelmező alkotóképesség fejlesztésére a szabályhasználatot és szabályalkotást fejleszteni 

kell, a leírt szabályok szerinti önálló feladatmegoldásokat rendszeressé kell tenni. 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatokat 

kialakítja, megteremti. Iskolánkban ezt a területet alapvető fontosságúnak tartjuk. 

Lehetséges területei: 

 

o a tanórák (szaktárgyi, osztályfőnöki),  

o tanórán kívüli foglalkozások, 

o diák-önkormányzati munka, 

o szabadidős tevékenységek. 

 

Mind a négy terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek céljai, 

feladatai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak 

 a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez,  

 a közösségi szokások, normák elfogadásához, 
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 a másság elfogadásához, 

 az együtt érző magatartás kialakulásához, 

 a harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

 

Minden terület feladata azonos, az iskola közösen, egymást erősítve fejleszti a tanulók egyéni 

képességeit, ezért kiemelten fontos, hogy megjelöljük azokat a közösségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie 

a mindennapi munkája során. Az iskolában foglalkoztatott dolgozók és az iskolát segítő 

szervezetek vezetői is közösségfejlesztő feladatot látnak el, a megjelenésével, viselkedésével, 

beszédstílusával, társas kapcsolataival az intézmény valamennyi dolgozója példaként álljon a 

diákok előtt. 

 

A közösségfejlesztő tevékenységekbe az osztályfőnökök igénye szerint az iskolapszichológus 

és a szociális segítő is bekapcsolódhat. Lehetőség van egy konkrét téma köré szervezett 

osztályfőnöki órák tartására, vagy önkéntes alapon létrehozott csoportfoglalkozások 

megtartására is. 

 

Lehetséges területei: 

 

o az iskolapszichológus által tartott csoportos foglalkozások, osztályfőnöki órák, 

o iskolai szociális munkás által tartott csoportos foglalkozások, osztályfőnöki órák, 

o tanórán kívüli elfoglaltságok, pl. önkéntes részvétel tematikus csoportfoglalkozáson. 

 

A közösségfejlesztési feladatok megszervezésébe és lebonyolításába igény esetén bevonható az 

iskolai szociális segítő, iskolapszichológus, és iskolavédőnő is. 

 
2.4.1. A közösségfejlesztés céljai 

 

Törekedjünk arra, hogy minden tanuló 

o ismerje meg a társas együttélés azon alapvető szabályait, amelyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek, 

o ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk 

nagy múltú értékeit, a hon- és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat 

kialakítását a természeti és társadalmi környezettel, 

o sajátítsa el azokat az ismereteket és gyakorolja azokat az egyéni és közösségi 

tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei 

megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek,  

o vállaljon részt valamilyen módon közvetlenül is a nemzetközi kapcsolatok 

ápolásában, 

o váljon érzékennyé környezete állapota iránt, kapcsolódjon be közvetlen környezete 

értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, 

o váljon meghatározóvá életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti 

károk megelőzésére törekvés, 
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o tudjon társaival és a felnőttekkel az adott témáról szabatosan kommunikálni,  

o szerezzen személyes tapasztalatot az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös 

kezelése és megoldása terén, 

o ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető 

tényezőit és ezek elkerülésének módjait, 

o legyen elfogadó és segítőkész a beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránt, erősítse 

tevékenysége a közösséghez való kötődést! 

o Iskolán kívüli megnyilvánulásai, tevékenységei során, mint intézményünk tanulója, 

öregbítse iskolánk jó hírét, megítélését, megfelelő viselkedésével.  

o Vállaljon részt olyan feladatokban, programokban, eseményekben, amelyek a 

közösséget és intézményünket szolgálják. 

o Érezze magáénak iskolánkat, érezze fontosnak a közösséget, érezze magát 

idetartozónak, hasznosnak, hogy a gimnáziumunk tanulói társadalmának fontos része.  

o Tisztelje a közösségét (diáktársait), az intézményét, annak minden dolgozóját. 

 
2.4.2. Közösségépítő, közösségfejlesztő hagyományok 

 

 A hozzánk érkező kilencedik osztályosok számára közösség építő napot szervezünk. 

Ennek célja az osztályközösség tagjainak megismerése, illetve iskolánk bemutatása. 

 Szecskaavató: szeptember folyamán a 9. évfolyamosoknak játékos vetélkedőt 

szervezünk, amelynek célja, hogy a kilencedikes tanulók is beilleszkedjenek az 

iskolaközösségbe. 

 Karácsonyi ünnepi műsor: hagyományaink szerint a karácsonyi ünnepkört az utolsó 

tanítási napon az iskola tanulóival együtt ünnepeljük. Az ünnepi műsort minden évben 

a kilencedikes tanulók adják. Ennek szerepe a közösség fejlesztése az együttműködés 

ösztönzése. 

 Minden évben megrendezzük a Táncsics Napot, melynek keretében versenyt 

szervezünk az iskola tanulóinak az iskola és a város hagyományait felelevenítve. A 

program szerepe, hogy erősítsük a helyismeretet, az intézményhez és a városhoz való 

kötődést. 

 Témahetek: a témaheteket a tanév rendjének megfelelően jelöljük ki és bonyolítjuk. 

Célunk, hogy tanulóink elmélyedjenek egy aktuális témában, és a tantárgyi koordináció 

segítségével más munkaformákat felhasználva sajátítsák el az ismereteket. 

 

A Magyar Közlönyben minden évben megjelenő – a tanév rendjéhez igazított – 

témanapokat, témaheteket és a projektoktatást beépítjük a Pedagógiai Programunkba. 

 

 „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 

 Digitális Témahét 

 Fenntarthatósági Témahét 

 Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap (Magyar 

Diáksport Napja). 
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Ezek a központilag meghatározott témahetek, témanapok, projektoktatás az aktuális 

körülményeknek, eseményeknek, a tanulók és a pedagógusok igényeinek megfelelően 

bővíthetők. 

Mindezek során figyelembe vesszük a tanulók érdeklődését, hangsúlyt helyezünk a 

tanulók és a pedagógusok közös tevékenységére, együttműködésére (esetlegesen külső 

partnerek – szülők, szervezetek, partnerintézmények – bevonásával). 

A témahetek, témanapok, projektmunkák során a hagyományos pedagógiai módszerek 

mellett hangsúlyt helyezünk a differenciálásra (felzárkóztatás, tehetséggondozás, egyénre 

szabott feladatok), csoportmunkára, kooperatív tanítás és interaktív tananyagok 

alkalmazására. 

Iskolánkban alkalmazott sajátos pedagógiai módszerekkel igyekszünk lehetőséget adni 

tanulóink és pedagógusaink számára, hogy nem hagyományos iskolai keretek között 

(tanulmányi kirándulás, nyelvtanulás célnyelvi országokban, művészeti és kulturális 

programok – színház, múzeum, kiállítás) bővíthessék ismereteiket. 

 A digitális oktatás során nyert tapasztalatokat beépítjük az iskolai keretek között 

végzett hagyományos oktatás folyamatába az IKT eszközök széleskörű 

alkalmazásával. Intézményünk lehetőséget lát a digitális oktatás szélesebb körű 

alkalmazására, akár a felnőtt oktatás terén, a jelentkezők felkészítésére online az 

érettségi vizsgára. Folyamatosan keressük a digitális oktatás új módszereit, egyéb 

lehetőségeit. A tanítási-tanulási folyamatban igyekszünk az online órák számát 

növelni. Digitális tudásbázisunk anyagait folyamatosan bővítjük.  

 Projektnapok: a projektnapok egy aktuális téma köré szervezendő, hagyományos 

tudásátadástól eltérő körben lebonyolított programok. Céljuk egy adott téma 

feldolgozása megszokottól eltérő módon, melynek lényeges eleme a közösség építése. 

 Osztálykirándulások: minden évben két tanítási nap áll rendelkezésre az osztályoknak 

osztálykirándulás szervezésére. Az osztályfőnökök felé elvárásként fogalmazzuk meg 

ennek szervezését, hiszen az egyik legalapvetőbb közösségfejlesztő programról van 

szó. 

 Tanulmányi kirándulások: iskolánkban az angliai kirándulásnak évtizedes 

hagyományai vannak. A két évenként szervezett 10 napos tanulmányút 

közösségfejlesztő, illetve az angol nyelv elsajátítását és az angolszász kultúra 

megismerését szolgálja. 

  



 

41  

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Pedagógia Programja 

2.4.3. A tanórán megvalósítható közösségi feladatok 

 

o A tanulás támogatása (kölcsönös segítségnyújtással, közösségi ellenőrzéssel, a 

tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével), 

o a tanulók kezdeményezéseinek segítése,  

o a közvetlen tapasztalatszerzés segítése, 

o a közösségi cselekvések kialakításának segítése, fejlesztése (példamutatás, bírálat, 

önbírálat), 

o kooperatív tanulásszervezés és differenciált rétegmunka alkalmazása a tanórákon  

o a tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése, 

o a folyamatosság biztosítása, a már elért eredményekre való építés, 

o különböző változatos munkaformákkal a közösségi szellem, az egymásért való 

felelősség erősítése. 

 

2.4.4. A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

 

Iskolánk tanulóinak közösségi szerveződéseit az osztálykeretek mellett a tanórán kívüli 

tevékenységrendszer (iskolai hagyományrendszer) is segíti.  

Ezt az SZMSZ részletesen tartalmazza. 

Iskolai szintű ünnepségeink igyekeznek kialakítani az ifjúság egészséges nemzettudatát. Főként 

nemzeti ünnepeink iskolai szintű rendezvényei adnak lehetőséget a kívánt nevelési célok 

eléréséhez. (az aradi vértanúk napja, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 

emléknapja, az 1848-as magyar polgári forradalom és szabadságharc emlékére tartott 

megemlékezés, stb.) Az ifjúság erkölcsi formálódását támogatja a karácsonyi iskolai ünnepség. 

Mindezek mellett az iskola egészét érintik a 20. századi történelmi eseményekre való 

emlékezések. 

 

2.4.4.1. Öntevékeny körök, diákcsoportok: 

 

A diákok igényei alapján évenként szerveződő, más-más felnőtt szakmai vezetésével működő 

kiscsoportok.  

Ilyenek pl. a szakkörök, felkészítők, felzárkóztatók, előkészítők stb. 

A sportkörök, a tömegsport meghatározó módon szolgálják a közösségfejlesztés célját. 

A kötetlenebb tevékenységi formák, a közösen átélt kirándulások a közösségfejlesztés kiváló 

területei. 

 

2.4.4.2. Feladatok: 

 

 a pedagógus nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére, 

 átgondolt pedagógiai irányítással biztosítsa, hogy a tevékenységek fejlesszék a 

közösséget,  

 ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés szabályait, 

 a kooperatív együttműködéssel segítse a közösségfejlesztő, nevelő hatást, 

 a sokoldalú, változatos foglalkozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás 
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erősítéséhez. 

2.4.5. A diák-önkormányzati munka közösségfejlesztő feladatai 

Tanulói részvétel az iskolai közéletben 

Az iskolai közéletben a következők vehetnek részt: 

 a diákok, 

  a szülők,  

 a pedagógusok,  

  az iskolai alkalmazottak, 

 egyes események, programok kapcsán az intézményi partnerek (tagintézmények, 

külső partnerek, szervezetek). 

 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza a tanulói, a szülői, a diák-önkormányzati 

jogokat, és meghatározza a pedagógusok jogait és kötelességeit is (lásd: Nemzeti köznevelésről 

szóló törvény). 

Az iskolánkban diákönkormányzat tevékenykedik. Működését a törvények által 

meghatározottak szerint folytatja (Nemzeti köznevelésről szóló törvény, SZMSZ, Házirend, a 

diákönkormányzat szabályzatai). 

A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében a tanulók 

a diákönkormányzatot segítő pedagógussal együtt, a saját fejlettségüknek megfelelő szinten 

intézik ügyeiket. A diákönkormányzat az iskolai közösségek által elfogadott elvek képviselője 

is. 

 

2.4.5.1. Célok: 

 

 A diákönkormányzatnak a törvényben leírt jogait az iskola biztosítsa, egyes 

területekről maguk döntsenek. A diákönkormányzat segítse és színesítse az iskolai 

programokat, a diákéletet, ezáltal tartalmasabbá téve a gimnáziumi diákéveket. 

 Tudják a tanulók, hogy közösségük hol helyezkedik el az iskola rendszerében, lássák 

közösségük feladatait, értsék meg, hogy jogaik bővülése annak függvénye, hogyan 

állítják teljes tevékenységüket a közösen elfogadott célok szolgálatába. 

 A tanulók egymásra gyakorolt hatása váljon nevelőerővé. 

 Az egyszerű, mindennapi ügyekből minél többen vállaljanak részt, ezek váljanak 

közösséget és személyiséget formáló erővé. A jogaik, kötelességeik mellett kiálló, 

azokért tenni akaró tanulók számának növekedése hasson a tanulótársakra. 

 

2.4.5.2. Működés:  

 

A diákönkormányzat működését pedagógus segíti, mint felnőtt koordinátor és tanácsadó. 

A diákparlament: 

o a képviseleti demokrácia meghatározott működési módja,  

o legfőbb feladata a közoktatással kapcsolatos tájékoztatás. 

Választott diákvezetőség (a diákok szervezésében megválasztott diákvezetők testülete): 

Összetételét a diákönkormányzat alapszabálya határozza meg. 

2.4.5.3. Diáknyilvánosság: 
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A fórumok mellett időszakos megjelenéssel informálhat a diákújságírók által szerkesztett 

diákújság és heti rendszerességgel az iskolarádió. 

 

2.4.5.4. Kapcsolatok:  

 

 más iskolák diákönkormányzataival  

 ifjúsági szerveződésekkel 

 regionális, országos érintkezési lehetőségek önkormányzati kulturális, művészeti, sport 

illetve egyéb területeken. 

 civil szervezetekkel 

 az intézmény külső partnereivel 

 

A tisztségviselők megbízatása tanulói jogviszonyuk fennállásáig szólhat. 

 

2.4.5.5. Tisztségviselők feladatai: 

 

o közös érdekeken alapuló célok kijelölése,  

o a kialakított, meglévő vagy hagyományokon alapuló közösségi munkálatok, 

közösségépítő tevékenységek fejlesztése, 

o a régi tevékenységek mellett új hagyományok teremtése, 

o olyan tevékenységek szervezése, amelyek értékes esztétikai élményeket keltenek a 

közösség tagjaiban, és ezzel fejlődik maga a közösség,  

o a közösség iránti felelősségérzet kifejlesztése, 

o olyan közösség kialakítása, fejlesztése, amely büszke saját közösségének sikereire, 

értékeli más közösségektől megkülönböztető tulajdonságait. 

o a régi/meglévő és az új hagyományok tisztelete és ápolása, állandó és alkalomszerű 

programok szervezése, melyek színesebbek, tartalmasabbak, nevelő- és 

élményközpontúak, 

o olyan állandó vagy alkalomszerű tevékenységek szervezése, amelyek olyan fontos 

értékekhez kapcsolódnak, mint a környezetvédelem, a jótékonyság, az ember- és 

állatszeretet ill. –tisztelet, 

o olyan közösség kialakítása, amely magáénak érzi intézményét, alulról szerveződve és 

kezdeményezve akar tenni és tesz is az aktív, tartalmas, pozitív értékeket hordozó 

diákéletért, tiszteletben tartva a közösség közvetlenül vagy nem közvetlenül érintett 

tagjait, az intézmény szellemiségét, a programok, események céljait. 

 

2.4.6. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő formái 

 

A szabadidős tevékenységek olyan munkaformák köré szervezett foglalkozások, amelyek 

kötődnek a tanulók személyes életéhez, társadalmi és egyéni problémákhoz, és hatásuk nemcsak 

a csoporton belül érvényesül, hanem kihat az iskolai élet más területeire is. 

A tevékenységeket élményre épülő, problémamegoldást fejlesztő módszerekre kell építeni. 
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2.4.6.1. Feladatok: 

 

 jó kapcsolat kiépítése az adott korosztállyal, szüleikkel, a tevékenységet segítő külső 

szakemberekkel, 

 a csoporton belüli kapcsolatok erősítése,  

 a kulturális örökségek élővé tétele, 

 az önismeret elmélyítése, az önfegyelem fejlesztése, 

 a kölcsönösségre, az egyéni képességekre, aktivitásra való építés;  

 tartós aktivitásra ösztönzés. 

 

2.4.6.2. Tevékenységi formák: 

 

 Osztályprogramok, iskolai rendezvények, tanulmányi kirándulások (bel- és akár 

külföldön is), ünnepkörökhöz kötődő programok,  

 iskolai vagy iskolán kívüli, más iskola által szervezett, meghirdetett versenyek, városi 

programok, múzeum- és kiállítás látogatása, színház-, mozi- és hangverseny-látogatás. 
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2.5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka 

tartalma 

 
A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködési formái és továbbfejlesztésének lehetőségei  

Intézményünk nevelő-oktató munkájának alappillére e hármas intenzív, konstruktív 

együttműködése. Ez az együttes munka elképzelhetetlen empátia, bizalom és alkalmazkodó 

képesség nélkül, hiszen eltérő szemszögből látják a közös munkát. A nevelés tekintetében 

olykor generációs különbségeket is át kell hidalnunk, és meg kell teremteni az értékazonosság 

létrejöttét.  

A szülők többsége a 21. században megrendelő pozícióból vesz részt a folyamatban, ezáltal 

bizonyos elvárásokkal fordulnak a pedagógusok felé. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 

azonban nem degradálódhat a szolgáltatás szintjére, ezért fontos, hogy megfelelő türelemmel és 

körültekintéssel egyeztessük a megrendelői elvárásokat az általunk képviselt oktatási és morális 

tartalommal. Az egyik legfontosabb feladatunk annak a bizalomnak a kiépítése, amely 

feltétlenül szükséges az együttes munkához. A szülő az iskola választásával mintegy felruházta 

a pedagógusokat, hogy a nevelésben társként lépjenek fel, azonban fontos leszögezni azt is, hogy 

a szülő a gyermek legjobb ismerője és természetesen elfogult vele kapcsolatban. Lényeges 

megadnunk a gyermek nagykorúságáig azokat az információkat, amik egyrészt törvény által 

szabályozottak, másrészt elképzelhetetlenek az együtt nevelés, a gyermeki személyiség 

fejlődésének és tudásának bővítése tekintetében. 

 

Az együttes munka érdekében fontos, hogy a közös információs lehetőségeket kihasználjuk. 

Egyrészt fogadóórák és szülői értekezletek keretében tájékoztatjuk a szülőket gyermekük 

előmeneteléről, másrészt előzetes egyeztetés után a szülőket személyesen is fogadják tanáraink, 

illetve az iskola vezetősége. Szükség esetén ezeken a megbeszéléseken más, a nevelési munkát 

segítő szakembert is bevonunk a probléma megoldásának érdekében. Kihasználjuk azokat az 

elektronikus utakat, amelyek a kölcsönös információáramlást erősítik. Itt az e-naplónak kiemelt 

szerepe van. A szülők egyéni kóddal elérhetik az elektronikus naplót, melyben napi szinten 

tájékozódhatnak gyermekük előmeneteléről. Az elektronikus napló egyben az ellenőrző könyv 

szerepét is betölti. 

 Fontosnak tartjuk a szülők tájékoztatását az általunk használt tankönyvekről, 

segédanyagokról. Ügyelünk arra, hogy a tájékoztatás időben történjen, illetve 

igyekszünk a szülők anyagi terheit csökkenteni. 

 A tanuló- szülő- tanár hármas működésének legfontosabb jellemzője a 

kiegyensúlyozottság és a bizalom. Úgy gondoljuk, hogy ennek alapvető feltételei a 

demokratikus nevelési elvek, a korrektség és a jól működő párbeszéd. 

 A tanórán kívüli foglalkozások mellett igyekszünk az egyéb szabadidős programok 

széles és változatos lehetőségeit felvonultatni. Úgy gondoljuk, hogy a gimnáziumhoz 

való érzelmi kötődés létfontosságú, valamint az oktatás hatékonyságát is segíti. 

 A szülők legfontosabb képviseletét a szülői munkaközösség adja, melynek vezetőjét és 

segítőjét a szülői fórum évenként választja. Nagyon örülünk annak, hogy a Táncsics 

Mihály Gimnáziumban régi hagyományai vannak a szülői munkaközösség 

működésének, mely segíti és fejleszti intézményünket. 
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2.5.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 

A tantestület legfőbb feladata, hogy jól és hatékonyan végezze nevelői és oktatói feladatát, 

amely elsősorban a pedagógiai kultúra színvonalától függ. Ehhez az szükséges, hogy a 

nevelőtestület tagjai közösen megállapított és elfogadott oktatási célokat képviseljenek. Ennek 

érdekében munkaközösségi értekezlet keretében a szakmai csoportok megbeszélik és értékelik 

a feladatokat. 

Az oktató-nevelő munka leginkább a tanórákon mérhető le, ezért az egyes tanárok óráit a 

vezetőség tagjai személyesen látogatják értékelési és tapasztalatszerzési célzattal. Fontos 

szerepet játszik a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztése szempontjából a tanári önfejlesztés 

programja. Az iskola vezetése mellett az egész tantestület feladata a pályakezdő pedagógusok 

támogatása, segítése.  

Az alkalmi – belső továbbképzési céllal szervezett értekezleteken kívül – rendszeres, 

munkaértekezleteken az iskola vezetősége a tanárokkal együtt értékeli az intézményen belül 

folyó munkát és vázolja a további feladatokat. 

A pedagógusok fontos feladata – a tanóráikkal kapcsolatos teendőiken kívül –, hogy aktív tagjai 

legyenek az iskola közösségi életének, döntően meghatározva az iskola légkörének alakulását. 

A pedagógus alapvető feladata a tanulók nevelése, oktatása, a tananyag átadása, a tanulók 

teljesítményének ellenőrzése, értékelése. 

 

Egyéb feladatok: 

 

 gondoskodik a tanulók személyiségének fejlesztéséről, 

 segíti a tehetségek felismerését, kiteljesedését, 

 segíti a hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását, 

 rendszeresen tájékoztatja a szülőt a tanuló iskolai teljesítményéről, 

 segíti tanítványai pályaorientációját, 

 elvégzi az adminisztrációs feladatokat, 

 aktívan részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, az iskolai rendezvényeken 

 ellátja az iskolai munkával kapcsolatos felügyeleteket (érettségi, OKTV, egyéb 

versenyek, folyosói felügyelet stb.) 

 szükség esetén helyettesítési feladatokat lát el. 

 

2.5.2. Az osztályfőnöki munka tartalma 

 

Az osztályfőnök az iskolában dolgozó pedagógusok közül egy-egy osztállyal kapcsolatos 

nevelési-oktatási feladatokat ellátó tanár, akit ennek a nagy pedagógiai felkészültséget, 

elkötelezettséget, empátiát és pontos adminisztrációt megkövetelő feladatnak az ellátásával az 

iskola igazgatója bíz meg határozott időre. 

Az osztályfőnök feladatai közé tartozik a diákok alapos megismerése, a tanulókkal személyes 

jellegű kapcsolat kiépítése, a tanulóközösség megismerése, valamint a tanulók egyéni, illetve a 

közösséget fejlesztő tevékenysége. 

Az osztályfőnök tudatosan alakítja az osztály életét az osztályfőnöki óra segítségével, illetve a 

tanórán, és sok esetben iskolán kívüli programokkal. 
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Az osztályfőnökre jelentősen több adminisztrációs feladat is hárul, többek között a kétszintű 

érettségihez kapcsolódóan, az osztályozóvizsgák, az előrehozott érettségi vizsgák, a diákok 

kötelező közösségi szolgálatának adminisztrálása során. 

 

Az osztályfőnöki munkával összefüggő feladatok: 

 Segíti a tanulókat a beilleszkedésben. Bevezeti őket a középiskolai életbe. 

 A diákokkal közösen kiválasztja és megbízza az osztály diák-önkormányzati 

képviselőit 

 Folyamatosan segíti a diákokat a helyes tanulási módszerek kialakításában. 

 Megismerteti a tanulókkal jogaikat és kötelességeiket (Házirend). 

 Diákjaival együtt elkészíti az osztály dekorációját, közösen kialakítják az osztály 

életterét. 

 Igényességre, rendre, a környezet megóvására neveli diákjait. 

 Folyamatosan fejleszti az osztályközösséget, szervezi, irányítja annak életét. 

 Osztályszintű rendezvényeket szervez, pl. karácsonyi ajándékozás, megemlékezések. 

 Ha lehetséges, osztálykirándulást szervez az osztállyal közösen. 

 Bekapcsolódik az osztály részvételével az iskolai rendezvények lebonyolításába: pl. 

karácsony, szalagavató, ballagás stb. 

 Megszervezi, felügyeli az évfolyamhoz kapcsolódó feladatok igényes megvalósulását, 

pl. 11. évfolyamon a szalagavatóhoz és a ballagáshoz kapcsolódó feladatokat, a végzős 

évfolyamon a tabló, osztálytánc, szerenád, stb. megvalósulását. 

 Folyamatosan kapcsolatot tart az osztályban tanító tanárokkal, esetleg külső 

szervezetek képviselőivel. 

 Megfelelő kapcsolatot épít ki a szülőkkel, bevonja őket az iskolai és 

osztályprogramokba. 

 Évente többször szülői értekezletet tart. Törekszik arra, hogy ezek a megbeszélések 

tényszerűek és informatívak legyenek. 

 Együttműködik a Szülői Munkaközösség tagjaival. 

 A diákok szüleit folyamatosan tájékoztatja gyermekük előmeneteléről. 

 Egymásra épülő tematikával osztályfőnöki órákat tart, ezeken nagy hangsúlyt fektet a 

következőkre: 

 

o erkölcsi értékrend kialakítása, 

o reális önismeret kialakítása, 

o személyiségfejlesztés, 

o életvezetési modellek megalapozása, 

o családi életre nevelés, 

o a reális pályaválasztás segítése, 

o társadalmi normák megismertetése, 

o a demokrácia alapelveinek közvetítése, 

o hazaszeretetre nevelés, 

o nyitottságra, toleranciára nevelés, 

o az ökológiai szemlélet formálása, 

o a mindennapi élet jogi és közgazdasági kérdéseiben való gyakorlati eligazodás 
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segítése, 

o egészséges életmódra nevelés, 

o konfliktuskezelési technikák kialakítása, 

o kritikus gondolkodásmód, önálló döntés képességének kialakítása. 

 

 Törekszik arra, hogy meghívott előadókkal, kortárs-oktatókkal stb. érdekessé tegye az 

osztályfőnöki órákat. 

 Figyelemmel kíséri az egyes tanulók előrehaladását, fejlődését, hiányzásait. 

 Folyamatosan visszajelzést ad a tanulónak, értékeli teljesítményét. Jutalmaz, és 

szükség esetén büntet a Házirendben foglaltak alapján. 

 Az osztállyal közösen javaslatot tesz az osztályozó értekezlet számára a tanulók 

magatartás és szorgalom jegyére, a tanuló személyiségének, körülményeinek alapos 

ismeretében segíti a korrekt döntések meghozatalát. 

 A tanulók mellett áll, és segíti őket iskolai életük nagy fordulópontjainál, pl. 

fakultációválasztás, osztályozó vizsgák, előrehozott érettségi vizsgák, jelentkezés az 

érettségire, továbbtanulás, stb. 

 Ifjúságvédelmi feladatokat lát el. 

 Kapcsolatot tart a mentálhigiénés csoport tagjaival, az iskolapszichológussal, az iskolai 

szociális segítővel, az iskolavédőnővel, a fejlesztő pedagógussal és a 

gyógypedagógussal. Szükség esetén hozzájuk irányítja a diákokat. 

 Elkészíti az adminisztrációt. 

 Napló/e-naplót, törzslapot, beírási naplót naprakészen vezeti. 

 Bizonyítványokat pontosan kitölti. 

 A hiányzásokat követi. vezeti. 

 Az előrehozott érettségi vizsgákat és az ehhez kapcsolódó osztályozó vizsgákat pontos 

adminisztrálja. 

 A kötelező közösségi szolgálat teljesítését követi, bevezeti a naplóba, törzslapra, 

bizonyítványba 
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2.6. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 

tevékenység: 

 
A személyiség folyamatosan átalakul, fejlődik. A deviáns életvitel kezdetének fontos jelzője 

lehet, hogy a fiatal kiszorul a korábbi informális csoportokból, megváltozik (romlik) a 

megítélése a formális csoportban (osztály). Sok a nehézség. A devianciának csak részben oka a 

külső, társadalmi hatásoknak kitett egyén. Sok a hátrányos helyzetű tanuló. 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóknál többféle ok mutatható ki. 

 

A nehézségek megjelenésének korai szakaszában történő, több szakember együttműködésével 

(pl. osztályfőnök, szaktanárok, iskolai szociális munkás, védőnő, stb.) végzett munka általában 

eredményesebb a problémák megszüntetésében. 

A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók esetén a pedagógusok kérhetik az 

iskolapszichológus segítő együttműködését. 

A pedagógusok igény esetén kérhetik az együttműködést az iskolai szociális segítőtől.  

 

2.6.1.Az okok szűrése, diagnosztizálása 

 

o a szülő elvesztése (halál, válás, állami gondozás) 

o a szülő és serdülő összeütközései, a szülő helytelen bánásmódja (erőszakosság, 

elhanyagolás, időhiány, túlzottan megengedő viszony, érzelmi eltávolodás) 

o szociális problémák (gazdasági problémák, munkanélküliség, rokkantság, lakáskérdés 

stb.) 

o családi problémák (alkoholizmus, bűnözés, öngyilkosság)  

o iskolai konfliktusok 

o a serdülőkor sajátos egészségügyi problémái.  

 

A családi kötelékek lazulnak, az otthoni légkör nem biztonságos, ezért megnő a diákok érzelmi 

biztonság utáni vágya. A fiúk számára kevés a modern, férfias azonosulási minta. Csökken a 

fiatalok aktivitása, kreativitása, a mindennapi élethelyzetekben nincs elég realitásérzékük. 

A konfliktusokkal teli életszakaszban szüksége van a diáknak a válságain átsegítő, példát, irányt 

adó felnőttre. A szülők mellett, sokszor helyettük - ez a feladat a pedagógusokra hárul. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek megelőzésére. A fiatalok a leginkább 

veszélyeztetettek. Ebben a tevékenységben meghatározó a segítő szakemberekkel való 

együttműködés. 

 

2.6.1.1.Célok: 

 

A rendezett és rendezetlen élet megkülönböztetése, a helyes döntés elérése. Életünk fontos 

kapcsolataiban erkölcsi jogaink és kötelezettségeink megmutatása. 
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2.6.1.2.Feladatok: 

 

o A mindennapi érintkezés szabályait, formáját, az életvezetési stratégiákat a tanuló 

ismerje meg. 

o Jó generációs kapcsolatok kialakítása. 

o A személyes viszonyokban a humánum és a kulturált érintkezés legyen a meghatározó. 

o Az önfejlesztést segítse az ötletek, módszerek megosztása. 

o Csökkentse a konfliktusforrásokat az egyéb értelmes lekötöttség pl. a sport, mozgás, 

szakkör, stb. 

o Történjen meg az érdek és érték összeütközések tudatosítása. 

o Az erkölcsi érzék erősítése és folyamatos működtetése. 

o Értékálló tartalmak és minták megismerése. 

o Tolerancia, önkifejezés. 

 

A személyiség súlyos torzulása esetén az Nkt. előírásait követjük. 

 

Súlyosabb esetben együttműködés szükséges a gyermekjóléti szolgálattal, ill. a gyermekvédelmi 

rendszerrel vagy kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és 

hatóságokkal. 

Családi, szociális körülményekből fakadó ok esetén a feltárás és a segítség kezdeményezése a 

felvállalható feladat. 

A deviáns magatartás, beilleszkedési zavar (tüneti) kezelése személyre szóló fejlesztés során 

történik. 

 

2.6.1.3. A nevelőmunka módszerei: 

 

 problémalátás 

 ok-okozati összefüggések vizsgálata - alternatív megoldások keresése 

 döntés - kulturált vita - filmvita - szerepjáték - tanári közlés 

 a személyes példa  

 szoktatás - gyakoroltatás - meggyőzés - tudatosítás 

 szokások és értékek összevetése - közvetett ráhatás 

 a tematikus szakirodalom feldolgozása csoportmunkában  

 ellenőrzés és értékelés - jutalmazás és büntetés 

 szakemberek meghívása. 

 

Megelőző és segítő pedagógiai tevékenységünk során fokozott figyelmet fordítunk a tanulói 

személyiségi jogok tiszteletben tartására. Az Nkt. titoktartási kötelezettségünket előíró 

rendelkezését pedagógus-lelkiismeretünk szerint betartjuk. 

 

2.7. A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 
 

Iskolánkban rendkívül fontos szerepet kap a tehetséggondozás, a képességek felismerése és 

fejlesztése, amelynek végrehajtására rendelkezésre áll a szakértelem, az elkötelezettség. 



 

51  

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Pedagógia Programja 

A tehetség és képesség kibontakoztatását az alábbiak segítik: 

o iskolánk biztosítja az elektronikus csatornákhoz való hozzáférést, az eszközök 

használatát, a tájékozódást, információgyűjtést az interneten, 

o tanácsadást biztosítunk, a pályaválasztási dokumentumokat ellenőrizzük, 

tehetséggondozó szakkörökön vehetnek részt tanulóink, 

o az iskola biztosítja a versenyeken való részvétel feltételeit (iskolai, megyei, területi, 

országos), 

o a versenyekre, vetélkedőkre egyéni és csoportos felkészülési lehetőséget nyújt, 

o az iskola sportkört működtet, 

o az idegen nyelvet, informatikát csoportbontásban tanítjuk (más tantárgyak 

csoportbontásban való tanítása a lehetőségekhez képest). 

 

A tehetséggondozást segítik az alábbi nem órakeretben folyó tevékenységek: 

 

o sportkör  

o énekkar  

o szakkörök (pl. rajz)  

o verseny-felkészítők 

o nyelvvizsga-előkészítők  

o érettségire felkészítő foglalkozások 

o rádiós műsorkészítés 

 

A tehetségek nyomon követése: 

 

A tehetségek felismerése a felmérések, témazárók, a napi órai munka alapján történik. Ezután a 

reális adottságok és egyéni képességek tudatosítása, majd fejlesztése következik. A tanár 

feladata olyan műveltségi szint elérése, ami a tanulókat képessé teszi az érettségi vizsga és a 

továbbtanulás követelményeinek teljesítésére. 

A tehetség gondozásában rendelkezésünkre állnak hagyományos és modern eszközök is, 

amelyek a tanulási, továbbtanulási esélyeket növelik, segítséget nyújtanak a pályaválasztásban. 

A kerettantervek adta időkeret szűken elég csak tehetséggondozó- és fejlesztő feladataink 

teljesítésére. A diákok igen magas heti (napi) óraszáma gondot jelent. A diákok sok időt töltenek 

az iskolában, időtöltésük akkor eredményes, ha szervezett foglalkozáson, programban vehetnek 

részt. Ugyanakkor a sok szervezett óra kevés időt és teret enged az otthoni önálló tanulásnak, 

illetve a tanuláson kívüli, de az egészséges személyiség kialakulásához nélkülözhetetlen 

szabadidős programoknak, iskolán kívüli kapcsolatépítésnek. Fontos felelősségünk, hogy 

diákjaink, az iskolából kikerülve ne csak szakmai karrierjük építésében érjenek el eredményeket, 

hanem boldog, harmonikus és kiegyensúlyozott emberként éljék az életüket. 
 

2.8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
 

Tevékenységünk során követjük a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakat. Gyermek- 

és ifjúságvédelmi feladataink megoldásában elsősorban az iskolapszichológus, az 

osztályfőnökök, tanárok, és a fenntartóhoz tartozó gyermek- és ifjúságvédelmi hálózatra 
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számítunk. 

A tanár (osztályfőnök) figyelemmel kíséri a gyermek életmódjában, magatartásában 

bekövetkező változásokat, az iskolai teljesítményét. Jelentős negatív változás esetén támogató 

odafordulás jelenti a segítségnyújtás kezdetét. Ahhoz, hogy a látható probléma okát megtalálja 

(családi, partner- vagy társkapcsolatai egyensúlyának felbomlása) pontos információkra van 

szüksége, ami csak empatikus, megértő és elfogadó légkörben lehetséges. 

A közvetlen beszélgetés, a megfigyelés, a családlátogatás eszköz lehet a problémák feltárásában 

és kezelésében. Ha a valódi (pszichés, szociális) gond megismerését követően az iskolai 

eszközök már nem elégségesek a gyermek érdekeinek a képviseletére, a veszélyeztetettség 

megelőzésére, ill. megszüntetésére, az iskola vezetése - az osztályfőnök, valamint a gyermek-

és ifjúságvédelmi megbízott javaslata alapján - értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. Segítséget 

kell kérni más szakembertől (orvos, pszichológus, stb.). A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

feladata a kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal és a gyermekekkel foglalkozó hatósággal.  

 

Fokozott veszélyforrásnak tekintjük: drog, alkohol, rendezetlen családi körülmények, 

munkanélküliség, stresszhelyzetek, identitásvesztés, értékátalakulás. 

Három fő területe van: megelőzés, a veszélyeztetettség időben történő felismerése, 

segítségnyújtás. 

 

A megelőzés kiemelt feladat. Cél, hogy a tanulók maguk ismerjék fel a veszélyeket és találják 

meg ezek elhárítására a megfelelő magatartásformákat, és képesek legyenek életük tudatos 

alakítására. Ezt szolgálják az osztályfőnöki órákon bizonyos témákban tudatosan irányított 

előadások, oktatófilmek, beszélgetések; szervekkel, szervezetekkel tartott kapcsolatok 

(rendőrség, háziorvos - iskolaorvos, iskolavédőnő, iskolapszichológus és az óvodai- és iskolai 

szociális segítő); az iskolában kialakuló kapcsolatok (baráti, tanár - diák), amelyek magukban 

hordozzák a lehetőséget a szorosabb összetartásra; speciális szülői értekezletek; családdal való 

kapcsolattartás. 

 

A pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységeikben kérhetik az 

iskolai szociális segítő együttműködését.  

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

25.§ alapján az óvodai és iskolai szociális segítő hozzájárul az intézmény prevenciós 

célkitűzéseinek megvalósításához.  

 

2.8.1. Az óvodai és iskolai szociális munkás intézményen belüli feladatai 

 

 A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka 

eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek 

családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. 

 Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és 

ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti:  

o a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való 

beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez 
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szükséges kompetenciái fejlesztésében, 

o a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához 

kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, 

o a gyermeket a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők 

észlelését és feltárását, 

o a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, 

valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő 

konfliktus feloldásában, 

o prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének 

kiszűrését és 

o a jelzőrendszer működését. 

 

Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt 

érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el. 

Az óvodai és iskolai szociális segítő a szociális munka módszereivel végzi tevékenységét, 

melyek az egyéni beszélgetés, a csoportos/klub foglalkozások és a közösségi foglalkozások.  

 

2.8.1.1. Egyéni segítségnyújtás keretén belül a segítő 

 

o tanácsadást nyújt a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein lévő 

problémák esetén, valamint az iskolában jelentkező problémák kapcsán; 

o információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi, szociális ellátórendszer működéséről, ügyintézésben való 

segítségnyújtás; 

o lehetőség, illetve igény szerint pályaorientációs tanácsadás; 

o közvetítés a szülő és a pedagógus, a gyermek és a pedagógus, a gyermek és gyermek, vagy 

több szülő közötti konfliktusokban, részvétel a pedagógus-szülő, vagy gyermek-gyermek, 

vagy szülő-szülő közötti megbeszélésen; 

o közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez; 

o pedagógusoknak konzultációs lehetőség biztosítása; 

o krízisintervenció; 

o egyéni tanácsadás a gyermekek, fiatalok számára, a probléma megoldásában való 

segítségnyújtás.  

 

2.8.1.2. Csoportos tevékenység keretén belül a segítő 

 

o megfigyeli a fiatalokat csoporthelyzetben pedagógus, osztályfőnök kérésére; 

o csoport-és klubfoglalkozást tart fiatalok számára (társas kapcsolataik építésének vagy 

fejlődésének elősegítése, prevenciós tevékenység végzése –pl.: társasjáték klub, 

érzékenyítő foglalkozások megtartása tematikus tartalommal);  

o támogatja az iskolai csoportokban, osztályközösségekben jelentkező nehézségek, 

problémák kezelését, megoldását (pl.: agresszió, kirekesztés, bulling);  

o szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható egyéb szolgáltatások: 
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 pályaorientációs csoportfoglalkozás; 

 kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása; 

 szociometriai vizsgálat osztályközösségekben (a 9. évfolyamon –a gimnáziumi, 

középiskolai tanulmányok első évében javasolt); 

 szülői csoportok szervezése, vezetése; 

 

o szükség esetén segíti a pedagógusokat tudásuk bővítésében, érzékenyítés tantestületi 

szinten.  

 

2.8.1.3. Közösségi tevékenység keretén belül a segítő: 

 

o részt vesz az iskola által szervezett rendezvényeken;  

o kialakítja az együttműködést az iskolában dolgozó szakemberekkel, amennyiben 

szükséges mentálhigiénés teamet alakít; 

o kialakítja az együttműködést a partnerintézményekkel; 

o részt vesz a szülői értekezleteken; 

o részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken; 

o a gyermek- és ifjúságvédelmi munka támogatása az iskolában; 

o szabadidős programok, kirándulások szervezése, illetve abban való részvétel a 

gyermekek és szüleik számára;  

o együttműködés a köznevelési intézményen belül működő szülői szervezettel.  

 

A veszélyeztetettség felismerésében nagy szerepe van az osztály, a diáktársak, a szülők 

jelzéseinek. A szülői házzal tartott kapcsolatban fontos a szülő és az osztályfőnök közötti 

szorosabb, őszinte kapcsolat, amely megengedi a problémák feltárását mindkét részről. 

 

2.8.2. Az iskolapszichológus alapvető feladatai 

 

A pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységeikben kérhetik az 

iskolapszichológus segítő együttműködését. 
 

A tanulók védelme leginkább a problémák korai felismerésével érhető el. Nagyon fontos, hogy 

a pedagógusok legyenek érzékenyek a diákok tanulmányaiban, magatartásában, érzelmeiben 

bekövetkező kismértékű változásokra is, mert így az adott diáknak megfelelő segítség nyújtása 

mielőbb megvalósulhat. 

A 20/2012 (VIII. 31.) „EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról” szerint 

„132. § (1) A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott óvodapszichológus, 

iskolapszichológus ellátja a rendelet által meghatározott feladatokat, amelyek elsődleges célja a 

gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató 

munka hatékonyságának segítése.” „…a gyermekekkel, a tanulókkal közvetlenül, egyéni vagy 

csoportos foglalkozások keretében közreműködik a gyermekek beilleszkedését, társas 

kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben, kezeli a tanulóknak a 
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nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati kommunikációs és 

esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteit”.  

Ezenkívül: 

 

o tehetséggondozást végez, 

o pályaválasztási tanácsadást végez, 

o megszervezi a mentálhigiénés preventív feladatokat a tanuló, a tanulócsoport, és az 

intézményi szervezet szintjén, 

o megszervezi az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató munka, a szexuális nevelés 

segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi konfliktusok és az 

erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat, 

o pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat végez (pl. képességvizsgálatok, tanulási 

szokások, motiváció, stb.), 

o megszervezi a krízistanácsadást váratlan súlyos élethelyzetekben, 

o szükség esetén tovább irányítja az érintett tanulót/tanulókat a pedagógiai 

szakszolgálathoz, vagy más szakellátást biztosító intézményhez. 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 132. § (6) alapján az iskolapszichológus az iskola 

pedagógiai programja szerint szervezett iskolai tanóra ideje alatt is végezheti a gyermek, a 

tanuló részére az egyéni tanácsadást abból a célból, hogy a gyermek, a tanuló 

személyiségfejlődését elősegítse. 

Az iskolapszichológus továbbá: 

 segíti a pszichológiai ismereteknek az oktatási intézményen belüli elsajátítását, 

 kapcsolatot tart a környezetében működő iskolákban dolgozó iskolapszichológusokkal, 

 együttműködik a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó pszichológussal az ott ellátott 

tanulók ügyében, 

 a munkája szakmai minőségbiztosításának érdekében kapcsolatot tart az 

iskolapszichológus koordinátorral (aki az iskolapszichológus szakmai vezetését és 

támogatását látja el) és az Országos Iskolapszichológiai Módszertani Bázis feladatait 

ellátó intézménnyel. 

 Annak érdekében, hogy a fent részletezett feladatokat elvégezhesse, az 

iskolapszichológus az alábbi konkrét tevékenységeket látja el: 

 

o hospitálás: iskolai foglalkozások, tanórák látogatása és megfigyelése, 

o konzultáció, tanácsadás: egyéni vagy csoportos formában tanulóknak, szülőknek 

és pedagógusoknak szakmailag indokolt témákban (pl. tematikus 

csoportfoglalkozás, pszichológiai ismeretterjesztő előadás, stb.), 

o csoportfoglalkozás tanulóknak (pedagógus felkérésére egyszeri/többszöri 

alkalommal, illetve az iskolapszichológus által meghirdetett tematikus csoportok, 

o pszichológiai állapotfelmérés (annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e a 

tanuló más szakellátást nyújtó intézménybe történő delegálása), 

o esetkonferencia szervezése, azon való részvétel (az oktatási intézmény vagy 

egyéb szakintézmények kezdeményezésére; iskolai illetve iskolán kívüli 

keretek között). 
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A rászoruló tanulók számára minden információt, segítséget megadunk, hogy csökkentsük a 

helyzetükből adódó negatív hatásokat. 

 

2.9. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
 

Iskolánk tanulói között találhatók tanulási kudarccal küzdő diákok. Az őket segítő program az 

osztályfőnök irányításával, az osztályban tanító tanárok részvételével végrehajtott személyre 

szóló feladat. 

 

A napi munka során, az első felmérések, témazáró dolgozatok révén a pedagógus képet kap 

osztálya képességeiről, szorgalmáról. 

 

Célunk a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása. 

 

Feladataink: 

 

 a tanulás tanítása, a tanulás-módszertani tudás átadása, 

 a tanulási környezet megszervezése,  

 önmotiválás, saját attitűd meghatározása az iskolai tevékenységet és a tanulási 

magatartást illetően, 

 a figyelem, a koncentráció fejlesztésének technikáinak megismertetése, 

 időgazdálkodás javítása, 

 a tanulási szokások elemzése, 

 az alapvető tanulmányi képességek felismerése, megnevezése (emlékezőképesség, 

olvasástechnika, forráshasználat, lényegkiemelés, pozitív gondolkodás), 

 beszélgetés során az "ideális" tanár, diák, osztály, iskola modell kialakítása - a nevelési 

eljárások korszerűsítése, módszertani megújulás, 

 mindenfajta követelmény egyértelmű, világos közvetítése, 

 a tanulók kifejezőképességének hatékonyabbá tétele, 

 az önismeret, önbecsülés, önértékelés fejlesztése. 
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2.9.1. Tevékenységformák 

 

A hatékony gondolkodási képességek (érzékelés, gondolkodás, gondolkodási sémák, a logikai 

gondolkodás) fejlesztésére a szakórákon és az osztályfőnöki órákon: 

 

o tanulási sémák és énkép elemzése, 

o egyénre szabott tanulási módszerek kiépítése, 

o a tanítás tárgyának tudatosítása, 

o emlékezetgyakorlatok, célszerű rögzítési módszerek alkalmazása, 

o a jegyzetelés és vázlatkészítés technikájának gyakoroltatása, 

o kis- és nagycsoportos interakciók használata, 

o szimulációk, szerepjátékok alkalmazása, 

o az indukció, dedukció gyakorlatának megismerése, 

o fogalmak alkalmazása speciális esetekre, 

o fogalmak és tények megkülönböztetésének gyakorlása, 

o felzárkóztató foglalkozások szervezése. 

 

A pedagógusok a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységeikben kérhetik az 

iskolapszichológus és a szociális munkás segítő együttműködését is: 

 

 önismereti foglalkozások tartása az iskolapszichológus által; 

 önismereti foglalkozások tartása a szociális munkás által; 

 mentálhigiénés programok szervezése a mentálhigiénés team tagjainak 

együttműködésével (pl. iskolai védőnő, iskolai szociális munkás); 

 pályaorientációs tevékenység (iskolapszichológus bevonásának lehetőségével). 

 

Hatékony segítséget nyújthatnak az osztálytársak is. 

 

 Ha a feltárás személyiségbeli, genetikai, idegrendszeri problémára derít fényt, külső 

szakember segítségét kérjük. Ha a probléma átmeneti, a teljes regenerálódásig egyéni 

tanulási programot dolgozunk ki, 

 Ha a probléma a tananyag megértésének átlagosnál lassúbb folyamata, egyéni 

korrepetálással segítünk. 

 Ha az egyéni tanulási sebesség (a bevésés időtartama) kisebb a csoportra jellemző 

átlagosnál, a tanuló hosszabb felkészülési időt kap, egyénileg ütemezzük tanulmányai 

számonkérését. 
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2.9.2. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

 

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása elnevezésű projekt 

 

Gimnáziumunk 3 éve vesz részt a projektben. A projekt vezetését, koordinálását az intézmény 

mikro csoportja végzi.  

A 2019/2020-as tanévben a projekt lezárult, annak fenntarthatósága következik. A projekttel 

kapcsolatos információk a 1. számú mellékletben találhatók. 

 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények 

támogatása projekt keretében a következő tevékenységekkel segítjük a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentését, illetve a lemorzsolódás megakadályozását: 

 

 Törekszünk az osztály, a kortárscsoport kirekesztő attitűdjének, negatív érzelmi 

hatásainak pedagógiai kezelésére, az együttműködésre, az erőszakmentes 

konfliktuskezelésre nevelésre. 

 Fellépünk minden diszkrimináció ellen, amely iskolánk tanulóit érinti. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a nevelőtestületünk tagjainak az iskolai lemorzsolódás 

megelőzését támogató szervezetfejlesztésben való személyes elköteleződésének 

növelésére. Közösségfejlesztő események (nevelőtestületi nap, családi nap stb.) és 

műhelyeket (témafeldolgozó, módszertani, kapcsolatépítő) tervezünk és valósítunk 

meg. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók családjainak 

megismerésére, a szülőkkel, családokkal való partneri kapcsolat kialakítására, 

fejlesztésére a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében 

 Kiemelt figyelmet fordítunk feladatellátási helyünk óvoda-iskola, illetve iskolafokok 

közötti (alsó-felső tagozat, általános iskola-középiskola) partnerkapcsolati hálójának 

fejlesztésére. 

 Aktívan használjuk a korai iskolaelhagyási jelzőrendszert, emellett az adatokat 

magunk is értelmezzük, saját beavatkozási protokollt dolgozunk ki. 
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2.10. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 

A gimnázium tanulóinak szociális-anyagi helyzete heterogén. 

 

Célok és feladatok 

 

Segíteni azon tanulók beilleszkedését az iskolai környezetbe, ismereteinek elsajátítását, egyéni 

ütemű fejlődését, akik  

o szociális helyzetük miatt, 

o családi mikrokörnyezetükből adódóan,  

o iskolai körülményeikből kifolyólag,  

o csonka családban élve, 

o munkanélküli szülők gyermekeiként; 

o átmenetileg hátrányos helyzetűek, 

o új tanulók, 

o tartós betegség miatt kerültek hátrányos helyzetbe. 

 

2.10.1. Tevékenységformák 

 

A szociális hátrányok enyhítését szolgáló lehetséges tevékenységek a következők: 

 

 Olyan – költséges –kirándulást, programot, amely nem minden gyerek számára 

elérhető, tanítási idő alatt nem szervezünk.  

 Tanórán kívüli programokat az iskola nem kezdeményez, ha anyagi lehetőségei nem 

teszik lehetővé minden tanuló számára a költségek fedezését. 

 

o Olyan kedvezményeket próbálunk szerezni, amelyek hozzásegítik a 

diákokat kulturális igényeik minél kevesebb költséggel járó kielégítéséhez 

(színházi kapcsolatok, kirándulások). 

o Pályázatokon nyert pénzzel (Út az érettségihez - ösztöndíj) a hátrányos helyzetű 

tanulók támogatása. 

o IKT eszközök biztosítása a családoknak a digitális oktatás idejére. 

o Könyvtári tankönyvek biztosítása. 

o Ingyenes, vagy kedvezményes menzai étkezés biztosítása a rászorulóknak.  

o Tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, fogadóórán, 

családlátogatáson. 

o A tartósan rossz anyagi körülmények között élő gyerek felszereléssel, ruhával 

történő támogatását a szülők bevonásával megszervezzük. 

 

2.11. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

Az esélyegyenlőségi program célja, hogy az intézmény biztosítsa az egyenlő bánásmód elvének 

teljes körű érvényesülését, segítse az iskola szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségének 

lehetőségét. Segítse a sajátos nevelési igényű, tanulási nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetű 
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és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményeinek javítását innovatív pedagógiai 

eszközök alkalmazásával.  

Az esélyegyenlőség érdekében arra törekszünk, hogy a személyes és társadalmi körülmények, a 

szociális helyzet, az etnikai, vallási hovatartozás ne akadályozza a tanulót abban, hogy a 

legmegfelelőbb körülmények között bontakoztathassa ki képességeit és sajátíthassa el a 

tananyagot. 

Fontosnak tartjuk a tolerancia, az empátia és a közösségen belüli segítségnyújtás fejlesztését. 

Támogatjuk a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársakat elfogadó és segítőkész magatartást. 

Céljaink megvalósulása során szem előtt tartjuk a tanulók érdekeit, személyiségük tiszteletét, az 

esélyegyenlőség megteremtését és a hátrányos megkülönböztetés elkerülését. 

 

2.11.1. Az integráció megvalósítása érdekében alkalmazott módszerek 

o a kooperatív tanulás 

o kompetencia alapú oktatás 

o heterogén csoportok létrehozása 

 

Az esélyegyenlőség biztosításában minden pedagógus részt vesz. 

o Folyamatos kommunikáció a tanuló családjával.  

o Együttműködés a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel.  

o A veszélyeztetettség korai kiszűrése. 

o A HH és HHH tanulók és szüleik figyelmének felhívása a rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás igénylésére. Az Útravaló Program meghirdetése, a 

pályázati lehetőségek nyomon követése. 

o Az SNI - tanulók habilitációs és rehabilitációs ellátása 

o A tartósan beteg tanulók számára a szükségleteiknek megfelelő gondoskodás 

biztosítása. 

o Hozzájárulás a szociális problémákkal küszködő tanulók gondjainak enyhítéséhez. 

o A személyiség súlyos torzulása esetén szakemberek segítségének igénybe vétele. 

o Együttműködés a közoktatáshoz kapcsolódó intézményekkel és civil szervezetekkel. 

 

2.11.2. Az esélyegyenlőséget segítő gyermek- és ifjúságvédelmi munka 

o A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység során minden esetben a gyermek érdekeit 

kell szem előtt tartani.  

o Minden gyermeket megillet a védelem.  

o Tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés.  

o Tiszteletben kell tartani a törvényekben megfogalmazott gyermeki jogokat, az 

adatkezelés szabályait, és védelmet kell biztosítani a tanulók számára az erőszak 

minden formájával szemben.  

o Fontos a prevenciós és korrekciós tevékenység, valamint a társadalmi leszakadás 

megakadályozása. 

o Kiemelt feladat a szociális hátrányokkal küzdők, a hátrányos helyzetű, a halmozottan 

hátrányos helyzetű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTM), 

valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedésfejlődésnek organikus okra vissza 

nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (SNI) tanulók 
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integrációjának biztosítása, szocializációjuk elősegítése. A tehetséges, kiemelkedő 

képességű tanulók, valamint a tartósan beteg tanulók külön célcsoportot képeznek, 

egyéni bánásmód, törődés illeti meg őket. 

 

2.11.3. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Olyan környezet biztosítása, amelyben a tanulók jól és biztonságban érzik magukat, védettek a 

külső és belső ártalmaktól, agressziótól. Szoros kapcsolatot tartása a családdal. Szükség esetén 

a szakszolgálatok segítségének igénybe vétele. A szülők tájékoztatása a törvényben 

megfogalmazott szülői jogokról és kötelességekről. A törvények betartása a tanulók adatainak 

továbbításánál és az adatkezelésnél. Az iskolai teljesítmény mérésénél, értékelésénél a tanuló 

fejlődésének, képességeinek, készségeinek figyelembe vétele. Hozzájárulás az iskolai kudarcok 

csökkentéséhez. 

 

Kiemelt feladatok: 

o helyes önismeret és énkép kialakítása, 

o hatékony gyermek-és ifjúságvédelem, 

o fogadóóra tartása, elérhetőség, 

o részvétel szülői értekezleten, 

o hátránykompenzáció és prevenció, intervenció, korrekció, 

o családlátogatás, környezettanulmány, 

o foglalkozás deviáns tanulókkal, 

o szakemberhez delegálás, 

o a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes oktatása, szociális hátrányaik 

kompenzálása, oktatási sikerességük javítása, 

o együttműködés az iskolai jelzőrendszer tagjaival (iskolaorvos, védőnő, stb.), 

o veszélyeztetett tanulók gondozása, 

o átmeneti –és tartós nevelésbe vett tanulók és nevelőcsaládjaik gondozása, 

o a hiányzás fokozott figyelemmel kísérése, 

o diszkriminációmentes oktatás-nevelés, 

o empatikus, elfogadó, befogadó és toleráns légkör, inkluzív szemlélet megteremtése, 

o szociális kompetenciák fejlesztése, 

o individuális szükségletekre épülő oktatás – nevelés, 

o egyéni és kiscsoportos képességfejlesztés, egyéni fejlesztési terv alapján, 

o drog prevenció, 

o önkéntes munka segítése, koordinálása, 

o szociális-, anyagi támogatás: normatív-, étkeztetési támogatás, 

o segítő -, mentálhigiénés beszélgetés diákokkal, 

o magántanulók gondozása, 

o ösztöndíj-kérelmek továbbítása, 

o kapcsolattartás társ- és segítő intézményekkel (gyermekjóléti szolgálat, nevelési 

tanácsadó, drogambulancia, gyámhivatal stb.), 

o pályaorientáció (szervezés, diákok kísérése pályaválasztási tanácsadóba), 

o osztályfőnöki órák tartása (szeptemberben meghatározott témák szerint), 
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o esetmegbeszélés kollégákkal, 

o beilleszkedési, tanulási és magatartás zavarral küzdők segítése, 

o pályázatfigyelés, pályázatírás, 

o fegyelmi tárgyalásokon való részvétel, 

o az igazolatlan hiányzók, gondozása, 

o folyamatos továbbképzés, szabadidős programok szervezése, 

o bukott, tanköteles tanulók mentorálása. 

 

2.11.4. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 

 

A tanulók jogai: 

 

Személyesen vagy képviselőik útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyenek 

az érdekeiket érintő döntésekben. 

Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítsanak minden 

kérdésről,  

 

o az őket nevelő és oktató pedagógus munkájáról,  

o az iskola működéséről,  

o tájékoztatást kapjanak a személyüket és a tanulmányaikat érintő kérdésekről, valamint 

e körben javaslatot tegyenek,  

o kérdést intézhetnek az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és 

arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kaphatnak. 

 

 A diákönkormányzat feladatköre, tevékenysége: 

 

A tanulók érdekképviseletükre diákönkormányzatot hoznak létre.  

A diákönkormányzat intézményi szintű vezetőinek azok a tanulók választhatók meg, akik ellen 

fegyelmi eljárás nem folyik vagy nem folyt. 

A diákönkormányzat saját SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha jogszabálysértő vagy 

ellentétes az iskola SZMSZ-ével, Házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek 

a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-

t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül 

nem nyilatkozik. 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt felsőfokú végzettségű és pedagógus 

szakképzettségű személy segíti, akit az intézményvezető bíz meg. 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

o saját működéséről, 

o hatáskörei gyakorlásáról, 

o egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 
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A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje az 

iskola tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, a tájékoztatási rendszer 

tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével, és a 

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A diákönkormányzat véleményét kötelezően ki kell kérni: 

 

 Az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 A Házirend elfogadása előtt. 

 

Az iskolai diákönkormányzat a fentieken túl (lásd Nkt. 48.§ (4) bekezdés) véleményt 

nyilváníthat: 

 

o a tanulók közösségét érintő döntések meghozatalánál, 

o a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 

o a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 

o az iskolai sportkör működésének megállapításához, 

o az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához, 

o a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, 

o az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. 

 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést és a meghívót 

– ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal 

megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helységeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 

Évente egy alkalommal diákközgyűlést kell tartani, melynek összehívását az iskola 

diákönkormányzatának vezetője kezdeményezi a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. 

Ezen a diákönkormányzat vezetője és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés 

óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok érvényesülésére. 

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni. 

A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létrehozni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A 

szövetség az iskolában azonban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja. 

Az iskola – a fentieken túl – a tanulók szabad véleményezési jogainak érvényesítésére 

diákfórumot, belső kommunikációt is szervezhet, ahol a diák vagy képviselője véleményét 

bármely témában szabadon – de kulturált formában, más jogait nem sértő módon – elmondhatja. 
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2.12. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködésének formái, tovább 

fejlesztésének lehetősége 

 

A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai tanítás- nevelés- tanulás folyamatának három 

egymásra utalt, azonos érdekű szereplője. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés 

alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom 

féltől. 

 

A szülők egyrészről, mint a „szolgáltatás” megrendelői határozott elvárásokkal fordulnak az 

iskola (pedagógusok) felé, másrészről partnerkapcsolatot kell kialakítaniuk gyermekük 

pedagógusaival, hogy a nevelőmunkában igazi társakként dolgozhassanak. 

 

A szülők iskolához fűződő kapcsolatában a legfontosabb elem a bizalom, a gyermek reális 

ismeretétől és az érte vállalt felelősségtől vezérelt igényesség. 

 

A szülőknek a pedagógusokhoz való viszonyát annak a tudatnak kell áthatnia, hogy a szülő a 

gyermek legjobb ismerője, az érte egész életén át felelősséggel tartozó személy, és mint ilyen, 

joga van (sőt, kötelessége) gyermeke mellett kiállni, benne bízni, érte szót emelni. A szülőknek 

tudniuk kell, hogy az iskolaválasztással a szülő a pedagógust nevelőtársává fogadta. Ennek 

minden konzekvenciáját, felelősségét viselnie kell; pontosan tudnia kell, hogy ez mire kötelezi, 

és mit tesz lehetővé számára. 

A szülőknek joguk van minden olyan, a gyermeküket érintő információhoz, amely kiskorú 

gyermekük személyiségfejlődésével, iskolai előmenetelével kapcsolatos. 

 

2.12.1. Szülői részvétel 

 

Az iskolánkban tanuló diákok szülei közül osztályonként két fő vesz részt az iskolai Szülői 

Munkaközösség munkájában. Ez a szervezet alkalmanként ül össze, egy-egy aktuális téma 

megvitatása céljából. 

A szülőkkel folytatott közvetlen információcsere fórumai az évente két alkalommal összehívott 

szülői értekezlet, és tanévenként megtartott fogadóórák, amikor valamennyi szaktanárral 

találkozhatnak a szülők. Az egyéni fogadóóra időpontjának megbeszélése az érintett tanár és a 

szülő kompetenciája. 

Évenként egy (esetleg két) alkalommal nyílt napot szervezünk az iskolánk iránt érdeklődő 

általános iskolás diákok és szüleik számára.  

A szülők által egyéni kóddal elérhetők az elektronikus napló információi. Az ellenőrző könyv 

szerepét is az elektronikus napló tölti be. 

 

2.12.2. Tanulói részvétel 

 

A tanulók iskolai életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a pedagógusok iránti 

bizalom, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a pedagógusokkal kialakított 

munkatársi kapcsolat. Az eredményes munkának, a tehetség kibontakozásának feltétele a jó 
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iskolai közérzet, a színes, változatos diákélet és a segítő-támogató pedagógusi attitűd, ill. a 

tanulói motiváció. 

A Táncsicsos diákok szeretnek iskolába járni. A gimnazisták szívesen töltik idejüket az 

iskolában, a tornateremben, az udvaron, a tantermekben társaikkal. 

Iskolánk diákönkormányzatának működését jelenleg egy pedagógus segíti. 

Osztályonként két fő vesz részt a diákönkormányzat munkájában, feladata tájékoztatni 

osztálytársait az őket érintő kérdésekről, döntésekről, valamint közvetíti, képviseli a többiek 

véleményét az iskolai fórumon 

A diákönkormányzat tagjai rendszeresen találkoznak, ahol az iskola életével kapcsolatos 

problémákról mondják el véleményüket, fogalmazzák meg kéréseiket. 

Az iskolai diáksport munkájába minden tanuló bekapcsolódhat, a munkát testnevelő tanárok 

segítik. 

A sportköri foglalkozásokat tanítás után saját ütemterv alapján szervezik. 

 

Az együttműködés lehetőségei sokfélék.  

A nemzeti ünnepeken tartott iskolai megemlékezések színesítik iskolánk életét. A városi 

műsorokon is tevékeny szerepet vállal iskolánk. 

 

2.12.3. Hagyományosnak tekinthető rendezvényeink 

 

o A tanév első eseménye a tanévnyitó. 

o Szeptember hónapban a végzős diákok rendezik a belépő osztályok „szecskaavató” 

ünnepségét. 

o December utolsó tanítási napján az iskola karácsonyi ünnepén a belépő osztályok 

műsorral mutatkoznak be. 

o Február első hetében a 11.-es diákok szervezik a végzősök szalagavató ünnepségét és 

bálját. 

o A Táncsics Kupa régiónk általános iskoláinak felsős diákjait hívja megmérettetésre 

intézményünkbe, ahol játékos keretek között vetélkedhetnek. 

o A Táncsics Nap a gimnázium diákjainak játékos vetélkedője, amelynek során bejárják 

a város neves helyszíneit. 

 

o A „Helyi Históriák” elnevezésű helytörténeti verseny, melynek résztvevői a környék 

általános iskoláinak 7-8. évfolyamos tanulói. 

 

o A tanév utolsó két rendezvénye a ballagás és a tanévzáró ünnepély. Újabb keletű 

rendezvényünk a Sváb-bál. Reményeink szerint ezzel hagyományt teremtünk. 

 

Az iskolai szintű rendezvények mellett léteznek szűkebb körben, osztálykeretben szervezett 

programok, megemlékezések. 

Ilyen pl. a Mikulás ünnep, az osztálykarácsony, a kirándulások szervezése, a „zöldnap”, a 

szerenád, jeles történelmi eseményekről való megemlékezés az iskolarádióban. 
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2.12.4. A Gimnázium külső partnerei és a kapcsolattartás formái 

 

A külső partnerekkel folytatott együttműködésen keresztül alkalmazkodik az intézmény a 

környezetéhez, szerez információkat, ismeri meg a partnerek igényeit. A partneri kapcsolatokon 

keresztül lehetőség nyílik arra, hogy szélesebb körben is ismertté tegye céljait, törekvéseit. 

 

 A fenntartóval az intézményvezető tartja a személyes kapcsolatot, részt vesz az 

igazgatók számára tartott értekezleteken, sürgős esetben telefonon kap, ad, vagy kér 

tájékoztatást. 

 Az érettségi vizsgákat és méréseket szervező, a statisztikai adatszolgáltatást kérő 

Kormányhivatallal az elektronikus rendszeren keresztül tartja a kapcsolatot. 

 Iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi Tankerülete által 

fenntartott, nem önállóan gazdálkodó, de önálló jogi személyiséggel működő 

intézményegység. Fontos a napi kapcsolattartás a Tankerületi Központtal, amit az 

iskola igazgatója valósít meg. 

 A pedagógiai szakmai- és szakszolgálatokkal is kapcsolatban van az intézmény. A 

szakmai szolgálattól segítséget kapunk, pl.: versenyek szervezésekor. Együttműködünk 

a nyolcadikosoknak készülő pályaválasztási könyv elkészítésében. 

 A szakszolgálatokkal, a család és gyermekjóléti szolgálat, és szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatási központ, a pedagógiai szakszolgálat a tanulási nehézségeket vizsgáló 

Rehabilitációs Bizottsággal, a Gyámhivatallal, a védőnői hálózattal, a Siklósi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály, ezen belül a Pályaválasztási Tanácsadóval, elsősorban 

a fejlesztő pedagógus, az utazó gyógypedagógus, az iskolapszichológus, az iskolai 

szociális segítő illetve az osztályfőnökök állnak szinte napi kapcsolatban. 

 

 Fontos az együttműködés a város és a környék általános iskoláival, ahonnan hozzánk 

érkeznek a diákok. Az iskolavezetés tagjai rendszeresen részt vesznek az általános 

iskolák által rendezett továbbtanulási szülői fórumokon, szülői értekezleten és egyéb 

rendezvényeken, programokon. A tanárok is propagálják iskolánkat a diákok körében. 

A felsőoktatási intézmények tájékoztatókat tartanak a végzős és az alsóbb évfolyamok 

tanulói számára is. 

 

Köznevelési törvény által a diákok számára előírt 50 órás kötelező közösségi szolgálat 

megjelenésével szükségessé vált több civil szervezettel a kapcsolatfelvétel. Hivatalos 

megállapodás szabályozza az együttműködésünket. Együttműködő partnereink listája az iskola 

honlapján megtekinthető. 
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Iskolánk kapcsolatrendszeréhez tartoznak az alábbi külső szervezetek is, melyek diákjaink 

számára szerveznek programokat: 

 

o A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Egészségfejlesztési Osztályának szakemberei foglalkozásokat tartanak az iskola által 

szervezett prevenciós programokon, az egészséges életmód napokon. 

o Siklósi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztályának szakemberei 

prevenciós foglalkozásokat, bűnmegelőzési napokat szerveznek iskolánkban. 
 

2.12.5. Iskolánk bel- és külföldi kapcsolatai 

 

Az iskolavezetés mindig fontosnak tartotta a kétévente szervezett angliai tanulmányi utakat, 

mert az idegen nyelvek oktatása kiemelt szerepet kap a pedagógiai programban. Ezeken az 

utakon a tanulók anyanyelvi környezetben is fejleszthetik nyelvtudásukat, megismerhetik egy 

másik nép kultúráját, nyitottabbá válnak, látókörük kitágul. 

 

2.13. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések 

 
Ügyelünk arra, hogy meglévő eszközeinket folyamatosan fejlesszük, szükség szerint bővítsük 

és aktualizáljuk. 

 

Új elemként jelentkezik a kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó programcsomagok, 

eszközök, felszerelések alkalmazása. A hatályos rendeleteknek megfelelően folyamatosan 

egészítjük ki felszerelési jegyzékünket. 

Az intézményben: 9 osztályteremben, 4 szaktanteremben, 1 tornacsarnokban és 1 tanuszodában 

folyik az oktatás. 

Ezekhez kapcsolódik még 1 szerverszoba, 2 szertár. 

 

Az iskola könyvtára rendelkezik a legfontosabb kézi-és segédeszközökkel. A szak-és 

szépirodalmi állományt folyamatosan és tervszerűen fejlesztjük. 

Jelentős a könyvtár hanganyaga, DVD-k segítik az oktató-nevelő munkát, CD-tár áll 

rendelkezésre. 

Testedzési lehetőségek: a többfunkciós sportcsarnokban egyszerre három testnevelés óra 

tartható. 

A 2004-2005-ös tanévben bővült a kínálat a tanuszodával. 

A felsoroltakon kívül a nevelő-oktató munkát segítik. 

 

 a nyelvoktatáshoz nélkülözhetetlen hangzóanyagok, CD-k 

 az intézményben történő eseményekről fénykép és videofelvételek készítéséhez 

szükséges eszközök (fényképezőgép, videokamera) 

 interaktív táblák, projektorral felszerelt tantermek 

 internettel ellátott számítástechnikai szaktantermek 

 évkönyv: általában kerek évfordulóra készül, a pedagógusok és tanulók közös 
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munkájaként. 

 tantermeinkben korszerű filces táblák vannak felszerelve 

 iskolarádió működik az épületben. 

 egyéb sportolási lehetőségek (konditerem) 
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3. Helyi tanterv 

 
3.1. Az iskolai nevelés –oktatás alapvető céljai/Kulcskompetenciák 

 
Kulcskompetenciák: (2. számú melléklet) 

 

A NAT az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai 

sajátosságokat figyelembe véve határozza meg a tanulási területeken átívelő általános 

kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez sem 

köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek a megszerzett tudásra, 

fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban. 

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes 

boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív polgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, a 

munkához.  

 

A kulcskompetenciák alakulása és szintje szoros összefüggésben áll a kognitív képességekkel és a 

tanulók családi-szociális hátterével. Ezért fontos feladatunknak tekintjük e képességek tudatos, 

tervszerű fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók a legmagasabb kompetenciaszintet érjék el. 

 

Ezt a célt nevelő-oktató munkánkkal, a kompetenciafejlesztés speciális módszereinek 

alkalmazásával valósítjuk meg. A kulcskompetenciák fejlesztése minden tantárgy feladata. A 

kulcskompetenciák fejlesztésének lényege, hogy azokat az iskolai környezetből kilépve is 

alkalmazni tudják a tanulók. 

 

3.2. A választott kerettantervek, helyi tanterv, középszintű érettségi vizsga 

témakörei 

 
A NAT2020 előírásainak megfelelően, felmenő rendszerben kerül bevezetésre az új kerettantervek 

alapján elkészített helyi tantervünk. 

Ezt a következő módon vezetjük be: 

 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. sz. melléklete   

NAT2020-hoz illeszkedő, az OH honlapján megjelent 

Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára  

 

 

Tanév / Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

2020 / 2021     

2021 / 2022     

2022 / 2023     

2023 / 2024     

 

Így a 2023/2024-es tanévtől kezdve már az egész iskola a NAT2020-nak megfelelő helyi tanterv 

szerint halad. 

 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. sz. melléklete szerinti oktatás: 
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A Gimnáziumban a törvényi előírásoknak megfelelően a miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott 

kerettantervek közül választottak a munkaközösségek tantárgyanként. A kerettantervekben 

meghatározott tananyagok, óraszámok és a kerettantervekben meghatározottakon felüli, 10 %-ban 

érvényesített, helyi elképzelések alapján kialakított tantervek a Pedagógiai Program Mellékletében 

olvashatóak. 

A választott kerettantervek az alábbi rendeletekben és azok mellékleteiben találhatóak: 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendeletben és annak mellékleteiben. 

Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára. A kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. 

(III. 29.) EMMI rendelet mellékletei. 

 

3.2.1. A kompetencia alapú tanítási módszerek fenntarthatósága 

 

Minden tanévben 3 témahét kerül megvalósításra. 

A témahét témáit a tanév rendjéről kiadott EMMI rendelet tartalmazza a megvalósítás idejével 

egyetemben. Egy-egy témahetet rendelünk a kilencedik, a tizedik és a tizenegyedik évfolyamhoz.  

 

3.2.2. Kerettantervek  

(3. számú melléklet) 

 

3.2.3. A NAT2020 alapján elkészült helyi tantervek (3. számú melléklet) 
 

A NAT2020-hoz illeszkedő, az OH honlapján megjelent Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. 

évfolyama számára kerettanterveket alkalmazza iskolánk. A kerettantervek adoptálása megtörtént, 

ezek alapján minden tantárgy helyi tanterve elkészült.  

 

3.2.3.1. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósításának részletes 

szabályai: 

 

A Gimnázium Pedagógiai Programjában az iskola pedagógiai profiljának megfelelően választott, 

a miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott kerettantervek meghatározó szerepet töltenek be a 

Nemzeti alaptanterv elveinek érvényesítésében. A törvényi előírásnak megfelelően a választott 

kerettantervek eleve rögzítik a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak 

témaköreit, tartalmát, a tantárgyak követelményeit, a tantárgyközi tudás- és készségterületek 

fejlesztésének feladatait, és közlik a követelmények teljesítéséhez szükséges időkeretet is. A NAT-

ban megfogalmazottak alapján a választott kerettantervek határozzák meg iskolánkban is a 

fejlesztési követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, és alapul 

szolgálnak a kimeneti követelmények meghatározásához. 

 

A Helyi Tantervben megjelölt kerettantervek az alábbi általános elvárásoknak felelnek meg: 
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 a bennük kifejeződő értékrendszer tükrözi a NAT-ban meghatározott közös értékeket; 

 azonosíthatók bennük a NAT-ban megjelölt fejlesztési területek, nevelési célok, 

kulcskompetenciák és műveltségi tartalmak, továbbá a bennük foglaltak alkalmasak ezek 

fejlesztésére, követésére és értékelésére; 

 biztosítják a felkészítést az érettségi vizsgák követelményeire; 

 segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozást, 

a sajátos nevelési igényű tanulói csoportok fejlesztését; 

 használatuk során érvényesülnek a tanulói, gyermeki jogok és a tanulási esélyegyenlőség; 

 útmutatásokkal szolgálnak mind a kiemelt, mind az egyes műveltségi területekhez rendelt 

fejlesztési feladatok, mind a műveltségi tartalmak teljesítéséhez; 

 kellően nyitottak a továbbfejlesztésre, a célokhoz alkalmazkodó felhasználásra; 

 a gimnázium arculatára jellemzően töltik meg tanítási-tanulási tartalommal és 

tevékenységekkel a rendelkezésünkre álló 10%-os szabad időkeretet. 

 

A NAT elvei közül különösen fontosak az alábbiak: 

o az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése, 

o a mindennapos testnevelés elvének érvényesítése (a heti öt órából két óra kiváltható a 

tanuló kérelme alapján sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt 

sporttevékenységgel) 

o az idegennyelv-oktatás megvalósítása (iskolánkban biztosítjuk a korábban megkezdett 

idegen nyelv folytatólagos tanulását illetve második idegen nyelv felvételét) 

o tehetséggondozás 

o hátrányos helyzetű tanulók segítése, 

o esélyegyenlőség biztosítása, 

o a sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának segítése (osztályfőnök, 

ifjúságvédelmi-felelős, pszichológus, védőnő, fejlesztő pedagógus bevonásával segítünk 

a tanulóknak, például hosszabb idősávokat jelölünk meg a feladatok megvalósításához, 

tágabb kereteket adunk a tananyag elsajátításához) 

o a különböző műveltségterületekbe ágyazott és tantárgyi tervekbe illesztett fejlesztő 

tevékenységek, kulcskompetenciák fejlesztése: pl. a kritikus gondolkodás, a 

kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a 

döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a társas tolerancia. 

o Ezeken túlmenően az alábbi kulcskompetenciák fejlesztése: a tanulás kompetenciái, 

kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi), digitális kompetenciák, 

matematikai, gondolkodási kompetenciák, a személyes és társas kapcsolati kompetenciák, 

a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái, 

munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák. 

o Médiatudatosságra nevelés. Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság 

felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A 

médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-

központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is 

befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A 

tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a 

társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a 

bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az 

említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 
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o A fejlesztési területek - nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös 

értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt 

jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi 

hatásának is. 

E területek - összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás 

és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel - egyesítik a 

hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és 

valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 

o beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 

tartalmaiba; 

o tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola 

helyi tanterve szerint; 

o témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb 

iskolai foglalkozások, programok számára. 

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 

végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai 

munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma. 

 

3.2.3.2. A mindennapos testnevelés szabályozása: 

 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja megegyezik az Nkt. 27.§ (11) 

bekezdésében meghatározottakkal. A délelőtti órakeretben 3 testnevelésórát tartunk. A diákok az 

iskola délutáni sportfoglalkozásai közül választanak egyet és ennek keretében végzik a +2 órát.  

Azok a tanulók, akik versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt sportolók, félévenként 

kötelesek sportszervezetük, egyesületük, által kiállított igazolással igazolni, hogy az egyesület 

keretein belül szervezett edzésen vesznek részt. 

 

3.2.3.3. A választható tantárgyak, foglalkozások és ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai: 

 

A kötelező órákon túl az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók – érdeklődési körüknek 

megfelelően választhassanak olyan tantárgyakat, amelyeket magasabb óraszámban szeretnének 

tanulni. A választható tantárgyak körébe tartoznak a kötelező és választható érettségi tárgyak. Az 

igazgató minden év április 15-ig közzéteszi a szabadon választható tantárgyak jegyzékét, továbbá 

tájékoztatást ad az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről. A közzétételt megelőzően be 

kell szereznie a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. A tanuló május 20-ig 

jelenti be a tantárggyal és a felkészülési szint választásával kapcsolatos döntését. A bejelentés 

nyilatkozat formájában történik, a nyilatkozatot a tanuló és szülője is aláírja. 

A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. Az 

átlépés feltételeit az igazgató határozza meg, az érintett szaktanár véleményének kikérésével.  

A szabadon választható tantárgyak közzétételekor – amennyiben a lehetőségek engedik – az 

igazgató közli, hogy kik fogják tanítani a tantárgyakat. 

A választott tantárgyak esetében ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a kötelező órákon: a 

tanulónak érdemjegyet kell szereznie, hiányzásait a Házirend vonatkozó szabályainak megfelelően 

kell igazolnia.  

A kötelezően és szabadon választott tantárgyakat és azok évfolyamonkénti óraszámait a Helyi 
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tanterv tartalmazzák.  

Beiskolázáskor a tanulók megválaszthatják azt is, hogy milyen idegen nyelveket tanulnak első, 

illetve második nyelvként. Az első idegen nyelv választásakor lehetőség szerint biztosítjuk, hogy 

a tanuló által általános iskolában tanult nyelvet (angol, illetve német) folytathassa.  

A fakultációs oktatás az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelően folyik. 

A meghirdetett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, 

biológia, földrajz, idegen nyelvek, testnevelés, informatika, ének-zene, rajz. A 20/2012. EMMI 

rendelet 15. §-a szerint szabályozott módon jár el iskolánk a választható tantárgyak esetében.  

Délutáni kínálataink: tantárgyi szakkörök, fejlesztő (felzárkóztató) foglalkozások, művészeti 

körök, sporttevékenységek. 

 

Érettségi vizsgát közép- vagy emelt szinten lehet tenni. 

 

Iskolánk az érettségi vizsgára a következő táblázat alapján vállalja a felkészítést: 

 

A tantárgy neve 

Középszintű 

érettségire 

felkészítés 

Helyi tantervi 

követelmények 

teljesítése 

Emeltszintű 

érettségire 

felkészítés 

Helyi tantervi 

követelmények 

teljesítése 

Magyar nyelv és 

irodalom 
igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 
igen 

helyi tanterv - 4 év 

köv. +2 óra emelt 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

Matematika igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 
igen 

helyi tanterv - 4 év 

köv. +2 óra emelt 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

Történelem igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 
igen 

helyi tanterv - 4 év 

köv. +2 óra emelt 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

Angol (alap 

óraszám) 
igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 

nem 

 

Angol (emelt 

óraszám) 
igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 

igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 

Német (alap 

óraszám) 
igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 

nem 

 

Német (emelt 

óraszám) 
igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 

igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 

Informatika (alap 

óraszám) 
igen 

helyi tanterv - 3 év 

követelmények 

teljesítése +2 óra 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

nem 

 

Informatika 

(emelt 

óraszám) 

igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 

igen 

helyi tanterv - 4 év 

követelmények 

teljesítése 
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Földrajz igen 

helyi tanterv - 4 év 

köv. +2 óra 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

igen 

helyi tanterv - 2 év 

köv. +2 óra emelt 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

Biológia igen 

helyi tanterv - 4 év 

köv. +2 óra 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

igen 

helyi tanterv - 2 év 

köv. +2 óra emelt 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

Fizika  igen 

helyi tanterv - 4 év 

köv. +2 óra 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

nem 

 

Kémia igen 

helyi tanterv - 4 év 

köv. +2 óra 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

igen 

helyi tanterv - 2 év 

köv. +2 óra emelt 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

Testnevelés igen 

helyi tanterv - 4 év 

köv. +2 óra 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

nem 

 

Vizuális kultúra igen 

helyi tanterv - 4 év 

köv. +2 óra 

felkészítés (11.12. 

évf.) 

nem 

 

Ének-zene nem  nem  
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3.2.4. A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

Földrajz témakörök 

1. Térképi ismeretek 

2. Kozmikus környezetünk 

3. A geoszférák földrajza 

4. A földrajzi övezetesség 

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

6. Világgazdaság jellemző folyamatai 

7. Magyarország földrajza. Helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

8. Európa földrajza. Társadalmi gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

9. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői  

10.  Globális kihívások - a fenntarthatóság kérdőjelei 

 

Élő idegen nyelv – témakörök 

1. Személyes vonatkozások, család 

2. Ember és társadalom 

3. Környezetünk 

4. Az iskola 

5. A munka világa 

6. Életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

8. Utazás, turizmus 

9. Tudomány és technika 

10. Gazdaság 

 

Történelem témakörök 

11. Az ókor és kultúrája 

12. A középkor  

13. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora  

14. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492-1789) 

15. Magyarország a kora újkorban (1490-1790) 

16. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789-1914) 

17. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790-1914) 

18. A világháborúk kora (1914-1945) 

19. Magyarország a világháborúk korában (1914-1945) 

20. A jelenkor (1945-től napjainkig) 

21. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

22. Társadalmi, állampolgári, pénzügyi és munkavállalói ismeretek 
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Magyar irodalom témakörök 

1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők 

2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők 

3. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők 

4. Művek a világirodalomból  

5. Színház-és dráma 

6. Az irodalom határterületei 

7. Regionális kultúra, interkulturális jelenségek és a határon túli irodalom 

 

Magyar nyelv témakörök 

1. Kommunikáció 

2. A magyar nyelv története 

3. Ember és nyelvhasználat 

4. A nyelvi szintek 

5. A szöveg 

6. A retorika alapjai 

7. Stílus és jelentés 

 

Matematika témakörök 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

2. Számelmélet, algebra 

3. Függvények, az analízis elemei 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

5. Valószínűség-számítás, statisztika 

 

Kémia témakörök 

Általános kémia: 

1. Atomszerkezet 

2. A periódusos rendszer 

3. Kémiai kötések 

4. Molekulák, összetett ionok 

5. Anyagi halmazok 

6. Egykomponensű anyagi rendszerek 

7. Többkomponensű rendszerek 

8. Kémiai átalakulások 

9. Termokémia 

10. 1Reakciókinetika1 

11. Egyensúly 

12. A kémiai reakciók típusai 

13. Elektrokémia 

Szervetlen kémia: 

1. Hidrogén 

2. Nemesgázok 

3. Halogénelemek és vegyületeik 

4. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 

5. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 
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6. A széncsoport elemei és vegyületeik 

7. Fémek és vegyületeik 

Szerves kémia: 

1. A szerves vegyületek általános jellemzői 

2. Szénhidrogének 

3. Halogéntartalmú szerves vegyületek 

4. Oxigéntartalmú szerves vegyületek 

5. Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

6. Szénhidrátok 

7. Fehérjék 

8. Nukleinsavak 

9. Műanyagok 

10. Energiagazdálkodás 

Kémiai számítások 

1. Az anyagmennyiség 

2. Gázok 

3. Oldatok, elegyek, keverékek 

4. Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 

5. Termokémia 

6. Kémiai egyensúly 

7. Kémhatás 

8. Elektrokémia 

 

Biológia témakörök 

1. Bevezetés a biológiába 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

3. Az egyed szerveződési szintje 

4. Az emberi szervezet 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

 

Informatika témakörök: 

1. Információs társadalom 

2. Informatikai alapok – hardver 

3. Informatikai alapok – szoftver 

4. Szövegszerkesztés 

5. Táblázatkezelés 

6. Adatbázis-kezelés 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

8. Prezentáció és grafika 

9. Könyvtárhasználat 

 

Fizika: 

1. Mechanika 

2. Hőtan, termodinamika 

3. Elektromágnesség 
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4. Optika 

5. Atomfizika, magfizika 

6. Gravitáció, csillagászat 

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

 

Testnevelés: 

1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek 

2. A harmonikustesti fejlődés 

3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakításában, és a személyiség 

fejlesztésében 

4. A motoros képességek szerepe a teljesítményben 

5. Gimnasztikai ismeretek 

6. Atlétika 

7. Torna 

8. Zenés-táncos mozgásformák 

9. Küzdősportok, önvédelem 

10. Úszás 

11. Testnevelési és sportjátékok 

12. Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

 

Vizuális kultúra: 

1. Alkotás 

1.1. Vizuális eszközök 

1.2. Tevékenységszintek 

2. Befogadás 

2.1. Vizuális eszközök 

2.2. Tevékenységterületek 
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3.3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának általános elvei a NAT illetve a gimnázium 

pedagógiai profilja alapján  
 

A szaktanár joga, hogy a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza a 

taneszközöket. Olyan nyomtatott vagy elektronikus taneszköz (tankönyv, munkafüzet, stb.) 

használható, amelyet az EMMI hivatalosan is tankönyvvé nyilvánított. 

A szülő hozzájárulásával és finanszírozásával egyéb taneszköz is használható az oktatás során. 

A választás előtt az iskola kikéri a szülői munkaközösség véleményét.  

A taneszközök kiválasztásában az állandóságra törekszünk (az alaptankönyv alkalmazásában). Új 

taneszköz használatát csak az oktatás minőségét javító esetben vezetjük be. 

 

3.3.1. A tankönyv kiválasztásának szempontjai 

 

o a célcsoport figyelembe vétele: életkori sajátosságok, 

o taníthatóság - tanulhatóság, 

o tudományosság - korszerű tartalom, elfogadható terjedelemben, 

o tartósság, 

o a helyi tantervnek, a helyi módszertani koncepciónak való megfelelés 

o differenciált alkalmasság: 

o tehetségfejlesztés, ugyanakkor az átlagos képességű tanuló számára is jó használhatóság 

o önálló iskolai munka segítése 

o otthoni munka támogatása 

o választékos, igényes nyelvezet, figyelemfelhívó, vonzó megjelenés. 

 

Fontos szempont, hogy az egyes tantárgyak tankönyvei egymásra épüljenek. 

 

3.3.2. A taneszközök és tanulmányi segédletek kiválasztásának szempontjai 

 

o szemléletesség, 

o korszerűség, 

o az önálló tanulói tevékenység segítése. 

 

A diákok a 2020-2021-es tanévtől térítésmentesen juthatnak hozzá a taneszközökhöz. Ez azt jelenti, 

hogy a tanulók könyvtári kölcsönzéssel jutnak hozzá a tankönyvekhez. A diákok kötelesek 

vigyázni a tartós tankönyvek állagára, és tanulmányaik végén visszaszolgáltatni azokat az iskolai 

könyvtárnak. Amennyiben nem tudja visszaszolgáltatni, annak térítési díját köteles megfizetni.  

 

3.4. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

Tanulói jogviszony létesítése felvétellel vagy átvétellel lehetséges. A felvétel és az átvétel 

jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt.  

A következő képzésekre nyerhetnek felvételt a jelentkezők: általános tantervű gimnáziumi osztály, 

emelt óraszámú informatika, angol, német nyelvi, humán (magyar nyelv és irodalom-történelem) 

csoportokkal. 
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A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján az igazgató dönt. 

A felvételi rangsor számításánál figyelembe vesszük a tanuló általános iskola 7. év végi és 8. félévi 

osztályzatait az alábbi tantárgyakból: 

o magyar nyelv, 

o magyar irodalom, 

o történelem, 

o matematika, 

o egy idegen nyelv, 

o egy szabadon választott tantárgy az alábbiak közül: fizika, kémia, biológia, földrajz 

A tanulók rangsorolása átlag azonossága esetén: 

 

Előnyben részesülnek az alábbi tanulók: 

 

o halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, 

o siklósi lakhelyű, illetve tartózkodású tanulók, 

o tanulmányi-, sportversenyeken elért eredmény, 

o művészeti tevékenység, 

o az iskolához való kötődés (pl. testvére, felmenői jártak az intézménybe). 

 

A sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulókra vonatkozó speciális elbírálási szabályok: amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló 

élni kíván a Nemzeti köznevelési törvény 51.§ (5) bekezdésében biztosított jogával (hosszabb 

felkészülési idő, a tanuló által megszokott eszközök biztosítása, a tanuló adottságaihoz 

alkalmazkodó vizsgaszervezés), a jelentkezési laphoz csatolnia kell egy erre vonatkozó kérelmet, 

valamint a szakértői bizottság véleményét. Az iskola igazgatója a rendelkezésre álló bizottsági 

vélemény alapján a kérelemről – a hatályos jogszabályok figyelembevételével (20/2012. EMMI 

rendelet 68.§ (4), (5), 71.§ (3), (4). – egyedi döntést hoz határozat formájában. A határozat 

tartalmazza, milyen kedvezményeket vehet igénybe a tanuló. 

 

A felvételi eljárással kapcsolatos határidőket a tanév rendje szerint határozza meg az intézmény. 

 

Átvételre a tanév során bármikor van lehetőség. Az átvételt az iskola igazgatója engedélyezheti a 

megfelelő pedagógiai indokok, a jelentkező tanulmányi átlagának, korábbi iskoláiban szerzett 

eredményeinek, magatartása értékelésének és a tantestület felkért tagjai véleményének 

figyelembevételével. Az átvétel feltétele lehet különbözeti vizsga, amennyiben ezt a helyi 

tantervben meghatározott tantárgyi követelmények szükségessé teszik. Egyéb esetben egyéni 

segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával, illetve amennyiben a tanuló tanulmányi eredménye 

nem éri el a megfelelő tantárgyi követelményeket, évfolyamismétléssel vehető át. 
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3.5 A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

 
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 

sikeresen teljesítette. Az igazgató a tanulót kérelmére felmentheti a kötelező tanórai 

foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, fogyatékossága, továbbá saját 

helyzete indokolttá teszi azt. A felmentési kérelemhez csatolni kell fogyatékosság esetén az 

illetékes szakértő és rehabilitációs bizottság, magatartás és tanulási zavar esetén a nevelési 

tanácsadó véleményét. A köznevelési törvény bevezette az egyéni munkarendet, amelyet az 

Oktatási Hivataltól kérvényezhetnek a szülők. 

A tanulók teljesítményét, előmenetelét a tanítási év közben rendszeresen érdemjegyekkel minősítik 

a pedagógusok.  

Az érdemjegyekről a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt rendszeresen értesítjük.  

A félévi és év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján kell megállapítani. 

A tanulót osztályzatai, évközi teljesítménye és érdemjegyei, vagy az osztályozó vizsgán, 

különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani.  

Az iskolában nem tanított idegen nyelv esetében tanulóink osztályozó vizsgával (félévi, év végi) 

teljesítik az előírt követelményeket.  

A tanulmányok alatti vizsgát az iskolában független vizsgabizottság előtt lehet letenni. 

Amennyiben iskolánkba tanuló átvételére kerül sor, és az átvételre csak különbözeti vizsga 

letételével van mód, a különbözeti vizsgát iskolánkban kell letennie. 

Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát 

tehet.  

Javítóvizsgával folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról, 

különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol marad, azt nem fejezi be, vagy az előírt időpontig nem 

teszi le. 

Ha a tanuló nem teljesíti legalább elégséges minősítéssel az évfolyamra előírt követelményeket, 

tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével 

folytathatja tanulmányait az is, akit fegyelmi büntetésként a tanév folytatásától eltiltottak. Az 

évfolyamismétlés nem tagadható meg a tankötelezettséget teljesítő tanulótól. 

Ha az iskolában nem indul olyan követelmények szerinti osztály, amelyben a tanulót 

évfolyamismétlésre utasították, a tanuló tanulmányait az új követelmények szerinti osztályban is 

folytathatja. Ennek eldöntése, esetleges különbözeti vizsga előírása az igazgató joga. 

Az iskola igazgatója köteles a tanulót segíteni abban, hogy megkezdett tanulmányait más iskolában 

folytathassa. 

A tanuló év végi osztályzatait független vizsgabizottság előtt is megszerezheti. A tanuló – kiskorú 

tanuló esetén a szülővel közösen – ezt a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. 

napig jelentheti be írásban. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát 

tenni. 

Amennyiben a tanuló a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt kívánja letenni, azt a 

bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti. Kiskorú tanuló esetén szükséges a szülői 

aláírás. 

Ha a tanuló tankötelezettségét egyéni munkarend szerint teljesíti, felkészítéséről a szülő 

gondoskodik. Az az iskola, amellyel tanulói jogviszonyban áll, állapítja meg a tanuló érdemjegyeit, 

osztályzatait és dönt a magasabb évfolyamba lépés feltételeiről. A tanulónak itt is módja van arra, 

hogy tudásáról független vizsgabizottság előtt adjon számot. 

A tanuló kérelmére az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két, vagy több évfolyamára 
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megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt is 

teljesítheti. 

Ebben az esetben tanulmányi munkájának ellenőrzésére beszámoltató rendszerű oktatás keretében 

kerül sor. Magasabb évfolyamon sikeres záróvizsga esetén folytathatja tanulmányait, és tehet 

érettségi vizsgát. 

A tanuló részére kérelemre az iskola igazgatója engedélyezheti egy, vagy több évfolyam 

megismétlését abban az esetben is, ha egyébként felsőbb évfolyamra léphetne. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben a tanítási órákon való igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen meghaladja a kétszázötven órát és elegendő osztályzat hiányában nem osztályozható, a 

nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet. 

Ha a tanuló nem kötelező tanórai foglalkozásra jelentkezett, a tanítási év végéig a tanórai 

foglalkozást a mulasztás tekintetében úgy kell kezelni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

A tanuló az egyes évfolyamok és az érettségi vizsga tanulmányi követelményeinek teljesítéséről 

bizonyítványt kap. 

Nem magyar állampolgárok felvételéről, a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok 

beszámításáról az iskola igazgatója dönt. 

A tanulói jogviszony létesítésének feltételeit az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval 

(szülőjével). A különbözeti vizsga sikeressége feltétele a tanuló átvételének, illetve magasabb 

évfolyamba lépésének. 
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3.6. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái, a tanuló magatartása szorgalma értékelésének és minősítésének 

követelményei 
 

3.6.1. A tanulói teljesítmények ellenőrzése és értékelése 

 

Az értékelés céljai és követelményei mindenki számára előre ismertek. 

Az értékelés célja a személyiségfejlesztés, az önértékelési képesség kialakítása, az önálló tanulásra 

való képesség és igény kialakítása. 

 

Az értékelés: 

 

o méri a tudásszintet, 

o tájékoztat az elvégzett munka eredményéről, a tanuló önmagához és a társaihoz 

viszonyított előre haladásáról, 

o motivál a kitűzött célok megvalósítására, 

o személyre szóló, 

o ösztönző hatású, 

o folyamatos, 

o objektív, 

o igazságos, 

o kiszámítható legyen. 

 

Az érdemjegyről a tanuló és szülő folyamatosan tájékozódhat a KRÉTA Iskolai Alaprendszer 

felületén. 

Értékeljük, hogy a tanuló hol tart a tantervi követelmények teljesítésében (diagnosztizáló 

értékelés). Értékeljük, hogy a tanuló képességeinek megfelelően teljesít-e. Értékeljük a tanuló 

gondolkodását, kreativitását, a feladatok megoldásának színvonalát. Értékeljük a szükséges 

segédeszközök használatának minőségét, a viselkedését, együttműködési készségét a feladat 

megoldása közben. Értékeljük a tanuló magatartását és szorgalmát. 

 

3.6.2. Az értékelés formái 

 írásbeli:  

o szöveges értékelés 

o érdemjeggyel történő értékelés 

 szóbeli: 

o szöveges értékelés 

o érdemjeggyel történő értékelés 

 

3.6.2.1. Az írásbeli értékelés:  

 

o a dolgozatokhoz fűzött rövid vélemény 

o dicséretek, elmarasztalások az e-naplóba 

o külső kérésre (pályázatok, rendőrség, bíróság, gyermekvédelem) készített vélemények 

o kívülről érkező minősítés (versenyeredmények) 

o a 9. évfolyam esetében visszajelzés félévkor az általános iskolának 
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3.6.2.2. A szóbeli értékelés: (a feletek, dolgozatok érdemjegyeinek kiegészítése) 

o a tanítási órákon és a tanórán kívül a tanár folyamatosan segít, megerősít, javít, tanácsot 

ad, motivál, 

o az osztályok tanulóinak, illetve az osztálynak az osztályban tanító tanárok által történő 

helyzetelemzése félévkor és év végén, 

o szülői értekezleteken, 

o fogadóórákon, 

o a magatartás és a szorgalom elbírálásakor, 

o rendezvények, tanórán kívüli tevékenységek (színházlátogatás, ünnepélyek, kirándulás, 

stb.) értékelésekor, 

o tantestület előtti értékeléskor, 

o igazgatói értékeléskor (iskolagyűlés, tanévzáró ünnepély). 

 

3.6.3. Az osztályozás  

 

o az osztályozás hagyományos ötfokozatú skálával történik, 

o elegendő számú érdemjegye legyen minden tanulónak (félévenként a tantárgy heti 

óraszámának megfelelő, de legalább három jegy legyen), 

o a rendszeres szóbeli számonkérés alapkövetelmény, (az írásbeli és szóbeli feleletek 

arányát az adott tantárgy jellege szabja meg), 

o az érdemjegyhez szóbeli értékelés is társul, 

o az e-naplóba is bekerül az érdemjegy, 

o az érdemjegyről a tanuló azonnal értesül közvetlenül a tanárától és az e-naplóból, a szülő 

is azonnal megtekintheti az érdemjegyet elektronikus úton, 

o a szóbeli feletek értékelésénél a nyelvi kifejezőkészség és az előadói készség is szempont, 

o a félévi és év végi osztályzathoz szóbeli értékelés is társul, 

o a magatartás és a szorgalom értékelésébe bevonjuk a tanulókat, 

o a jutalmazás, az elismerés és az elmarasztalás formáit az SZMSZ tartalmazza. 

 

3.6.4. Tanulmányok alatti vizsgák 

 

 Felvételi vizsga: 

A törvényi előírásoknak megfelelően minden év szeptember 30-áig az iskolavezetés 

határozza meg, hogy a következő tanévre történő beiskolázás során melyik tagozatra írja 

elő a felvételi vizsgát. 

A felvételi elbírálásánál a felvételi dolgozatok mellett a hozott osztályzatokból számított 

pontok számítanak a felvételi pontokba.  
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 Tizedikes, tizenegyedikes vizsga:  

Érdemes szervezni, mert nagy motivációs erővel bír, alkalmas a vizsgaszituáció 

kipróbálására és rendszerező ismétlésre késztet. 

A vizsgaidőpontokat október folyamán a nevelőtestület véglegesíti, majd az érintett 

tanulókat és a szülőket erről értesíti.  

A vizsgák részleteit és értékelését a helyi vizsgaszabályzat tartalmazza.  

 

 Érettségi vizsga, előrehozott érettségi vizsga 

A vizsgára bocsátás feltételeit jogszabály határozza meg (100/1997. Kormányrendelet). 

 

 Javítóvizsga, osztályozó vizsga 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha: 

o felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

o engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

o egy tanítási évben a tanítási óráról való igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja a 250 órát, a nevelőtestület számára az osztályozó vizsgát engedélyezte, 

o egy tantárgyból az év végi osztályzat megállapításához, ha a tanítási órák 30 %-áról 

hiányzott. 

 

 Különbözeti vizsga 

Ha a tanuló másik iskolából érkezik, különbözeti vizsgát kell tennie a nem tanult vagy kevesebb 

órában tanult tantárgyból. 

Az ellenőrzés és a hozzákapcsolódó értékelés az egész oktatási folyamat egyik szükséges és 

pedagógiailag indokolt területe, a tanítás minőségbiztosításának is nélkülözhetetlen eleme. A 

rendszeres ellenőrzés elősegíti a szakmai munka minőségének folyamatos javítását. 

 

3.6.5. Az ellenőrzés és értékelés célja és funkciói 

 

Az ellenőrzés és a hozzákapcsolódó értékelés az egész oktatási folyamat egyik szükséges és 

pedagógiailag indokolt területe, nélkülözhetetlen eleme. A rendszeres ellenőrzés elősegíti a 

szakmai munka minőségének folyamatos javítását. 

 Feltárja a tanulók ismereteinek, készségeinek szintjét - visszajelzést biztosít a tanár és a 

tanuló számára. 

 Feltárja a továbbhaladáshoz szükséges ismeretek és képességek meglétét vagy hiányát, 

következtet a tanítás - tanulás hatékonyságára. 

 Lehetőséget nyújt az egyéni eredmények viszonyítására a korábbi teljesítményhez. 

 A tantervi követelményhez viszonyított tényleges teljesítményt méri, értékelő 

érdemjeggyel. 

 Rendszeres és folyamatos munkára nevel, jobb teljesítményre ösztönöz. 

 

Az ellenőrzés és értékelés alapelvei: 

 az ellenőrzés eszköz valamely kitűzött cél eléréséhez, nem lehet öncélú, 

 hiteles és tárgyilagos, 

 korrekt és kiszámítható, a tanulás céljához illő, 
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 egyenletes, folyamatos eloszlású az éves munka során, 

 minden tanuló számára egyenlő esélyeket biztosít az elsajátított ismeretek kifejtésére, 

 komplex (kiemeli a pozitívumot, jelzi a hiányt), minden szóbeli és írásbeli munkáról 

visszajelzést ad, 

 nem a fegyelmezés és a magatartási problémák megoldására szolgál, 

 A tanuló joga, hogy az ellenőrzés eredményéről, annak értékeléséről tudomást szerezzen, 

 felmerülő kérdéseire választ kapjon, 

 a szülő gyermeke tanulmányi fejlődéséről, előmeneteléről rendszeresen értesüljön. 

Az ellenőrzéssel, értékeléssel kapcsolatos kérdésekben az 2011. évi CXC. tv., az aktuális 

pedagógiai program, az SZMSZ, a Házirend, a tantárgyak követelményrendszere, 

valamint a NAT-ban foglaltak irányadók. 

Érdemjegyek (5. melléklet) 

A tanuló tudja, értse, milyen teljesítményt, milyen irányú fejlődést várunk el tőle. 

Értékeljük a sikeres és sikertelen munkáját egyaránt. 

 

3.7. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek  
(6. számú melléklet) 

 

A tanulók jutalmazása 

A dicséret és a jutalmazás a nevelés alapvető eszköze. A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók 

magatartásában, szorgalmában, tanulmányi vagy egyéb irányú munkájában az elért jó eredmények 

jutalmazó értékelése fontos pedagógiai eszköz, mert erősíti a belső motivációt, az énképet, az 

önértékelést és a kooperatív viselkedést. 

A tanulót jutalmazni kell, ha kiemelkedő teljesítményt nyújt valamennyi tantárgyból, kiemelkedő 

teljesítményt valamely tantárgyból, jó eredményt ér el tanulmányi versenyen, az iskola hírnevét 

öregbítő módon szerepel valamely szellemi vetélkedőn vagy sportversenyen, átlagon felül 

szorgalmas, közösségért vállalt tevékenységét példásan teljesíti, közösségi programokon 

kiemelkedő szerepet vállal. 

A jutalmazás fajtáiról a Házirend rendelkezik. 

 

3.8. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai a tanulók 

tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya 

 
Az írásban és szóban történő beszámoltatás szabályozása csak a továbbhaladás és az értékelés 

szempontjából kiemelten fontos területre terjed ki. Koordinációs és ellenőrzési lehetőséget is nyújt 

az egyes évfolyamok, osztályok teljesítménye, illetve fejlődésének összehasonlítására, 

ellenőrzésére. 

3.8.1. Az írásbeli beszámoltatás formái 

 

o írásbeli felelet (röpdolgozat):  

Egyénileg, bármelyik tanítási órán, illetve részösszefoglalások alkalmával a tanár ellenőrzi az előző 

órák tananyaga elsajátításának mértékét, mélységét. 

Értékelése: a témazáró dolgozat értékelési rendjéhez igazodik. Az osztályzat felelet értékű. 

 

o témazáró dolgozat: 
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A tananyag egyes témaköreinek befejezésekor a szaktanár legalább egy héttel korábban bejelenti. 

Egy napon két témazáró dolgozat íratható.  

Íratását összefoglaló-rendszerező óra előzi meg.  

Értékelése: pontszámok százalékos megoszlása szerint átváltott súlyozott érdemjegy 

megállapítással. 

 

o javító dolgozat: 

Azon tanulók számára, akik az adott tárgyból javítani szeretnének, illetve sikertelen témazáró 

dolgozatot írtak. Ha a tanuló bukásra áll, a javító dolgozat megíratása a tanár megítélésén múlik, 

illetve feltételhez köthető. 

A javító dolgozat kiterjedhet 1 témakörre, de akár az egész éves tananyagra. 

Értékelése: pontszámok százalékos megoszlása szerint átváltott érdemjegy megállapítással. 

 

o házi dolgozat: 

Megírása a tanuló egyéni kutató munkája eredménye, tantárgytól függően évente több alkalommal 

(pl.: részösszefoglalások esetén alkalmazott számonkérési forma) kérhető. 

Értékelése: tartalmi, mennyiségi szempontú, kreativitásra, megszerkesztettségre kiterjedő. Felelet 

értékű osztályzat. 

 

o próba-érettségi dolgozat: 

12. évfolyam az utolsó előtti tanítási héten (éves munkatervben rögzített időpontban) év elején 

történő bejelentéssel a középszintű érettségi vizsga követelményeinek számonkérése. 

Értékelése: az érettségi vizsgaszabályzat szerint, dupla súlyozott érdemjegy. 

 

3.8.2. A szóbeli beszámoltatás formái 

 

A szóbeli felelet rendszeres és folyamatos ellenőrzési, értékelési forma. Az előző óra anyagából, 

ismétlő kérdésekkel kiegészítve. 

Értékelési szempont: a felépítettség, összefüggőség, szaknyelv használata, nyelvhelyesség (egyéb 

szaktantárgyi követelmények). 

Felelet értékű az osztályzat. 

 

Értékelési szempontok: 

 

 Értékelés esetén figyelembe kell venni a tanuló adott tárgyban mutatott többletmunkáját. 

 Helytelen viselkedése miatt a tanulónak szaktárgyi elégtelen osztályzat nem adható. 

 A témazáró csak abban az esetben osztályozható, amennyiben azt a tanulók kijavítva, 

értékelve visszakapják 11 tanítási napon belül. A tanár akadályoztatása esetén (pl. 

betegség) a terminus meghosszabbítható. 

 A témazáró dolgozatokat a tanév végéig meg kell őrizni. 

 

Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten a szaktanár, illetve 

az osztályfőnök által megállapított osztályzatok alapján áttekinti. Abban az esetben, ha az év végi 

osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér az év közben adott érdemjegyek átlagától, a 

nevelőtestület felkéri az érdekelt pedagógust adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben 

változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek 
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indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az elméleti tanítási órákról igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen meghaladja a 250 órát vagy az éves óraszám 30 %-át a tanítási év végén nem 

osztályozható kivéve, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

 

3.9. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 
 

Az otthoni felkészülés az iskolában tanítási órán közvetített ismeretek gyarapításának és 

gyakorlásának eszköze, de jelentős szerepe van az önálló tanulás készségének kialakításában és 

fejlesztésében is, a tanulók rendszerességre nevelésében. 

Az otthoni írásbeli feladatok jellegét az adott tantárgy jellege határozza meg. Az egyes 

munkaközösségek által meghatározott, a tantestület által elfogadott, így a helyi Pedagógiai 

Program részévé vált beszámoltatás rendje a mértékadó. 

Az oktató munka eredményességének érvényesítése mellett a tanulók aránytalan terhelését 

elkerülendő a tanár feladata: 

 

o a tanórai tanítás-tanulás intenzitásának fokozása 

o az otthonra feladott írásbeli és szóbeli feladatok arányainak optimalizálása 

o differenciálás (a tanuló képességeihez igazodjon a feladatok mennyisége, nehézségi 

foka) 

o az írásbeli feladatok meghatározása (tantárgy-specifikus) 

o a feladatok ellenőrzési rendszerének kialakítása (frontális, kiemelt, tartalmi) 

o otthoni munkák minősítése, a minősítés súlya: 

 szóbeli értékelés 

 közös értékelés 

 felelet értékű érdemjegy 

  

3.9.1. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok formái 

Szóbeli feleletre való felkészülés 

 

o Az órai tananyag (tanórai vázlat alapján történő) megtanulása a tankönyv segítségével. 

o Értékelése: a szóbeli értékelés és érdemjegy.  

o A felkészülés elmulasztása esetén elégtelen érdemjegy. 

 

Kiselőadás 

o A tananyaghoz kapcsolódó, kiegészítő jellegű feladat. 

o Értékelése lehet szóbeli vagy szorgalmi, illetve felelet értékű érdemjegy. 

 

Házi dolgozat 

o Évente több alkalommal. 

o Önálló kutatómunka előzheti meg.  

o A tananyagot kiegészítő, elmélyítő témából rövid határidővel írt néhány oldalas dolgozat.  

o Kézírással vagy számítógéppel készülhet.  

o A beadási határidő elmulasztását a tanár elégtelen osztályzattal értékelheti (kivéve, ha a 
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tanuló igazoltan hiányzik).  

o A házi dolgozatra felelet értékű érdemjegy adható. 

 

Munkafüzeti feladatok 

o A tanár a munkafüzetből rendszeresen jelölhet ki feladatokat otthoni megoldásra.  

o Cél a témazáró dolgozatokra való, illetve hosszútávon az érettségi vizsgára való 

felkészülés gyakorlása.  

o A feladatok elvégzésének ellenőrzése kiterjedhet az elkészítés tényére és tartalmára.  

o Értékelése szóbeli.  

o A feladat el nem készítése elégtelen érdemjegyet vonhat maga után.  

 

A felsoroltakon kívül az egyes tantárgyak, illetve tantárgycsoportok speciális jellege határozza meg 

az otthoni írásbeli feladatok formáit. 

 

3.9.2. Az otthonra adható feladatok korlátai 

 

o a feladatok mértéke egy tantárgyra olyan lehet, amely átlagos tanuló számára egy óra alatt 

megoldható 

o a szünetekre csak olvasási feladat adható  
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3.10. A tanulók fizikai állapot mérésének módszere 

 

Iskolánkban a tanulók fizikai állapotának mérésére a NETFIT® fittség mérési rendszert használjuk. 

Négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek 

tartoznak. A négy profil egészében jellemzi egy tanuló egészségközpontú fittségi állapotát. Az 

egyes profilok különböző számú tesztet tartalmaznak. A testösszetétel és tápláltsági profil 3 db 

mérést, az aerob fittségi (állóképességi) profil 1 db tesztet, a vázizomzat fittségi profil 5 db tesztet, 

míg a hajlékonysági profil 1 db tesztet tartalmaz. 

Testösszetétel- és tápláltsági profil: 

 

o Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI) 

o Testmagasság mérése 

o Testzsírszázalék - mérése – testzsírszázalék 

 

Aerob fittségi (állóképességi profil): 

Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – aerob kapacitás 

Vázizomzat fittségi profil: 

 

o Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége 

o Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága 

o Ütemezett fekvőtámasz teszt – felsőtest izomereje 

o Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje 

o Helyből távolugrás teszt – alsó végtag robbanékony ereje 

 

Hajlékonysági profil: 

Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem. 

A felmérési tesztet érdemjeggyel nem értékeljük. 
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4. Egészségnevelési és környezeti nevelési program 

 

4.1. Az egészségnevelés 

 
Az egészségnevelés folyamatában a következő témákra fordítunk különös hangsúlyt a segítő 

szakembereink bevonásával (iskolavédőnő, iskolapszichológus, iskolai szociális munkás): 

 

 betegségek megelőzése 

 Az iskolapszichológusi tevékenységet szabályozó egyik jogszabály - többek közt - említi 

az iskolapszichológusnak az iskolai egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait: 

 

„132. §(c) megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató 

munka, a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi 

konfliktusok és az erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú feladatokat”. 

/20/2012 VIII. 31. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról/ 

 

Az iskolapszichológus bekapcsolódhat az iskolai egészségfejlesztésbe az alábbi módokon: 

 

 tematikus osztályfőnöki órák tartásával (pl. tanulási technikák, barátság, párkapcsolatok, 

szexualitás, krízishelyzetek, függőség, szenvedélybetegségek, stb.). 

 iskolai egészségnap keretében foglalkozások tartásával (pl. mentális egészség, 

konfliktuskezelés, stressz kezelés, függőségek, stb.). 

 szülői értekezleteken ismeretterjesztés adott témában (pl. kamaszkor jellegzetességei, 

szülő-gyerek kapcsolat, tanulási nehézségek, stb.). 

 

4.2. A környezeti nevelés  
 

A környezeti nevelés fogalma: 

"Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük 

környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint az élő és élettelen természet 

érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre." 

 

A személyiségfejlesztéshez jól kapcsolódik, tőle elválaszthatatlan a környezeti nevelés. 

Iskolánkban sokoldalú környezeti nevelés folyik, természetesen ez még tovább fejleszthető. 

A környezeti nevelés eredményességének kulcsa a pedagógus, akinek érzelmi viszonyulása, 

személyes hatása (a példa csodája) igényessége, módszertani felkészültsége a jövő nemzedék 

környezetkultúráját meghatározza. 

 

Nem anyagi erőforrások: 

Az iskola épületét a takarítószemélyzet rendszeresen tisztán tartja, munkájukhoz csak a szükséges 

mennyiségű és környezetbarát vegyszereket használja. 

Alapelvek, célok: 

 megismertetni a diákokkal a fenntartható fejlődés fogalmát, jelentőségét, 

 az ember természetben elfoglalt helyének bemutatása és a bioszférában működő ok-
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okozati összefüggésekre való rávilágítás, 

 a helyi és globális események összefüggéseinek feltárása, 

 törekvés a biológiai sokféleség megőrzésére, 

 a természetes és épített környezet ésszerű, tudatos használata, 

 a természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 

természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban. 

 

Helyi célok, értékek: 

 Természetbarát szemlélet és viselkedési normák, szokások megalapozása, kialakítása. 

 A természet szeretete, tisztelete, védelme. 

 Természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése. 

 Helyi értékek és problémák feltérképezése. 

 Helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, iskolai 

büfé "zöldítése", energiatakarékosság, helyi védettség). 

 A lakóhely megismerése (értékek, gondok, a megoldás módja). 

 Hagyományok védelme, azonosságtudat fejlesztése. 

 Pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény kialakítása. 

 Közlekedési biztonság növelése, a kerékpáros és gyalogos közlekedés segítése, a 

kerékpárral közlekedők számára biciklitároló létesítése. 

 Tiszta, egészséges környezet biztosítása, szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek 

megteremtése. 

A környezeti nevelés színterei: 

 tanórai oktatás keretében: 

o minden tantárgy, de különösen biológia, földrajz, kémia, rajz- és vizuális kultúra, 

osztályfőnöki órák. 

 Nem tanórai keretben: (közösségben megélhető élményhelyzetek) 

o iskolai kirándulás, 

o intézmény- és múzeumlátogatás, 

o versenyek, 

o gyűjtési akciók, 

o jeles napok, 

o sportversenyek, 

o iskolai hagyományok ápolása, 

o diáknap, 

o iskolai könyvtár, 

o Fenntarthatósági témahét, 

o tanítási órán kívüli környezetben megvalósuló egyéni, páros és csoportos 

tevékenységformák. 

 

Legfontosabb feladat a helyes értékrend kialakítása, a fenntarthatóság eszményének elfogadtatása. 
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4.3. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

 

4.3.1. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Osztályokon túlmutató, sőt, akár évfolyamokon átívelő csoportok is létrejöhetnek iskolánkban, 

ezeket a lehetőségeket a közép, illetve emelt szintű érettségire felkészítő órákon, a testnevelés 

órákon (amennyiben ezt a tantárgyfelosztás szerinti óraszám lehetővé teszi), illetve az idegen 

nyelv, informatika és matematika tantárgy esetében alkalmazzuk. 

 

4.3.2. Nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának 

megismerését szolgáló tananyag 

 

A gimnáziumban többféle nemzetiséghez tartozó diák tanul. 

Napjainkban Siklóson négy kisebbségi önkormányzat működik: cigány, horvát, német, szerb. 

Számottevő népességgel a cigány, a horvát és a német kisebbség van jelen a városban.  

A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére alapvetően integrált oktatást 

biztosítunk. A tantárgyi keretek között megjelenő etnikai kisebbség kultúrájának, 

képzőművészetének, zenei világának, népviseletének és életmódjának megismerése az évfolyamok 

tantervi követelményeibe építve, az egyes témakörök részterületeiként jelennek meg, és azokat a 

Magyarországon élő többi népcsoporttal együtt tárgyaljuk. Szerepel a nemzetiségi kultúrák 

megismertetése az osztályfőnöki órák tematikájában. 

A településen élő nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését az alábbi tevékenységek 

szolgálják: tanórák, osztályfőnöki órák, tanórán kívüli tevékenységek (hagyományőrző 

rendezvények, kiállítások szervezése, rendezése, szabadidős tevékenységek, színház- és 

múzeumlátogatás, hangverseny látogatás, iskolai fellépések).  

A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben lehetőség nyílik a toleranciára való nevelésre, a 

másság megismerésére, tiszteletben tartására. 

 

4.3.3. A közösségi szolgálat teljesítésének szabályai 

 

Jogszabályi háttér: 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) paragrafusa szerint az érettségi 

bizonyítvány átvételének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. 

A 97.§ (2) bekezdése szerint a közösségi szolgálat végzéséről szóló igazolást először a 2016. január 

1. után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. 

A nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) 

kormányrendelet célul tűzi ki hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő emberek iránti szociális 

érzékenység, segítő magatartás kialakítását saját élményű tanuláson keresztül. Ösztönzi a 

személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet kimondja: „A közösségi szolgálat: szociális, 

környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, 

anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” 

 

A Nemzeti köznevelési törvény 4.§ (13) szerint: 

A közösségi tevékenység a diákok nevelésének fontos színtere, olyan tevékenység, amely 
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o szolgálja a diákok demokratikus készségeinek fejlesztését, 

o melynek világos célkitűzése és eredménye van, 

o melyben a diák jól érzi magát, élményként éli meg, 

o melyben sikerélményre tehet szert, 

o melyben közösségi élményben lehet része, 

o melynek teljesítése során, tapasztalati úton fejlődnek a diákok alábbi kompetenciái: 

o társadalmi felelősségvállalás, 

o döntéshozatal, 

o konfliktuskezelés, 

o empátia, 

o elfogadás, 

o együttműködés, 

o felelősség, 

o hiteles vezetői képesség, 

o kommunikáció, 

o vitakészség, 

o interperszonális készség, 

o szociális érzékenység, valamint 

o fejlődik a diákok önbizalma, önismerete, érzelmi intelligenciája, kritikai gondolkodása, 

a közjó iránti érzékenysége, 

o mely segíti a diákokat pályaválasztásukban, tudatos karrierépítésében, 

o mely a tevékenység projekt jellege miatt fejleszti rendszerlátásukat. 

 

A közösségi szolgálat teljesítésének időbeni ütemezése: 

 

o 9. évfolyam: a diákok felkészítése a közösségi szolgálatra, esetleg a szolgálat 

megkezdése, 

o 10. évfolyam: a közösségi szolgálat teljesítése, ill. lezárása, értékelése. 

o 11. évfolyam: indokolt esetben, pl. elhúzódó betegség, hosszabb külföldi tartózkodás 

stb., esetén a hiányzó közösségi szolgálati órák teljesítése, a közösségi szolgálat 

lezárása, értékelése. 

 

A közösségi szolgálat iskolán belüli szervezeti keretei 

 

A közösségi szolgálatot iskolai szinten az igazgató fogja össze: 

o előkészíti a külső szervezetekkel az együttműködési megállapodásokat, 

o segíti az egyes területekért felelős koordinátorok munkáját, 

o ellenőrzi az osztályfőnökök adminisztrációját. 

 

A közösségi szolgálat egyes területeiért az iskola igazgatója által ezzel a feladattal megbízott 

koordinátor felelős, aki 

 

o feltérképezik az iskolán belüli lehetőségeket, illetve a siklósi, Siklós környéki 

együttműködő szervezeteket, folyamatosan bővítik a diákok felé kiajánlott választható 

közösségi szolgálati helyek listáját, 

o kapcsolatot tartanak a külső szervezetekkel, 
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o tájékoztatják a diákokat az osztályfőnöki órákon a közösségi szolgálat egyes 

területeiről, a választható lehetőségekről, 

o segítik a diákokat abban, hogy az egyéniségüknek, érdeklődési körüknek leginkább 

megfelelő közösségi szolgálati helyeket megtalálják, 

o a diákkal kitölteti a Jelentkezési lapot, majd az összesített információk alapján elkészíti 

a beosztást, 

o ellenőrzik, hogy a diákok valóban teljesítették-e a naplójukban rögzített időpontban a 

vállalt tevékenységet, mely alkalmanként nem lehet több 1x-3x 60 percnél és azt 

aláírásukkal elfogadják, 

o felelősek a közösségi szolgálat pedagógiai feldolgozásáért (mentorálás) 

o kapcsolatot tartanak a diákok osztályfőnökeivel, tájékoztatják őket a tanulók közösségi 

szolgálati tevékenységének előrehaladásáról, valamint arról, ha a diák a vállalt 

tevékenységet nem teljesíti. 

 

Az osztályfőnökök: 

 

o tájékoztatják a tanév első szülői értekezletén a szülőket arról, milyen formában és 

milyen időbeni ütemezés szerint kell teljesíteniük a diákoknak az 50 óra közösségi 

szolgálatot, 

o elvégzik a közösségi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációt: folyamatosan rögzítik, az 

osztálynaplóban /e- naplóban, a törzskönyvben és év végén a tanuló bizonyítványában, 

hogy összesen hány órát teljesített a diák az adott időszakban (hónapban, tanévben), 

o gondoskodnak arról, hogy a tanuló, amennyiben teljesítette a kötelező 50 órás közösségi 

szolgálatot, megkapja az erről szóló igazolást, mely az érettségi bizonyítvány 

átvételének feltétele.  

 

A diákok: 

 

o szabadon dönthetnek, mely tevékenység formájában teljesítik az 50 óra közösségi 

szolgálatot (az SNI-s tanuló esetében szakértői vélemény alapján eltekintünk a 

közösségi szolgálat teljesítésétől), 

o a közösségi szolgálat megkezdésekor jelentkezési lapot töltenek ki, melyet a szülő is 

aláír jóváhagyása jeléül, 

o a folytatott tevékenységéről, annak helyéről, időpontjáról, időtartamáról, személyes 

tapasztalatairól naplót vezet (az ellenőrző könyvbe beragasztott dokumentációs lapon), 

amelyet minden alkalommal aláírattat/lepecsételtet a tevékenység helyszínén és 

aláírattat a koordináló tanárral, 

o tevékenysége során együttműködik az adott tevékenységet koordináló tanárral 

(koordinátorral). 

 

A közösségi szolgálatot az alábbi tevékenységi körökben szervezzük meg: 

 

o egészségügyi, 

o szociális és jótékonysági, 

o oktatási, 

o kulturális és közösségi, 



 

96  

Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Pedagógia Programja 

o környezet- és természetvédelemi, 

o polgári- és katasztrófavédelmi, 

o közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel, idős emberekkel. 

 

A tevékenységi köröket az iskola igazgatója által megbízott pedagógusok koordinálják. 
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Mellékletek: 
1. számú melléklet 

 

EFOP-3.1.5-16-2016-00001 

 

A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása elnevezésű projekt 

 

A 2020/2021-es tanévben az intézmény mikro csoportjából egy kolléga már nem tagja a 

tantestületnek, egy kolléga pedig munkavégzés alóli felmentési idejét tölti. A mikro csoport által 

készített pedagógiai program ILMT módosítása tárgyában írt dokumentumot a tantestület 2020. 

augusztus 26- i értekezletén megvitatta, 1 igen, 1 tartózkodás és 16 nem szavazattal elvetette, és 

annak átdolgozását indítványozta. (Ennek határideje: 2020. november 30.) A módosítás 

tekintetében kikértük Elekné Nagy Andrea projekt mentor segítségét. A módosított dokumentumot 

a Pedagógiai Program mellékletében a következő évi felülvizsgálatakor helyezzük el. 
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2. számú melléklet 

 
Az új NAT által a tanulási területeken meghatározott általános kompetenciákat alapul véve és azt 

kiegészítve a következő kompetenciaterületek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt: 

 

1.  A tanulás kompetenciái (a tanulás tanítása, hatékony, önálló tanulás) 

2.  A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3.  A digitális kompetenciák 

4.  A matematikai, gondolkodási és természettudományos kompetenciák 

5.  A személyes és társas kapcsolati kompetenciák (énkép, önismeret, személyiség- és 

közösségfejlesztés, együttműködési készség, aktív állampolgárságra, demokráciára 

nevelés, felkészülés a felnőtt lét szerepeire, testi és lelki egészség) 

6.  A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái (Európai 

azonosságtudat-egyetemes kultúra, hon- és népismeret, esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség) 

7.  Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák (gazdasági nevelés, felelős 

pénzügyi tudatosságra nevelés) 
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3. számú melléklet 

 
A „régi” NAT(110/2012.) szerinti kerettantervek (10-12. évfolyamra vonatkoztatva) 

 

Kerettanterv emelt óraszámú informatika képzéssel 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
3 3 3 5 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 3 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 3     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1  

Dráma és tánc 1  1 1  

Informatika 4 4 4 4  

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő   2 2 

Rendelkezésre álló órakeret* 37 38 37 37 

 

Kerettanterv gimnázium emelt óraszámú angol és német 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 5 5 5 5 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
3 3 3 5 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 3 2 2   
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Kémia 2 2     

Földrajz 2 3     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1  

Dráma és tánc 1  1 1  

Informatika 2 2 2 2  

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő   2 2 

Rendelkezésre álló órakeret* 37 38 36 36 

 
Kerettanterv gimnázium általános képzésű osztály 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9*. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 3 3 4 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
3 3 3 5 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 3 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 3     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 1 1  

Dráma és tánc 1  1 1  

Informatika 2 2 2 2  

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő   2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 

* A kompetencia alapú oktatás 9. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás és idegen nyelv tantárgyakból 

kerül bevezetésre. 
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4. számú melléklet 

 
Az „új” NAT (5/2020.) szerinti kerettantervek 

 

Az egyes képzési formák óratervei a következők: 
 

Alap tantervi képzés: 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium   

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Össz.: 

Magyar 3 4 5 (4+1) 5 (4+1) 17 

Történelem 2 2 4 (3+1) 4 (3+1) 12 

Állampolgári ismeretek       1 1  

Első idegen nyelv 3 3 5 (4+1) 5 (4+1) 16 

Második idegen nyelv 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 4 (3+1) 5 (3+2) 15 

Biológia – egészségtan 3 2     5 

Fizika 2 3     5 

Kémia 1 2     3 

Földrajz 2 1     3 

Természettudomány     2   2 

Digitális kultúra (Informatika) 2 1 2   5 

Ének-zene 1 1     2 

Vizuális kultúra 1 1     2 

Művészetek     1   2 

Dráma és színház       1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 4 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 20 

Matematika felzárkóztató 1 1     2  

Magyar felzárkóztató 1 1     2  

Fakultáció 

Matematika     2 2 4 

Term. tud.     2 2 4 

Informatika     2 2 4 

Humán     2 2 4 

Érettségi előkészítő       2 2 

Összes: 1 fakt 34 34 34 34   
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Emelt óraszámú idegen nyelvű képzés: 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium, emelt angol   

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Össz: 

Magyar 3 4 5 (4+1) 4 (3+1) 17 

Történelem 2 2 4 (3+1) 4 (3+1) 12 

Állampolgári ismeretek       1 1  

Első idegen nyelv 5 5 5 (4+1) 5 (4+1) 20 

Második idegen nyelv 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 4 (3+1) 5 (3+2) 15 

Biológia – egészségtan 3 2     5 

Fizika 2 3     5 

Kémia 1 2     3 

Földrajz 2 1     3 

Természettudomány     2   2 

Digitális kultúra (Informatika) 2 1 2   5 

Ének-zene 1 1     2 

Vizuális kultúra 1 1     2 

Művészetek     1   2 

Dráma és színház       1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 4 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 20 

Fakultáció 

Matematika     2 2 4 

Term. tud.     2 2 4 

Informatika     2 2 4 

Humán     2 2 4 

Érettségi előkészítő       2 2 

Összes: 1 fakt 34 34 34 34   
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Emelt óraszámú informatikai képzés: 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium, emelt info   

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Össz: 

Magyar 3 4 5 (4+1) 5 (4+1) 17 

Történelem 2 2 4 (3+1) 4 (3+1) 12 

Állampolgári ismeretek       1  1 

Első idegen nyelv 3 3 5 (4+1) 5 (4+1) 16 

Második idegen nyelv 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 4 (3+1) 5 (3+2) 15 

Biológia – egészségtan 3 2     5 

Fizika 2 3     5 

Kémia 1 2     3 

Földrajz 2 1     3 

Természettudomány     2   2 

Digitális kultúra (Informatika) 4 3 4 2 13 

Ének-zene 1 1     2 

Vizuális kultúra 1 1     2 

Művészetek     1   2 

Dráma és színház       1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 4 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 20 

Fakultáció 

Matematika     2 2 4 

Term. tud.     2 2 4 

Informatika     2 2 4 

Humán     2 2 4 

Érettségi előkészítő       2 2 

Összes:   34 34 34 34   
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Emelt óraszámú humán képzés: 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium, emelt humán   

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Össz: 

Magyar 4 (3+1) 5 (4+1) 5 (4+1) 5 (4+1) 21 

Történelem 3 (2+1) 3 (2+1) 4 (3+1) 4 (3+1) 16 

Állampolgári ismeretek       1  1 

Első idegen nyelv 3 3 5 5 16 

Második idegen nyelv 3 3 3 3 12 

Matematika 3 3 4 5 15 

Biológia – egészségtan 3 2     5 

Fizika 2 3     5 

Kémia 1 2     3 

Földrajz 2 1     3 

Természettudomány**     2   2 

Digitális kultúra (Informatika) 2 1 2   5 

Ének-zene 1 1     2 

Vizuális kultúra 1 1     2 

Művészetek     1   2 

Dráma és színház       1 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 4 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 20 

Érettségi előkészítő***       2 2 

Fakultáció 

Matematika     2 2 4 

Term. tud.     2 2 4 

Informatika     2 2 4 

Humán*     2 2 4 

Összes:  34 34 34 34   

 

 

*A humán képzésen miden tanulónak a humán fakultáció kötelező, emellett egy másik 

fakultációt választhat.  

**Amennyiben a humán fakultáció mellett más természettudomány fakultációt nem 

választ a természettudomány tantárgyat kötelező tanulnia.  

A magyar és történelem óraszám négy éven át +1 órával megnő az alap tantervi 

órakerethez képest. 

***Amennyiben a tanuló a humán fakultáció mellett egyéb fakultációt nem választ, a 

tizenkettedik évfolyamon két órában érettségi előkészítőn vehet részt. 
 

Német nemzetiségi képzés 

A képzést érintő jogszabályok: 
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 A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (megjelent) 

 a 20/2012-es EMMI rendelet az intézmények működéséről (a módosítás még nem jelent 

meg) 

 5/2020-a Kormányrendelet (I.31.) a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet módosításáról (megjelent) 

 A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai nevelés-oktatásának irányelve : 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok 

 A nemzetiségi oktatásban a 9-12. évfolyamon 4 órával megemelhető a heti órakeret.  

 A készségtárgyakra előírt óraszámokból évi 37 óra átcsoportosítható a nemzetiségi nyelv 

és irodalom vagy a népismeret oktatására  

 Kötelező az 5 német nyelvi óra és az 1 népismeret óra.  

 A kerettanterv az óraszám 80%-ára tervezett, tehát legalább 7 órát még hozzá kell tervezni 

helyi sajátosságokkal.  

 

A fentiek figyelembe vételével a következő óraterv képzelhető el.  

 

Tantárgyak műveltségi terület szerinti 

felosztásban 

A gimnáziumi képzés nevelési-oktatási 

szakasza 

 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és irodalom     

magyar nyelv és irodalom ***** 3 4 4 4 

Nemzetiségi nyelv és irodalom     

német nemzetiségi nyelv és irodalom ***** 5 5 5 5 

Matematika     

matematika 3 3 3 3 

Történelem és állampolgári ismeretek     

történelem 2 2 3 3 

állampolgári ismeretek    1 

hon- és népismeret      

német nemzetiségi népismeret  1 1 1 1 

Etika / hit- és erkölcstan     

Természettudomány és földrajz     

környezetismeret     

természettudomány *   2  

kémia 1 2   

fizika 2 3   

biológia 3 2   

földrajz 2 1   
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Idegen nyelv     

angol nyelv 3 3 4 4 

Művészetek ****   1  

ének-zene 1 1   

vizuális kultúra 1 1   

dráma és színház     1 

Technológia     

digitális kultúra 2 1 2 1 

Testnevelés és egészségfejlesztés     

testnevelés 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 

kötött célú órakeret **   4 4 

Tervezett óraszám 35 35 35 33 

Szabadon tervezhető órakeret a nemzetiségi 

oktatásban a jelen tervezet szerint*** 
3 3 3 5 

Maximális órakeret a NAT szerint 34 34 34 34 

Maximális nemzetiségi órakeret 38 38 38 38 

Kötelező alapóraszám a NAT szerint 32 32 30 29 

 

*A gimnáziumokban a 9–10. évfolyamon diszciplináris bontásban folyik a természettudományi 

tantárgyak tanulása, tanítása. A természettudományi tantárgyak emelt óraszámban 11–12. 

évfolyamon folytathatók. 

** A 11. és 12. évfolyamon legalább 4-4 tanórát bármely érettségi tantárgy oktatására kell 

felhasználni. Ha a tanuló a 11. évfolyamon a természettudomány tantárgyat tanulja, akkor legalább 

további 2 órát kell hetente egyéb érettségi tantárgyból felvennie. 

***A szabadon tervezhető órakeret terhére beépíthetők a helyi tantervbe azok a tantárgyak, 

amelyek az oktatásért felelős miniszter által közzétett kerettantervvel rendelkeznek, mint például a 

nemzetiségi népismeret, a pénzügyi és vállalkozási ismeretek, honvédelmi ismeretek. Ezen 

akkreditált tantárgyak érettségi vizsgatárgyként történő megjelenéséről az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendelet rendelkezhet. A szabadon tervezhető 

órakeret terhére kerettantervvel rendelkező tantárgyak tanítása szervezhető. Ez az órakeret lehetővé 

teszi az alapóraszámban biztosított tantárgyak óraszámának az iskola helyi tantervében 

meghatározandó emelését is. 

****A művészetre tervezett heti 1 óra a 11. évfolyamon megvalósulhat a dráma és színház, a 

vizuális kultúra, az ének-zene, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárggyal is. 

***** A nyelvoktató nemzetiségi nevelési-oktatási formában a heti kötelező órakeretből a német 

nemzetiségi nyelv és irodalom oktatására legalább öt tanórát szükséges biztosítani. 

 

A kialakított tantervünket Englenderné Hock Ibolya (az országos német önkormányzat oktatási 

ügyekért felelős tanácsnoka) és Weigert József (Magyarországi Németek Pedagógiai Intézetének 

igazgatója) ajánlásával készítettük el.  
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5. számú melléklet 

 
OSZTÁLYZATOK 

Jeles (5): 

o Ha a tantervi követelményeknek kifogástanul eleget tesz. 

o Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindent alkalmazni is képes. 

o Pontosan, szabatosan fogalmaz.  

o Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. 

o Tud szabadon, önállóan beszélni.  

o Bátran mer visszakérdezni. 

Jó (4):  

o Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz 

eleget.  

o Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak.  

o Kisebb előadási hibákat vét. 

Közepes (3): 

o Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával eleget tesz, a nevelői 

segítségre (javításra, kiegészítésre) többször rászorul.  

o Ismeretei felszínesek. 

o Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni.  

o Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. 

o Rövid mondatokat mond. (Párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló között.) 

Elégséges (2):  

o Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 

továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal rendelkezik. 

o Egyszavas válaszokat ad.  

o Fogalmakat nem ért.  

o Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre.  

Elégtelen (1):  

o Ha a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem tud eleget tenni.  

o A minimálisan elvárt követelményeket sem tudja teljesíteni. 
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6. számú melléklet 
 

Magatartás szorgalom jegyek értékelése 

 

Magatartás: 

 

Példás: (5) 

o fegyelmezett magatartásával képességeinek megfelelően eleget tesz tanulmányi és 

közösségi feladatainak (betartja az iskola belső rendjét), 

o óra alatti és órák közötti magatartása kifogástalan, 

o tiszteletben tartja tanárai, tanulótársai és az iskola dolgozóinak emberi méltóságát, 

o szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi dicsérete van, 

o fegyelmi büntetése nincs, 

o legfeljebb egy igazolatlan órája lehet, 

o betartja az iskola belső rendjét, 

o az osztályban, vagy az iskola érdekében végzett közösségi munkája kiemelkedő. 

Jó: (4) 

o pozitívan tesz eleget tanulmányi és közösségi feladatainak, 

o betartja az iskola belső rendjét, 

o az óra alatti, és órák közötti magatartása ellen különösebb kifogás nincs, 

o tiszteletben tartja az iskolaközösség tagjainak - tanárai, tanulótársai, iskola dolgozói emberi 

méltóságát, 

o szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi dicsérete mellett legfeljebb enyhébb 

büntetése van, 

o igazolatlan óráinak száma legfeljebb három lehet. 

Változó: (3) 

o változóan nem képességeinek megfelelően tesz eleget tanulmányi és közösségi 

feladatainak, 

o vét az iskola belső rendje ellen, 

o több alkalommal zavarja a tanítási órát, 

o előfordul, hogy tiszteletlen, 

o igazolatlan óráinak száma legfeljebb hat lehet. 

Rossz: (2) 

o nem teljesíti képességeinek megfelelően tanulmányi és közösségi feladatait, 

o az iskola belső rendje, a közösség tagjai ellen szándékosan vét, 

o óra alatti viselkedése sérti a szaktanár és tanulótársai személyiségi jogait, 

o szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, tantestületi büntetése van, 

o rossz a magatartása annak a tanulónak is, aki általában pozitív, de egy-egy tettével 

megfeledkezve önmagáról súlyosan vét az iskola közössége ellen, 

o bukott tanuló magatartása példás nem, legfeljebb jó lehet. 
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Szorgalom:  

 

Példás: (5) 

o munkájában rendszeres, kötelességtudó, külön feladatokat is vállal, 

o képességeinek megfelelő teljesítményt mutat, két vagy több tárgyból javított, 

o tanulmányi versenyeken eredményesen szerepel. 

Jó: (4) 

o teljesítménye, kötelességtudása jó, de nem minden tantárgyban kifogástalan, 

o nem tartja az előző évek eredményét, 

o többször figyelmetlenség és érdektelenség tapasztalható nála, 

o ha szorgalma általában egyenletes. 

Közepes: (3) 

o mulasztása gyakori az iskolai és otthoni feladatok teljesítésében, 

o munkavégzésre gyakran figyelmeztetni kell, 

o osztályzatai egyenetlenek és több tantárgyból rontott, 

o 1 tantárgyból bukott. 

Hanyag: (2)  

o kötelességét rendszeresen elhanyagolja, 

o a tanulás nem érdekli, segítséget nem vesz igénybe, 

o lusta, rendszeres ellenőrzésre szorul, 

o több tárgyból bukott. 
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5. Záradék 
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Az intézmény nevelési programja 

A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

Intézményünk oktató-nevelő munkáját a „Mindenki tehetséges valamiben!” mottó hatja át. A 

köznevelési törvényben is meghatározottak alapján tudatosan elősegítjük a gyermekek testi, 

lelki és értelmi fejlődését életkori sajátosságaiknak megfelelően.  

Nevelőtestületünk alapvető feladata az alapkészségek elsajátíttatása, illetve azon ismeretek, 

készségek, jártasságok kialakítása, amelyek a továbbtanuláshoz szükségesek. Kiemelt 

feladatunknak tekintjük a lemaradók segítését, és a tehetséges tanulók további ösztönzését. A 

nevelő-oktató munkánkat a gyermekközpontúság elve hatja át. 

A gyerekek, a szülők, a külső intézmények, szervezetek igényeit figyelembe véve alakítjuk 

tevékenységeinket. Az oktatás mellett a német nemzetiségi hagyományok ápolása, a versenyek 

(sport és tanulmányi), rendezvények egyaránt lehetőséget adnak a tanulóink képességeinek 

minél szélesebb körű kibontakoztatására. Szabadidős programjaink a gyerekek testi, lelki 

fejlődését biztosítják Alapvető feladatunknak tartjuk az esztétikus, rendezett környezet iránti 

igényük kialakítást is. 

Alapelveink  

A NAT-ban megjelenő egységesség és differenciálás alapelvén kívül fontosnak tartjuk még a 

következő elveket az oktatási-nevelési folyamat során: 

 aktivitás elve 

 pozitívumokra támaszkodás elve 

 az elmélet és a gyakorlat egységének elve 

 gyermekek ismereteire, tapasztalataira, élményeire való támaszkodás elve 

 az esélyegyenlőség megteremtésének elve 

 folyamatos fejlesztés elve 

 módszertani szabadság elve 

 életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vétele 

 személyes kapcsolatra törekvés elve a tanulókkal 

 egyenlő bánásmód elve 

 pedagógiai tapintat, türelem hangsúlyozása az oktató-nevelő munka során. 

Céljaink 

Nevelési- oktatási munkánk során értékeket kívánunk közvetíteni tanítványaink felé Az 

alapvető készségek (írás, olvasás, számolás) biztos elsajátíttatása a célunk, valamint biztos 

tudás, ismeretanyag mellett a kompetenciafejlesztés kap fontos szerepet.  

Általános célunk továbbra is a magas szintű oktatásra törekvés, munkánk színvonalának 

megtartása, ill. növelése, korszerű, szilárd alapműveltség megszerzésének biztosítása. 

Tanulóink nyitott, érdeklődő, kreatív, önálló személyiséggé fejlesztése, testileg, lelkileg 

egészséges fiatalokká nevelése.  
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Az alsó tagozat első két évében lehet a tanulók között tapasztalható egyéni fejlődésbeli 

különbségeket pedagógiai módszerekkel kezelni. Ebben a szakaszban az egyéni különbségek 

figyelembevételével, egyéni ütemben haladhatnak a tanulók. Változatos pedagógiai módszerek 

alkalmazásával, differenciálással, csoportmunkával segítjük őket, illetve az egész napos oktatás 

is lehetőséget ad, ezen fejlődési különbségek kiküszöbölésére. Miután az első két iskolai év 

alapozza meg a további tanulmányokat, így nagy hangsúlyt fektetünk a fejlesztésekre.  Az alsó 

tagozat harmadik–negyedik évfolyamán, illetve a negyedik évfolyam végére igyekszünk a 

felsőbb évfolyamon szükséges készségek-képességek alapjait lefektetni, az önálló tanulási 

folyamat lépéseit kialakítani. 

A felső tagozaton folyó munkánk elsősorban a sikeres iskolai továbbtanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák megalapozását folytatja. A felső tagozat 

hetedik–nyolcadik évfolyamán alapvető feladatunk a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint nagy 

figyelmet fordítunk a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

Az alapkészségek feltételrendszerének megteremtése 

1-4. évfolyam: az oktató-nevelő munka célja: elemi ismeretek közvetítése, alapkészségek és 

alapvető képességek (olvasás, írás, szövegalkotás, számolás) fejlesztése. Játékos módszerekkel 

a német nemzetiségi nyelv tanítása. 

5-8. évfolyam: Folytatja az alsó tagozatban megkezdett készség-és képességfejlesztést, 

igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz. (olvasás, írás, 

szövegalkotás, számolás eszközzé fejlesztése) 

 Megfelelő szövegértés, beszédkultúra, az anyanyelv és a nemzetiségi nyelv minél 

teljesebb értékű ismerete jellemezze a tanulókat. 

 Legyenek képesek eligazodni a különböző információs anyagokban, tudjanak 

tájékozódni ezek gyűjteményeiben. 

 Sajátítsák el a számítógép-kezelés alapjait, ill. egyéni igény alapján legyen lehetősége a 

tanulóknak erre magasabb szinten is. 

 Tudják felhasználni a világháló lehetőségeit tanulmányaik során. 

 Legyenek képesek az információk szelektív használatára, alkotó felhasználására. 

 Ismerjék meg az elektronikus média hatásmechanizmusát. 

Énkép folyamatos formálása, önismeret fejlesztése  

1-4. évfolyamon: A sokféle közös tevékenységben való részvétellel sajátítsák el a gyermekek 

azokat az alapvető magatartási normákat, szabályokat és szokásokat, amelyek megalapozzák a 

társadalmi, természeti és technikai környezetükhöz való viszonyukat, elősegítve ezzel 

szocializációjuk sikerességét. 

5-8. évfolyamon: Az ön- és világszemlélet folyamatos formálása, olyan tanulási környezet 

megvalósítása, amely kialakítja az erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságot, és 

megalapozza a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. 
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A nemzeti azonosságtudat és az Európához tartozás tudatának megalapozása, az egyetemes 

kultúra iránti nyitottság fejlesztése 

 Olyan tevékenységek ismerete és gyakorlása, amelyek az otthon, a szülőföld, a haza és 

népei megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek 

 Ismerjék meg és ápolják hagyományainkat, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. 

 Ugyanakkor legyenek nyitottak az európai, környező országok népeinek és a hazánkban 

élő nemzetiségek kultúrájára.  

 Jellemezze gondolkodásukat és magatartásukat a tolerancia. Magyarságtudatukat 

megőrizve váljanak európai polgárokká. 

 A tanulók ismerjék meg az egyetemes emberi civilizáció legjellemzőbb, legnagyobb 

hatású eredményeit. 

A német nemzetiségi nevelés-oktatás fejlesztése és hagyományápolás 

 A tanulók ismerjék meg a német nemzetiség történetét, a kulturális örökségre leginkább 

jellemző sajátosságokat, a német nemzetiségi néphagyományt. 

 Sajátítsák el minél magasabb szinten a német nyelvet, valamint azokat az ismereteket 

(és gyakorolják azokat a tevékenységeket), amelyek erősítik a nemzetiséggel való 

azonosulást. 

 Aktívan vegyenek részt a nemzetiségi hagyományok ápolásában. 

 Ismerjék a kiemelkedő magyarországi német, magyar és német államférfiak, tudósok, 

feltalálók, felfedezők, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát. 

Környezettudatosságra nevelés 

 Személyes tapasztalatokon, átélt élethelyzeteken és pozitív magatartásformák 

folyamatos gyakorlásán keresztül a környezettudatos magatartás formálása.  

 A tanulók természettudományos gondolkodásának fejlesztése.  

 Kapcsolódjanak be a tanulók közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, 

gyarapításába.  

A tanulási stratégiák megtanítása, az egész személyiség fejlesztése  

1-4. évfolyamban folyó nevelő-oktató munkánk célja, hogy:  

  Óvja és fejlessze tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és 

a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.  

 Vezesse át a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe. 

Az 5-6. évfolyamon cél az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz kötött tanulás. 

A 7-8. évfolyamban az elvont fogalmi és elemző gondolkodásra épített tanulás.  

Részcélok:  

 Logikus, fegyelmezett gondolkodásra és munkára nevelés. A gondolkodási képességek 

fejlesztése.  

 A tanulásban való kitartás, az akaraterő fejlesztése.  

 Az önművelés igényének, szokásának kialakítása.  
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 Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása.  

 Tanulási esélyegyenlőség segítése.  

A test és lélek harmonikus fejlesztése  

1-4. évfolyamon: 

 Az iskola adjon teret a gyermek játék és mozgás iránti vágyának.  

 Az iskola segítse a gyermek természetes fejlődését, érését. 

5-8. évfolyamon: 

 A káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése. 

 Tudatformálás: a sport és a rendszeres mozgás fontossága az egészséges életmód 

kialakításában. 

Valamennyi évfolyamon: 

 Egészséges napirend kialakítása és az egészséges életmódra való felkészítés. 

 Pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakulásának segítése. Az iskolai 

környezet olyan legyen, amely segíti az egészséges testi, lelki és szociális fejlődést. 

Felkészítés a felnőtt lét szerepeire, aktív állampolgárságra, demokráciára, gazdasági életre 

nevelés  

 A szociális kompetenciák (segítés, együttműködés, vezetés, versengés) fejlesztése. 

 Társadalmi-állampolgári kompetenciák fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók 

felnőttként jogaikat érvényesíteni tudó, kötelességeikkel tisztában lévő és a közéletben 

résztvevő felnőttekké váljanak.  

 Öntudatos fogyasztói magatartás formálása. 

 Gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztése.  

Az oktató-nevelő munka megújítása 

A tantestület szakmai felkészültségét továbbképzésekkel, belső műhelymunkával biztosítjuk. 

Az iskola szakmai munkaközösségei tapasztalatcserékkel, módszerek átadásával 

megalapozzák, majd folyamatosan fejlesztik a napra kész, megújuló oktató-nevelő munkához 

szükséges szakmai hátteret.   

Feladatok és eljárások 

Oktató–nevelő munkánk elsődleges feladata ismeretátadás, értékközvetítés, 

személyiségfejlesztés. A tanulási tevékenység közben fejlesztjük a tanulók önismeretét, 

együttműködési készségét, kommunikációs képességeit, akaratát, empátiáját. Fejlesztjük 

tanulóink közösségi érzését, egymás iránt érzett felelősségtudatukat. Ennek eszközei: tanórán 

kívüli programok, szakkörök. Törekszünk a minőségi munkára, az egyéni bánásmódot igénylő 

tanulók felzárkóztatására, és a tehetséggondozásra. 

 A tanulás iránti igény felkeltése. 

 Az önálló tanulás képességének technikájának elsajátítása. 

 Az érdeklődési kör kiszélesítése. 

 Lényeges és lényegtelen adatok megkülönböztetése, az összefüggések feltárása. 
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 Az idegen nyelv (német nemzetiségi nyelv) magas szintű oktatása. 

 Az informatika, mint korszerű ismeretszerző lehetőség jelenik meg az oktató-nevelő 

munka során. 

 Egyéni képességek figyelembevételével való differenciált fejlesztés. 

 Továbbtanulásra való felkészítés. 

Átmenetek kezelése 

Az általános iskolában töltött nyolc év alatt három alkalommal kell megbirkóznia tanulóinknak 

az átmenettel kapcsolatos nehézségekkel. Az óvoda- iskola átmenet, a felső és az alsó tagozat 

közötti átmenet és a továbbtanulásra való felkészülés kapcsán. A pedagógusok és a szülők 

összefogásukkal, a gyermek érdekében történő együttműködésükkel támogathatják, és 

sikeressé tehetik a nevelési- oktatási folyamatot.   

Igyekszünk a fokozatosság elvét figyelembe véve a gyerekeket átvezetni az óvoda játékos 

tevékenységeiből az iskolai tanulás kereteibe, szokásrendjébe. A tanuláshoz szükséges 

képességek fejlesztése a tananyagon keresztül, játékos módszerekkel valósul meg.  

Kulcskompetenciák és képességfejlesztés 

Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka legfőbb feladata az, hogy fel kell készíteni 

tanulóinkat arra, hogy gyorsan és hatékonyan alkalmazkodjanak a változásokkal teli modern 

világhoz.  

 A tanulás kompetenciái: A tanuló képes legyen a hatékony időbeosztásra, 

problémamegoldásra, új ismeretek feldolgozására, és elsajátítására. Az új ismereteket 

különböző kontextusban tudja felhasználni. 

 A kommunikációs kompetenciák: Valamennyi tantárgy és a szabadidős tevékenység 

idősávjának bevonásával változatos tevékenységformákat biztosítunk az olvasási 

szövegértési és szövegalkotási képességek, a kommunikáció, a gondolatok 

kifejezésének fejlesztéséhez. Ennek részét képezik az értő olvasás fejlesztésének tanórai 

feladatai és az alkalmazást biztosító tanórán kívüli feladatok, tevékenységek. Ezen felül 

a gondolatok, érzések idegen nyelven való kifejezésének készsége, képessége. 

 A digitális kompetenciák: Iskolánkban kiemelt feladat az informatikai oktatás. Tudja a 

tanuló tudatosan megkülönböztetni a hagyományos és új informatikai területek 

lehetőségeit, tudja kezelni a média eszközeit. 

 A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematikai kompetencia a matematikai 

gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a 

mindennapok problémáinak megoldására is. Magában foglalja a szükséges matematikai 

fogalmakat, összefüggéseket, érteniük kell azokat a kérdéseket, amelyeket a 

matematikai feladatok megfogalmaznak. Fontos, hogy a tanuló alkalmazni tudja a 

megtanult ismereteket és elveket a feladatokban, a problémamegoldásban, értse, és 

kommunikálni tudjon a matematika nyelvén, alkalmazni tudja azt a napi gyakorlatban, 

valamint ismerje és alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Legyen képes a logikus 

gondolkodásra, érvelésre és bizonyításra. 
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 A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Ez a kompetencia a harmonikus 

életvitel és a közösségi beilleszkedés feltétele. A közösségi életben, a szabadidős és 

tanórai tevékenységben, a diákönkormányzati életben megteremtjük a feltételeket olyan 

magatartásformák fejlesztésére, amelyek révén hatékony és építő módon tud részt venni 

a tanuló a szűkebb és a tágabb közösség életében, az iskolai közügyekben, és szükség 

esetén konfliktusokat is meg kell oldania. 

 A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

tanulóknak lehetősége van a tanulás és ismeretszerzés folyamatában, a közösségi tér 

alakítása során vagy iskolai rendezvényeken a gyakorlatban is kipróbálni 

elképzeléseiket, formába önteni élményeiket, érzéseiket. Megismerkednek a művészet 

különböző kifejezőeszközeivel, és hangot adhatnak véleményüknek. 

 Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Ez a kompetencia a tudást, a 

kreativitást, az újításra való beállítódást és kockázatvállalást jelenti. Szükséges ehhez a 

környezet ismerete, a lehetőségek felismerése és megragadása, a tervkészítés és 

végrehajtás képessége. Tanulási projektekben, csoportmunkákban, az osztályközösség 

és az iskola programjaiban biztosítjuk ennek a kompetenciának a fejlesztését.  

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A személyiségben rejlő valamennyi érték feltárása, fejlesztése. A folyamat során az érzelmi és 

értelmi nevelés különböző módszereivel a személyiség minél teljesebb kibontakoztatását 

szeretnénk elérni. Arra törekszünk a személyiségfejlesztésben, hogy a 8. évfolyam végére 

tanulóink a következő személyiségjegyekkel rendelkezzenek:  

 Önállóság 

 Alkalmazkodás 

 Kreativitás 

 Türelem, céltudatosság 

 Küzdőképesség 

 A figyelem és a gondolkodás összpontosítása 

 Kulturált magatartás felnőttekkel és társaikkal szemben 

 Segítségnyújtás 

 Tolerancia 

 Nyitottság 

 Konfliktusmegoldó képesség. 

 Tanulóink előtt legyen világos, hogy másokkal összefogva, képesek környezetükön 

pozitívan változtatni. 

 A helyi sajátosságokat és hagyományokat, a társadalmi és az egyéni igényeket 

figyelembe vevő személyiségfejlesztés megvalósítása.  
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Feladatok: 

Személyiségfejlesztés a tanórán  

1-4. évfolyam 

 A konkrét gondolkodás fejlesztése tapasztalati úton. 

 A reális én-kép kialakításának segítése. 

 A koncentrálóképesség fejlesztése. 

 Az érdeklődő, tettre kész magatartás, a szabálytudat erősítése, fejlesztése. 

 A pozitív szülői és tanítói példa hangsúlyos szerepe  

 a játék és a fokozott mozgásigény hangsúlyos szerepe különböző képességek 

fejlesztésében. 

5-8. évfolyam 

 Az elvonatkoztatás képességének fejlesztése. 

 A fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

 Eszmék tisztelete. 

 Összefüggések felismerése, illetve az erre épülő hatékony tanulási módszerek 

kialakítása, fejlesztése  

 Az alkotó képzelet fejlesztése. 

 A koncentráció továbbfejlesztése. 

 Az egészséges életmód, életvitel modellek bemutatása. 

 Erkölcsi nevelés. 

 Pályaválasztás-pályaorientáció. 

 Az önismeret fejlesztése, az önállóság növelése, önálló véleményalkotás kialakítása. 

 Informatikai alapismeretek biztosítása. 

 Környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása. 

Személyiségfejlesztés a tanórán kívül 

1-4. évfolyam 

 A társas kapcsolatok – család, iskola – szerepe a szocializációban. 

 A szabálytudat, a közösségi érzés fejlesztése, tanulmányi versenyeken, 

sportversenyeken való részvétellel. 

 A közösségi hagyományok – Márton-nap, Batthyány nap, őszi túra – és közös 

ünnepeink – Október 23., Farsang, márc.l5-e stb. – méltó megünneplése. 

7-8. évfolyam 

 A társas kapcsolatok kiszélesítése. 

 Szakkörök, kiállítások segítségével  önmegvalósítás, a kultúra iránti igény fejlesztése. 

 A nemzetiségi rendezvényekkel a hagyományok iránti tisztelet erősítése. 

 Az ünnepek színvonalas megünneplése. 

Személyiségfejlesztés az iskolán kívül 

Valamennyi évfolyamon: 

 Sportversenyek, rendezvények – Karácsonyi projekt Gyermeknap, hulladékgyűjtés –. 
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 Kulturális programok – közös színház- és mozi látogatás, tanulmányi kirándulás –. 

 Környezetünk védelme. 

Egészségnevelési feladatok 

Elsődleges cél:  

 A fiatalok felismerjék, hogy az egészség érték, amelyet az egyénnek és a közösségnek 

egyaránt óvnia kell. 

 Érezzék, önmagukért és másokért felelősséggel tartoznak. 

 Tudják, az egészséges életmód erkölcsi kötelesség is. 

Feladatok: 

 Az egészségnevelési tevékenység során az egyes egyének egészségtudatos 

magatartásának kialakítására kell törekedni, ezen belül is az egészségmegőrző 

szokások kialakítására. 

 Az iskolának segítenie kell a helyes táplálkozás és mozgáskultúra, a testápolási 

szokások elsajátítását. 

 Meg kell ismertetni a tanulókkal az egészségkárosító tevékenységi formákat. A 

tanulókkal tudatosítani kell az alkoholfogyasztás, a dohányzás, a kábítószer-

fogyasztás, a szexuális szabadság következményeit. 

 Fel kell világosítani a fiatalokat, hogy a helytelen gyógyszerfogyasztás, 

vegyszerkezelés, a környezetszennyezés egészségüket veszélyezteti. 

 A tanulókban ki kell alakítani azokat a készségeket, jártasságokat, amelyek 

gyakorlásával, s korszerű ismeretekkel képesek egészségük megőrzésére. Fejlesszék a 

beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó, segítőkész magatartást. 

Bemutatjuk s gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló 

tevékenységi formákat.  

 Iskolaorvos, iskolavédőnő, fogorvos: a jogszabályban meghatározott feladatok 

elvégzése. 

Eszközök, eljárások 

 Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának kötelező feladata. 

 Területei: a tanítási óra, tanórán kívüli tevékenység, osztályfőnöki munka, valamint a 

szülői együttműködés. 

Tantárgyi lehetőségek: 

Alsó tagozat:  

 Környezetismeret. 

 Testnevelés, úszásoktatás. 

Felső tagozat: 

 Természetismeret 

 Biológia 
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 Életvezetési ismeretek és készségek a drogprevenciós program alapján osztályfőnöki 

óra keretében  

 Testnevelés, 

 Technika 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

 Tanulmányi kirándulás. 

 Az iskola által szervezett sportfoglalkozások. 

 Tömegsport foglalkozások, úszásoktatás. 

 Osztályfőnöki szervezésben gyalog vagy kerékpártúra a környéken. 

 Az iskolai egészségügyi szolgálat – iskolaorvosok, védőnő – segítségének 

igénybevétele:  

o alkalmanként egy-egy osztályfőnöki óra megtartásához,  

o a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezéséhez. 

 Mentálhigiénés terület – pszichológus, logopédus munkája –. 

Megvalósítás: 

A célokat, feladatokat tevékenységrendszerben valósítjuk meg. A speciális ellátást igénylő 

gyerekekre fokozott figyelmet fordítunk. 

Egészségtudatos magatartás kialakítása: önismeret és környezet: 

Alsó tagozat: 

 Alapvető szociális készségek kialakítása. Szabályalkotás, bekapcsolódás a 

beszélgetésekbe. A szeretet kifejezése, a birtoklási vágy leküzdés, bocsánatkérés. 

 Önálló munkavégzés, szabályismeret. Fogékonyság az együttérzésre, segítség 

felajánlása. 

 Változás és fejlődés különbsége. A képzeletvilág fejlesztése. A humánus magatartás 

kialakítása, a vágyak megfogalmazása. 

 Hibák és erények ismerete, személyi higiénia, konfliktuskezelés, dicséret, elismerés 

kifejezése 

Felső tagozat: 

 Reális önértékelés, közösségi kapcsolatrendszerek. 

 Az önnevelésre való képesség kialakítása, szerepvállalás, tolerancia, előítélet 

mentesség. 

 A nemi identitástudat megerősítése, a nemi szerepek fogalma. 

 Konfliktuskezelési képesség kialakítása, reális célok megfogalmazása 

Egészségmegőrző szokások kialakítása 

Alsó tagozat: 

 Szokásrend kialakítása, egészséges életkörülmények igénylése. 

 A helyes testtartás kialakítása, gyakoroltatása. 

 A környezet és az egészség összefüggése. 
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 Egészségügyi ismeretek, komfortérzés, közérzet, az egészséges és egészségtelen 

életmód megkülönböztetése 

 Testmozgás örömének megismertetése. 

Felső tagozat: 

 Az egészség értéke életünkben. 

 Növekedés, változás. Az ezzel járó testi, lelki jelenségek felismerése, 

törvényszerűségeinek elfogadása. 

 Helyes napirend, életrend, életritmus. A rövid és hosszú távú döntések hatása 

egészségünkre. 

 Stresszhelyzetek és kockázati tényezők felismerése. A veszteségkezelés módjai. 

 Az egyén felelős életminőségének alakításában 

 Jövőtervezés 

 Táplálkozás, étrend 

Táplálkozás és mozgáskultúra 

Alsó tagozat: 

 Az egészséges táplálkozás alapismereteinek elsajátítása. 

 A helyes étkezési szokások fontossága. 

 Az aktív testmozgás szerepe, értéke, formái. 

 Az egészséges fizikum megóvásának lehetőségei mozgással. 

 Az aktív pihenés: pihenteti a testet és a lelket. 

 Játékos szabadidős foglalkozások. 

 Kézmosás fontossága. 

Felső tagozat: 

 Az egészséges táplálkozás alapismereteinek elsajátítása. Étkezések 

 Az aktív testmozgás szerepe, értéke, formái. 

 Az egészséges fizikum megóvásának lehetőségei mozgással. 

 Az aktív pihenés: pihenteti a testet és lelket. 

 Tömegsport foglalkozások. 

 Járványügyi- és élelmiszerbiztonság megvalósítása 

Egészségkárosító tényezők 

Alsó tagozat: 

 Balesetmegelőzés: tűzgyújtás, gáz-, áramhasználat. 

 Az egészségkárosító tényezők megismertetése. 

 A befolyásolás és kezelés az információ értékelése, reklám. 

 A visszaélés fogalma, tanuljon meg „nem”-et mondani. 

Felső tagozat: 

 A drog fogalma, hatása az egyén szervezetére, a családra, a társadalomra. 

 Legális szerek, gyógyszerek, illegális szerek. 

 Az alkohol, a dohány, kísértésnek kitéve, az akaratgyengeség leküzdése. 
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 Az egyén és a drogok, a drogok és a média és a társadalom. 

 Veszélyben a bőr: testápolás és káros sugárzások hatásai. 

 Serdülőkori devianciák. 

Gyógyszer, vegyszer, környezetszennyezés és védelem 

Alsó tagozat: 

 Életkorának megfelelően ismerje fel a lakásban és annak környékén lévő veszélyes 

anyagokat. 

 Kövesse a használati utasítást! 

 Környezetszennyezés káros hatásai. 

 Szelektív hulladékgyűjtés szokásrendjének kialakítása 

Felső tagozat: 

 Veszélyes anyagok, helyezetek és tényezők otthonunkban és környezetünkben. 

 Kémiai anyagok hatása: gyógyító, terápiás vagy egészség és környezetkárosító, 

mérgező hatás. 

 Környezet és természetvédelem jelentősége. 

Óvd és védd magad! 

Alsó tagozat: 

 Tisztelet, szófogadás: NEM-ek, segítségkérés. 

 Szabályvállalás, követés, alkalmazkodás helyzetekhez, személyekhez. 

 Ítélőképesség fejlesztése az emberi kapcsolatokban, veszélyes személyek felismerése. 

 Önmegfigyelés, felelősségtudat. 

 Az együttműködés fejlesztése. 

 A veszély, a kockázat fogalmának megértése. 

 Veszélyhelyzetekben segítségnyújtás.  

 A segélykérés formái, közérdekű telefonszámok ismerete. 

 Az óvatosság megfelelő helyzetekben. 

 A döntés, kényszer, választási lehetőség, határozottság, önbizalom kifejezésmódjai. 

 Egyértelmű helyzetekben határozott viselkedés, kommunikációban félreérthetetlen 

önkifejezés. 

 Helyes kommunikációs technikák tanulása. 

 Pozitív gondolkodás kialakítása. 

 Fogyatékosságok elfogadása. 

Felső tagozat: 

 Személyes biztonság: jogaim és kötelességeim, felelősségem. 

 A megelőzés fontossága – a kollektív felelősség. 

 Önkéntesség. 

 Előrelátás, megfontoltság. 

 A kísértésnek, csoportnyomásnak megtanulni ellenállni. 

 Visszautasítási technikák, ellenállási készség fejlesztése. 
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 Énkép erősítése. 

Segítő kapcsolatok 

Szervezet, személyek Segítség témái 

Orvos /pl. iskolaorvos, 

fogorvos, / 

Személyi higiéné, táplálkozás, fogápolás, szexuális élet, 

betegségek, gerinc- és tartásproblémák témában előadások tartása. 

Szűrővizsgálatok elvégzése. Továbbküldés szakorvoshoz. 

Védőnő Szomato-mentális vizsgálatok, vizelet, látás ellenőrzése, 

lehetséges problémák kiszűrése. Szakrendelésre történő beutalás 

javaslata. Előadások tartása az egészség, drogprevenció bármely 

témájában. 

Nevelési Tanácsadó  A szociális és /vagy magatartási problémákkal küzdő tanulók és 

szüleik számára iránymutatás, segítségnyújtás. 

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

A nehéz körülmények között élő, alacsonyan szocializált 

családok, gyermekek megkeresése, támogatása. A gyermekek 

megfelelő életminőségének biztosítása /védelembe vétel, átmeneti 

v. tartós nevelésbe vétel/. 

Rendőrség Drogprevencióval kapcsolatos előadások, tájékoztatások. 

Egyházak Lelki egészség védelme. A családi élet fontosságának 

hangsúlyozása. Egészséges életmód. 

ÁNTSZ – Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat 

Segédanyagok, tájékoztatók biztosítása az egészségnevelési 

programhoz. 

 

Elsősegélynyújtás 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása  

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. Az elsősegély-

nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül – osztályfőnöki, biológia, technika, 

kémia, fizika és testnevelés – és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg 7-8 évfolyamon. 

Az elsősegélynyújtási ismeret növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

felkészítés segít uralkodni az érzelmeken vészhelyzetekben.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók 

 Ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát. 

 Ismerjék meg a legfontosabb alapfogalmakat. 

 Ismerjék fel a vészhelyzeteket. 

 Tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit. 

 Sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat. 

 Ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 
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 Sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 Egészségtudatos magatartás kialakítása. 

 Felelősségteljes gondolkodásmód. 

 Érzékenység embertársaink iránt. 

 Szociális képességek fejlesztése. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok: 

 A tanulók alapvető ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel 

és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtás területén; 

 A tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alaptevékenységeit. 

 A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkozzanak az elsősegélynyújtással 

kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel. 

Környezetnevelési program 

A környezeti nevelésünk általános céljai: 

 Alakuljon ki tanulóinkban olyan környezettudatos magatartás és életvitel, mely 

megakadályozza, fékezi a környezeti válság elmélyülését. Ismerjék fel, hogy egyéni és 

közösségi környezetkímélő magatartásuk csak akkor lehet eredményes, ha az a 

környezet sokoldalú megismerésén alapul. 

 Értsék meg, hogy az emberi társadalom fejlődésének fenntarthatósága szoros 

összefüggésben van a környezet egészséges állapotával-ember és környezet kölcsönös 

egymásrautaltsága. 

 Váljon meghatározó erkölcsi alapelvükké a környezet értékeinek megőrzése, a 

környezeti erőforrások előrelátó és takarékos felhasználása. 

 Segítse elő tanulóinkban annak a meggyőződésnek a kialakulását, hogy életkortól 

függetlenül, minden egyes cselekedetükkel képesek pozitívan hozzájárulni környezetük 

védelméhez. 

A környezeti nevelésből adódó általános feladataink: 

 Környezetbarát attitűdök, szokások kialakítása tanulóinkban. 

 A természeti és társadalmi környezetről tényeket, ismereteket, problémamegoldó 

gondolkodást közvetítsünk. 

 A környezeti folyamatok, összefüggések megértésének segítése. 

 Minden pedagógus legyen tudatában annak, hogy a környezeti nevelés, tervszerű 

szándékos pedagógiai folyamat, mely összetett személyiség-, és közösségformálást 

jelent, amely képessé tesz felnőttet és tanulót a másokkal való együttműködésre, az 

együttélésre. 
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A környezetünk jellemzői Elvégzendő feladatok 

Légszennyezés Növények gondozása, pótlása, újak ültetése 

Szemét 
Szelektív hulladékgyűjtés 

Felvilágosítás 

Iskolabelső 
Esztétikusabb, tisztább környezet, portalanítás 

Több lábtörlő.  

Energiafelhasználás 
Tetőszigetelés. 

Gazdaságos felhasználás. 

Világítás Energiatakarékos izzók 

Vízfelhasználás Fogyasztás csökkentése 

Eszközellátottság Dekorációk, ismeretterjesztő folyóiratok 

 

Céljainkat és feladatainkat a következő színtereken kívánjuk megvalósítani: tanórai keretek és 

tanórán kívüli tevékenységek. 

A tantárgyi lehetőségek 

Magyar nyelv és irodalom 

 A tanulók ismerjék meg: 

o A közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató irodalmi 

alkotásokat! (meséket, mondákat, népdalokat és verseket) 

o Az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az ember és 

a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását. 

 Legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, 

véleményalkotásra, érvelésre 

 Tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” 

elkerülésére 

 Alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 

vitakészség, véleményalkotási képesség. 

 Növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közledést a környezet- 

és természetvédelmi témájú könyvek feldolgozásával. 

Történelem 

 Értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a 

természet. 

 Ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok 

tisztelete. 

 Értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az 

egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, 

csökkentésében.  
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Hon- és népismeret 

 Ismerjék meg a népszokások egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök). 

Etika 

 Legyenek képesek a már kialakított, megteremtett értékek között úgy élni, hogy a lehető 

legkevesebb károsodást okozzák. 

 Tanuljanak meg a természet károsítása nélkül teljes életet élni. 

 Mérjék fel annak elengedhetetlen fontosságát, hogy az utódaiknak is megfelelő életteret 

kell hagyniuk. 

 Alakítsuk ki azt a szemléletet, hogy a természet elemei emberi hasznosságuk fokától 

függetlenül is értéket képviselnek; 

 Alakuljon ki személyes elkötelezettség és tolerancia a környezeti kérdésekkel 

kapcsolatban; 

 Fejlődjön, szilárduljon meg a társadalmi szolidaritás és igazságosság az egészséges 

környezetért. 

Idegen nyelv, nemzetiségi nyelv 

 Váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválasztott szövegek 

feldolgozásának segítségével. 

 Tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen országok 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit. 

 Legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában, 

projekt-munkában választ keresni. 

Matematika 

 Váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

matematikai módszerekkel demonstrálják. 

 Legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával. 

 Tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait. 

 Váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására. 

 Ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, 

tudjanak megfelelő következtetéseket levonni. 

 Tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni. 

Természetismeret 

 Ismerjék meg: 

o A környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatokkal, 

o Az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az 

ember felelősségét az élővilág megőrzésében, 
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o Saját testük alapvető felépítését és működését, az egészség megőrzéséhez 

szükséges életvitel jellemzőit 

 Természettudományos gondolkodás kialakításához megfelelő képességek kialakítása. 

 A környezet állapota iránti érzékenység fejlesztése. 

 Ökológiai szemlélet fejlesztése. 

 Felelősségérzet fejlesztése. 

 Környezet használatára vonatkozó helyes döntések támogatása. 

Fizika 

 Váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára. 

 Ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) 

egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit. 

 Tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában 

legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra. 

 Mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 

felhasználni. 

 Ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat. 

Kémia 

 Legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények 

értelmezésére. 

 Ismerjék a környezetüket legjobban szennyező anyagokat, törekedjenek ezek 

használatának csökkentésére. 

 Ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait, 

tartózkodjanak ezek kipróbálásától. 

Földrajz 

 Szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen 

környezetükről. 

 Értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai 

meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket. 

 Értsék meg, hogy a társadalomföldrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás a Föld 

erőforrásainak kimerüléséhez vezet. 

 Ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit. 

 Alakuljon ki az igény a szülőföld felfedezésére. 

Biológia 

 Ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok 

között az ok-okozati összefüggéseket. 

 Ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat. 

 Legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére. 

 Sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. 
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Ének-zene 

 Ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait. 

 Fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban. 

 Vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét. 

 Fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni 

Rajz és vizuális kultúra 

 Ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit. 

 Ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére. 

 Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira. 

 Ismerjék a természetes alapanyagok használatát. 

 Legyenek képesek alkotásokat létrehozni, melyek a természetről szólnak. 

 Tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre. 

 Kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket 

Technika 

 Ismerjék meg: 

o az emberi alkotásokban megtestesülő használati, esztétikai, formai és etikai értékeket 

o a technika okozta környezeti károsodásokat és azok megelőzésének módjait 

o az egészséges táplálkozás alapelmeit 

o a környezetbarát technikákat és technológiákat 

 Sajátítsák el az egészséges táplálkozás, kertészeti alapismertek, komposztálás, szelektív 

hulladékgyűjtés alapvető ismérveit. 

Digitális kultúra 

 Legyenek képesek: 

o az interneten, illetve a szakirodalomban információkat keresni, konkrét, a valós 

életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak 

megfelelő következtetéseket levonni 

o a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak képessé egy adott 

témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására 

 Szerkesszenek és nyomtassanak környezetvédelmi újságokat és posztereket. 

 Ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait. 

 Váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseiket 

informatikai módszerekkel demonstrálják. 

Testnevelés 

 Fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják, 

egészséges testi fejlődésüket 

 Győződjenek meg a mozgás jótékony hatásairól a különböző szervrendszerek 

működését tekintve 
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 Igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek 

az eszközök, és tornaszerek 

Tanórán kívüli lehetőségek 

A természet-környezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve 

külön programokat szervezve emlékezünk meg és tudatosítjuk a jelentőségüket. A nap 

jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk, 

Közösségfejlesztés intézményünkben 

A közösségfejlesztés feladata: 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban egyrészt a 

nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve 

közösség által történő nevelésének megszerzése, irányítása iskolánk nevelő-oktató munkájának 

alapvető feladata. 

A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok 

Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják 

a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. A motiválás célja, 

hogy tanulóinkban felébresszük a tanulási kedvet és ezt a tanulás végéig fenn is tartsuk. 

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai 

 Ünnepélyek, megemlékezések: a közösség hagyományainak ápolása 

o Az iskola névadójának, Batthyány Kázmér születésnapjának megünneplése. Ezt 

szolgálja az évenkénti megemlékezés, és a játékos Batthyány–nap megszervezése 

o Október 6-án az Aradi vértanúkra, 

o Október 23-án az 1956-os forradalomra, 

o Március 15-én az 1848-as forradalomra emlékezünk. 

o 8. osztályosok ballagása. 

 Projektnapok: 

o Márton nap 

o Luca nap 

o Mikulás 

o Karácsonyi projekt 

o Költészet napja 

o A nemzeti összetartozás napja 

o Ilyenek vagyunk az iskola bemutatkozó estje 

Egész napos oktatás 

 Iskolánk az 1-4. évfolyamon egész napos iskolaként működik. Az egész napos nevelés és 

oktatás egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni képességéhez igazodó fejlesztés teljes 

folyamatát, biztosítva a tanulóknak a pihenés, a kikapcsolódás, a szórakozás és a testmozgás 

lehetőségét. Megvalósítja a felzárkóztatás, a tehetséggondozás sajátos tevékenységeinek 
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folytatását, teret ad a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak, a szakköri foglalkozásoknak, az 

önálló tanulásnak, biztosítja a segítségnyújtást a házi feladatok elkészítéséhez, a többlet 

pedagógiai támogatást a tananyag megértéséhez és elsajátításához.  

Szakkörök  

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a 

felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója.  

Versenyek, vetélkedők, bemutatók  

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 

versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre 

a nevelők szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.  

Tanulmányi kirándulások 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást 

szerveznek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük.  

Tanulószoba  

A felső tagozaton a szülői igényeknek megfelelően tanulószobai csoportokat indítunk. A 

foglalkozások a tanórák befejezése után kezdődnek. Tanulmányi eredmény függvényében a 

pedagógus kezdeményezheti és kötelezővé teheti a részvételt. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint 

a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

A képesség-kibontakoztató felkészítések hozzájárulnak a személyiségfejlesztés, a 

közösségfejlesztés segítségével a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás 

csökkentéséhez, a tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, 

továbbtanulási esélyének növeléséhez. A felkészítések során nagy figyelmet kell fordítani a 

társadalmi kirekesztés minden formáját elutasító, a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben 

lévők, vagy kisebbségi közösségbe tartozók társadalmi beilleszkedését elfogadó és segítő 

készségek, képességek kialakításának.  

A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a tanulók részére 

előkészítő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból. 
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További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és 

az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Hangversenybérlettel zenei előadások biztosítása szülői támogatással 1-8. évfolyamokon.  

Rendszeresen látogatjuk a múzeumokat, ahol a tananyaghoz kapcsolódó tárlatvezetésen 

veszünk részt. Figyelemmel kísérjük az újabb híreket pl. ásatások. Figyelemmel kísérjük az 

időszakos kiállításokat is, tanulóink kulturális és irodalmi ismereteit elmélyítendő színházi 

előadásokat látogatunk.  

A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 

Az iskolai diákönkormányzat tanulóink önirányító, önszervező közössége, melynek keretében 

a tanulók a diákönkormányzatot segítő pedagógus vezetővel együtt, önállóan intézik saját 

ügyeiket.  

Célunk, hogy a tanítványaink a DÖK működése során tanulják meg jogaikat gyakorolni, a jogok 

által biztosított mozgásteret kihasználni, gyakorolják állampolgári szerepüket. Szerezzenek 

tapasztalatot a konfliktusok kezelésében, azok megoldásában, tanulják meg a 

konszenzuskeresést.  

A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai:  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

Közösségünk részt vesz a Lázár Ervin Program által szervezett előadásokon, ezzel elősegítve a 

zenei, kulturális nevelés hatékonyságát.  

Rendszeresen szervezünk kirándulásokat, hogy tanulóink tájékozottabbak legyenek a haza 

földrajzában. Ezek elősegítik szülőföldünk hagyományainak bővebb megismerését, mélyítik a 

nemzettudatot.  

A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok feladatai: 

A feladatok részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok 

legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

 a tanítási órákra való felkészülés és azok szakszerű megtartása, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulók egyénre szabott fejlesztése 
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 a megtartott tanítási órák dokumentálása, a helyettesített órák vezetése, 

 különbözeti, osztályozó, javító vizsgák lebonyolítása, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, megszervezése, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 a gyermek – és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

Az osztályfőnök feladata: 

 Az iskola pedagógiai programjában lefektetett elvek szerint neveli osztályának tanulóit. 

 Az osztályban tanító pedagógusokat segíti, koordinálja. 

 Figyelemmel kíséri osztálya tanulóinak eredményeit, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát. 

 Szülői értekezleteket tart. 

 Az osztályt érintő adminisztrációs feladatokat elvégzi. 

 Kapcsolatot tart az osztályát érintő kérdésekben az ifjúságvédelmi felelőssel. 

 Kapcsolatot tart a Pedagógiai Szakszolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, a különböző 

szakemberekkel (logopédus, fejlesztő, pszichológus). 

 Figyelmet fordít az osztályban a tanulási nehézséggel küzdő tanulók tanulmányi 

előmenetelére, kapcsolatot tart a szaktanárokkal. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskolai feladatokról, azok megoldásában segíti a 

diákokat, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

  Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére. 

  Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való bánásmód 

Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő 

nevelésben-oktatásban részesüljön. Tanulóink képességeik, szorgalmuk, családi helyzetük 

alapján sokban különböznek. Nézetünk szerint minden tanuló kiemelt figyelmet érdemel, de 
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külön figyelünk azokra, akik az átlaghoz szabott követelményeknek nem, vagy csak részben 

tudnak megfelelni, vagy éppen sokkal többre képesek, mint az átlagos elvárás, követelmény. 

 Az átlagtól eltérő, külön figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

o a kiemelten tehetséges, 

o a sajátos nevelési igényű, 

o beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő,  

o a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. 

Az iskola az ilyen tanulóinak, meghatározott képességfejlesztést biztosít, az átlagtól való 

eltérésüknek megfelelően. Ennek érvényesítéséhez az iskolánk a következő feladatokat végzi 

el: 

 A képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak 

megalapozása, az attitűdök alakítása az 1–4. évfolyamon. 

 Folyamatos, az egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az 

iskolázás további szakaszaiban. 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált, megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az 

egységes oktatást.  

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket. A 

differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő 

tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését. 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Iskolánk célkitűzése a tehetség minden összetevőjének erősítése, megalapozása első 

évfolyamtól kezdve. A tehetségek felismerése és gondozása minden pedagógus feladata. 

Legfontosabbnak tartjuk a tehetséges tanulókkal való differenciált és intenzív foglalkozás 

feltételeinek megteremtését. Tehetséggondozó munkánk a NAT kulcskompetenciáit 

figyelembe véve határoztuk meg:  

 A kommunikációs képességek fejlesztése, melyek mind az anyanyelvi, mind az idegen 

nyelvi kompetenciákat megalapozzák és segítik a tehetséges személy érvényesülését a 

későbbiekben 

 A matematikai kompetencia, a logikus gondolkodás fejlesztése, mely elősegíti a 

problémák megoldását a mindennapok során 

 A természettudományos és technikai kompetencia kritikai gondolkodást és 

kíváncsiságot ébreszt a gyermekekben, aki igyekszik megismerni és megérteni a 

természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat 

 Az IKT eszközök lehetőségeinek megismerésével, az eszközök a személyes és a 

társadalmi életben, a tanulásban és a munkában való alkalmazását teszi lehetővé 

A tehetségfejlesztés – tehetséggondozás feladatai, tevékenységek  
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 a tehetséges diákok felismerésének segítése 

 együttműködés más szakemberekkel: pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus 

 tehetség felismerése, azonosítása, diagnosztizálása 

 tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése 

 megfelelő érzelmi légkör kialakítása 

A tehetséggondozás formái iskolánkban  

A pedagógiai programunk alapján arra törekszünk, hogy tanítványaink képesek legyenek saját 

értékeiket felfedezni, képességeiket kibontakoztatni. Értékelési rendszerünkben előtérbe 

helyezzük a pozitív visszacsatolási formákat a mindennapi gyakorlatban is. Kiemelten 

elismerjük, jutalmazzuk azokat a 8. osztályos tanítványainkat, akik nyolc éven át mindent 

megtettek azért, hogy iskolánk hírnevét öregbítsék. Az iskolai életet úgy szervezzük, a helyi 

tantervet úgy alakítottuk ki, hogy minél szélesebb palettán legyen lehetőség a tehetség 

kibontakoztatására: 

 Versenyekre való felkészítésükre tehetséggondozó órákon, illetve az egyéni 

foglalkozásra szánt órakeret terhére van lehetőség. 

 Az idegen nyelv tantárgyak magasabb óraszámú oktatása a jó képességű, motivált 

tanulók számára ütemesebb haladást, elmélyültebb, intenzívebb munkát tesz lehetővé.  

A tehetséggondozáshoz szükséges feltételek, körülmények: 

Tárgyi eszközök: könyvtár, interaktív tábla, robotikához szükséges eszközök. 

Felkészült szaktudású pedagógusok, akik elkötelezettek a tehetséggondozás iránt. 

Tanórán kívüli foglalkozások szervezése 

Anyagi feltételek biztosítása: fenntartói, alapítványi, szülői, pályázati támogatásból. 

Tehetségpont 

A Batthyány Kázmér Általános Iskola kiemelt területként kezeli a tehetséges gyermekek 

fejlesztését, ezt bizonyítja, hogy Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk 2018 óta. A 

Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a tanácsadás, a 

pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges 

fiataloknak.  

Célzott tehetségterületeink: logikai-matematikai, hiszen minden évfolyamon működik az 

informatikaoktatás. Nyelvészeti, a német nemzetiségi oktatás első évfolyamtól heti 5+1 órában 

biztosított. Testi-kinesztetikus, mert a mindennapos testnevelés és a választható 

sportfoglalkozások, a torna sport szakkörei, a néptáncórák alsó tagozaton erre lehetőséget 

biztosítanak.  

A széles körű tehetséggondozási tevékenységünk megvalósításához keressük a pályázati 

forrásokat. A működéshez az iskolai alapítvány támogatása is hozzájárul. Célunk: tágítani a 

tehetségkibontakoztatás színtereit, valamint az eddigi iskolai tehetséggondozásunkat 

kiegészíteni új módszerekkel és programokkal. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program  
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A tanulási kudarcban többféle, a tanulással kapcsolatos zavar összegződik. Vannak, akiknél a 

tanulási képesség fejlődési zavara, másoknál a negatív környezeti hatások okoznak tanulási 

kudarcot. Sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a tanulási kudarccal küzdő 

gyerekek esetében. Elsődleges feladat a kudarc felismerése, a részképesség zavarok feltárása, 

amelyek megnehezítik, vagy akadályozzák az olvasás, írás és számolás elsajátítását. Ehhez a 

tanév elején szintfelmérésre van szükség.  

Célkitűzéseink:  

 A tanuláshoz való viszony áthangolása. 

  A tanulási szokások formálása, hatékony tanulási módszerek elsajátítása, melyek 

segítik a tanulókat az egyedi problémák megoldásában. 

 A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése. 

 Személyiségfejlesztés. 

  A kudarcélmények csökkentése. 

 A gondolkodási képességek fejlesztése. 

 A kifejezőkészség és szókincsfejlesztés. 

Elveink:  

 Fokozatosság. 

 Életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vétele. 

 Egyenlő bánásmód, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés. 

 Hátrányos helyzetű tanulók kompenzációjára figyelni. 

 Önmagához mért fejlődés értékelése. 

  A tanórákon oldott, demokratikus légkör megteremtése. 

Megoldási módok  

  Részképesség zavar esetén a Nevelési Tanácsadóba irányítjuk a tanulót. Szakember 

javaslata alapján az iskolában megfelelő számú fejlesztő foglalkozásban részesül. 

 Tudásszint felmérése tanév elején és végén írásbeli és szóbeli számonkéréssel is. 

Tennivalók: 

Tanórán belül: 

 A továbbtanuláshoz szükséges minimum elsajátíttatása. 

 Differenciálás. 

 Egyéni feladat adás. 

 Csoportmunka. 

 Felmentés az értékelés alól, szakvélemény alapján. 

 Tanulásmódszertani tanácsok a tanulónak. 

 Koncentráció fejlesztése. 

 Olvasás és szövegértés fejlesztése. 

 Emlékezetfejlesztés. 
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 Önművelés lehetősége 

 Diszlexia, diszgráfia esetén:  

o Folyamatos készségfejlesztés 

o Korrekciós feladatok a vizuális, akusztikus és motoros funkciók megerősítésére. 

 Diszkalkulia esetén: 

o Segítő, kompenzáló eszközök használata. 

o Alapműveletek vizuális fogalmi kialakítása. 

o Matematikai nyelvi relációk tudatosítása. 

Tanórán kívül: 

 Megfelelő szakemberhez irányítás. 

 Szülőkkel való kapcsolattartás, családlátogatás 

 Egyénre szabott önálló feladat. 

 Fejlesztő óra, szakkör szervezése.   

 Szerepeltetés. 

 Hospitálás az óvodákban. 

 Tapasztalat és véleménycsere a kollégákkal, gyógypedagógus közreműködése. 

 Részképességzavarok korrekciója, fejlesztőpedagógus tartotta foglalkozások biztosítása 

 Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia és részképességzavar halmozott tünetei esetén: 

gyógypedagógusi segítség biztosítása. 

A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők és a lemorzsolódással 

veszélyeztetett tanulók segítése  

Tanítványaink döntő többsége a jól szocializált társadalmi rétegek gyermekeiből származik, így 

kevés esetben találkozunk beilleszkedési és magatartási nehézségeket felmutató diákokkal. 

Ugyanakkor látjuk azt, hogy az elmúlt években ezeknek a diákoknak a számaránya a mi 

iskolánkban is jelentős módon emelkedik, e változás a társadalomban végbemenő negatív 

szocializációs folyamatok egyenes következménye.  

Minden pedagógusnak tisztában kell lennie azzal, hogy a beilleszkedési és magatartási 

nehézségek megjelenése biztos jelei annak, hogy tanítványunk valamiféle szociális 

problémával, családi bizonytalansággal, életviteli nehézséggel küzd, és ezek az események 

nyomják rá bélyegüket mindennapi viselkedésükre. A magatartási és beilleszkedési 

nehézségekkel küzdő diákok nem tudatosan akarnak nehézségeket okozni maguknak, 

szüleiknek és tanáraiknak, hanem családi és szociális körülményeik, ebből gyakorta következő 

szülői elhanyagolásuk vezet azokhoz a személyiségükben bekövetkező változásokhoz, amelyek 

a jelenségeket előidézik.  

 Ezért a beilleszkedési és magatartási nehézségeket mutató tanítványokhoz sohasem haraggal, 

hanem inkább figyelemmel fordulunk. Biztosítanunk kell számukra a kapaszkodót, hogy 

családi, szociális problémákban, esetleg már a személyiség nem megfelelő fejlettségében, a 

családi és létbizonytalanságban rejlő gondok megoldási útján megindulhassanak. Ehhez az 

iskola minden pedagógusának érzékeny odafigyelésére, előítéletmentes pedagógusi 

személyiségére szükség van, mindenekelőtt azonban az osztályfőnökök kötelessége a 
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problémákkal küzdő személyiség felismerése, az osztályban tanító pedagógusok diszkrét 

informálása. Nem mellőzhető a felismert esetekben a problémák négyszemközti megbeszélése, 

az elvárások és a pedagógusi tanácsok világos megfogalmazása. 

BTM-es tanuló fejlesztésének elvei, módszerei, feladatai:  

 Egyénhez igazított követelmények kialakítása a gyermek képességeinek, 

érdeklődésének figyelembevételével. 

 A tanuló viselkedésének (kommunikáció, önbizalom, önérvényesítés) megismerése 

siker vagy kudarc esetén. A tanuló alkalmazkodása a kortárs csoportba. 

 Sikerélmény biztosítása. 

 Együttműködés a családdal, szakemberekkel és a Családsegítő Szolgálattal 

 Feltétlenül igénybe kell venni az iskolapszichológus és iskolai védőnő, valamint –

szükség esetén- az ifjúságvédelmi felelős tanár szakmai segítségét. 

Azokban az esetekben, ahol a tanuló szociális létbizonytalanságban van, kérni kell az illetékes 

önkormányzat segítségét. 

Kiemelt feladat, a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési és tanulási folyamatban tartósan 

akadályozott tanulók esetében az énkép, önismeret, a testi és lelki egészség és kommunikációs 

kultúra fejlesztése. 

A diagnosztizált, szakvéleménnyel, szakértői véleménnyel rendelkező tanulók részére minden 

esetben szükség van tantárgyi korrepetálásra, felzárkóztatásra, órai differenciálásra az 

intézményben. Ezen felül az otthoni tanulás, gyakorlás, fejlesztés vonatkozásában is 

meghatározunk feladatokat, amelyek megvalósításában a szülői együttműködésre is 

alapozhatunk.  

Iskolánkban azoknak a tanulóknak, akik lemorzsolódással veszélyeztettek, egyéni fejlesztést, 

felzárkóztató (visszazárkóztató) programot biztosítunk. Az osztályfőnökök, szaktanárok az 

intézményben kialakított jelzőrendszernek megfelelően folyamatosan figyelemmel kísérik a 

tanulók teljesítményét és jelzik a problémákat.  

Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása  

A társadalmi tendenciák azt mutatják, hogy tanulóink egyre több negatív hatásnak, veszélynek 

vannak kitéve. Ezért iskolánk kiemelt feladatának tartja a szociálisan hátrányos körülmények 

között élő tanulók problémáinak kezelését, a tanulók veszélyeztetettségének megelőzését, 

illetve megszüntetését.  

A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fő célja és 

feladata a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő a gyermek fejlődését veszélyeztető 

problémák feltárása, megelőzése, megszüntetése. Minden pedagógus közreműködik a 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában. A gyermekvédelmi problémák feltárásának 

az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél 

hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel súlyosabbá válásukat. 

Iskolánk alapvető feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: 

 Fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit. 

 Meg kell keresni a problémák okait. 

 Segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához. 
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 Jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek az észlelő 

és jelzőrendszer által kiadott formanyomtatványon. 

 Rendszeres kapcsolattartás a veszélyeztetett tanulók családgondozóival 

esetmegbeszélés, esetkonferencia keretében. 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős működik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata, hogy segítse a 

pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik 

különösen: 

 Általános prevenciós tevékenység. 

 Mentálhigiénés programok szervezése, az iskola egészségnevelési programjának 

segítése. 

 Szociális ellátások számbavétele. 

 Veszélyeztetett tanulók esetén felméri a veszélyeztetettség típusát, súlyosságát, majd 

mérlegeli tapasztalatait és további teendőkre tesz javaslatot, illetve a megfelelő 

szakszolgálatokhoz irányít. 

 A tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, melyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak. 

 Családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztető okok feltárása érdekében. 

 A veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. Segíti a 

gyermekjóléti szolgálat tevékenységét   

 Tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról (pl. színház, 

mozi és hangverseny látogatás)  

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik: 

 Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal 

 Gyámhatósággal 

 Az iskolarendőrrel. 

 Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal 

 Nevelési Tanácsadóval 

 Iskolaorvossal, védőnővel 

 Továbbá a gyermekvédelemi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó személyekkel, 

alapítványokkal és intézményekkel. 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 A felzárkóztató foglalkozások. 

 A tehetséggondozó foglalkozások. 

 Az indulási hátrányok csökkentése. 

 A differenciált oktatás és képességfejlesztés. 

 A pályaválasztás segítése. 

 A személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek). 

 Egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése. 

 A családi életre történő nevelés. 
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 Tanulószobai foglalkozások. 

 Az iskolai étkezési lehetőségek. 

  Az egészségügyi szűrővizsgálatok. 

  A tanulók szabadidejének szervezése: 

o tanórán kívüli foglalkozások 

o szabadidős tevékenységek 

o nyári Erzsébet táborok 

 A szülőkkel való együttműködés. 

 Tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 DADA foglalkozások, KEVE program. 

 Mentálisan sérült tanulók esetében pszichológus tanácsának kikérése. 

Iskolánk befogadó intézmény, mert pedagógiai programunkban megjelennek a differenciált és 

az egyéni fejlődést biztosító módszertani eljárások. Iskolánk vezetése és tantestülete felvállalja 

a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű 

tanulók nevelését és oktatását, számunkra személyre szabott értékelési és követési rendszert 

biztosítunk. Nevelésük során az esélyegyenlőség feltétlen biztosítására a saját esélyegyenlőségi 

tervünk tartalmaz előírásokat. 

Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje 

 A tanulók a diákönkormányzat által képviselhetik jogaikat (DÖK), melynek 

javaslattevő joga van a tanulók nagyobb közösségére kiterjedő iskolai élettel 

kapcsolatos minden kérdésben. 

 Az osztályközösségek a diákönkormányzat legkisebb egységei, küldöttet delegálnak az 

intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. A tanulóközösségek ily módon 

önmaguk diákképviseletéről döntenek. 

 Az iskolai diákönkormányzat véleményt nyilváníthat: 

o  a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítésében, elfogadásában; 

o  a tanév munkarendjének meghatározott, a tanulókat érintő programok 

tekintetében; 

o pályázatok, versenyek meghirdetésében, szervezésébe 

o a tanulók fegyelmi ügyében; 

o a tanórán kívüli foglalkozások szervezésében, formáinak meghatározásában; 

o az iskolai ünnepélyek szervezésében és az iskolai hagyományépítésben. 

o A diákönkormányzat (DÖK) dönt: 

o  saját működéséről és szerveinek hatásköréről 

o  a diákönkormányzat rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról; 

o a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról. 

o a tanítás nélküli programok megvalósításáról a nevelőtestület véleményének 

meghallgatásával.  

 Egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározása a nevelőtestület 

véleményének kikérése mellett a diákönkormányzat jogköre; 
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 A diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorolhat: 

o  a tanulók kitüntetésében, jutalmazásában; 

o A jogszabályokban meghatározott ügyekben 

o az ünnepélyek, megemlékezések rendjében,  

o a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokban; 

o a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formáiban 

és rendjében. 

Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel  

A diákokkal való kapcsolattartás elsődlegesen a mindennapi érintkezés során történik a tanítási 

órákon, az órák közti szünetekben, a tanítás előtt és után. A diákok bármely tanárukat 

megkereshetik javaslataikkal és egyéni gondjaikkal, személyükről és az osztályközösségről 

információkat kérhetnek tőlük és az iskola vezetőitől. A diákok személyét érintő problémákkal 

elsődlegesen az osztályfőnök és a szaktanárok foglalkoznak.  

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról 

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják. 

o az iskola igazgatója legalább évente egyszer a DÖK gyűlésen SZMK gyűlésen,  

o a diákönkormányzat vezetője 3 havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének 

ülésén és az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órán. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan tájékoztatják.  

o szóban: fogadó órán, egyéni fogadóórán, ha szükséges telefonon 

o írásban: a tájékoztató füzeten keresztül, elektronikus naplóban, vagy e-mail írásával 

 A szülői értekezletek, a fogadó órák, a nyílt tanítási napok és egyéb aktuális információk 

időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg.  

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a DÖK vezetőivel, az 

iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.  

 A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

az iskola igazgatója, az osztályfőnökök és az SZMK elnök tájékoztatják:  

o az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség 

választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten, 

o az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein. 

 Az iskola minden jelentős intézkedését írásban közli a szülőkkel határozat révén, vagy 

egyéb szokásos írásos formában.  

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének fórumai: 

 Családlátogatás 
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o  feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve 

tanácsadás a gyermek optimális fejlesztésének érdekében, ha szükséges. 

 Szülői értekezlet 

o  feladata, a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása, 

o a szülők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, az országos és a 

helyi közoktatás politika alakulásáról, változásairól, 

o a helyi tanterv követelményeiről, 

o az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

o saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról, 

o a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről, 

o az iskolai és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról, 

o a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az 

iskola igazgatósága felé. 

 Rendkívüli szülői értekezlet 

o Ha az osztály helyzete, problémái, a csoport előtt álló feladatok azt indokolják, az 

iskola igazgatója rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze a szülők tájékoztatására, 

a problémák közös megoldási lehetőségének megtalálására.  

 Fogadó óra: 

o Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-

egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. Az iskola biztosítja, 

hogy a fogadóórán a szülő négyszemközt beszélhessen gyermeke tanárával személyes 

problémáiról.  

 Nyílt tanítási nap 

o Feladata, hogy a szülő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon 

közvetlenül gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről.  

 Írásbeli tájékoztató 

o Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű 

programokról. 

A szülői munkaközösség 

A szülői munkaközösség célja a legaktívabb szülőkből álló közösség megalkotása, amely 

átfogja az iskola működésének egészét. A szülői munkaközösséget annak szervezeti és 

működési szabályzatában foglaltak szerint épül föl és működik. Vezetőjét a szülői 

munkaközösség maga választja az intézménybe járó diákok szülői közül.  

A szülői munkaközösség véleményt nyilváníthat, információt kérhet az intézményt érintő 

bármely kérdésben. Feladata az iskola hagyományrendszerében szereplő események 

lebonyolításában való közreműködés is.  

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 

A vizsgaszabályzat hatálya: 
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 Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra 

érvényes, azaz:  

o osztályozó vizsgákra, 

o különbözeti vizsgákra, 

o javítóvizsgákra 

o pótló vizsgákra (fel nem róható ok miatt késett a vizsgáról) 

 Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

o aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

o akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

o akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

o Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az 

intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga 

letételét írja elő.  

o Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság 

megbízott tagjaira.  

Vizsgaszabályzat 

 A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó 

vizsgát kell tennie, ha:  

o az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

o az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

o egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az 

osztályozó vizsga letételének lehetőségét, megfelelő számú érdemjegy esetén a 

pedagógus megajánlhatja az osztályzatot, 

o ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta 

és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 

megfelelő számú érdemjegy esetén a pedagógus megajánlhatja az osztályzatot, 

o  átvételnél az iskola igazgatója előírhatja, hogy a tanuló független vizsgabizottság 

előtt vizsgát tegyen a szükséges tantárgyakból. 

 A vizsga, ha a tanuló kérésére jön létre, akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga 

kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatónál a vizsgára jelentkezni. Az 

igazgató a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a 

vizsga idejét és helyét. 

 Az intézményben szervezett tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, 

évfolyamonkénti követelményei megegyeznek az érvényes kerettanterv alapján készült, 

a Pedagógiai Program részét képező helyei tanterv adott tantárgyra és évfolyamra 

vonatkozó követelményeivel. 

 A tanterv követelményrendszerének értelmezésében és részletezésében az adott 

osztályban tanító szaktanárok nyújtanak segítséget a vizsgára jelentkezett tanulóknak, 

ők adják át a kialakított szóbeli tételsorokat vagy témakör-listákat is a tanulónak.  
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 A vizsgák lebonyolításának módját a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. fejezetének 

előírásaival szervezzük. 

 A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként két vizsgaidőszakot jelölünk ki. 

o Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban,  

o Osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsgára a félévzárások előtti két hétben van 

lehetőség. 

o A vizsgát megelőzően egy hónapon belül jelöljük ki a vizsgaidőszakot. 

o A vizsgák időpontjáról a vizsgázót írásban tájékoztatjuk a legalább 4 héttel korábban. 

 Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-

oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan 

megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

 Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a 

vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

 A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának 

elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg 

illetékes kormányhivatal bízza meg. 

 Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Az 

általuk ellátandó feladatok: elnök, kérdező tanár és ellenőrző tanár. 

o Amennyiben az intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján 

erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására. 

o A tanulmányok alatti vizsga követelményei: az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati 

vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programja határozza meg.  

o Az elnök felel a szabályok betartásáért, ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a 

jegyzőkönyvet, ha kell, szavazást rendel el. 

o Kérdező tanár, csak megfelelő tanári végzettségű lehet, lehetőség szerint ne az 

kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte. 

o Ellenőrző tanár, lehetőség szerint szakos tanár, felel a vizsga szabályszerűségéért. 

 A tanulmányok alatti vizsgán a tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon 

mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, 

szakértői vélemény alapján kapott. 

 A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az 

Intézmény nem a Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, 

vagy a vizsgáztatás során olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló 

teljesítményét hátrányosan befolyásolta.  
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 A vizsga akkor számít eredményesnek, ha a tanuló az adott tantárgy követelményeit 

legalább 30%-ban teljesítette.  

 Százalék Kapott osztályzat 

 90-100% 5 

 75-89% 4 

 60-74% 3 

 30–59% 2 

 0-29% 1 

 A vizsgatárgyak részei és követelményei  

o Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott 

tantárgyának az intézmény pedagógiai programjának helyi tantervében található 

követelményrendszerével.  

 A vizsgákon csak szóbeli feleletet kell tenni a következő tantárgyakból: 

o etika/hit-és erkölcstan, német nemzetiségi nép-és honismeret 

 A vizsgákon csak írásbeli feleletet kell tenni a következő tantárgyakból: 

o természetismeret, földrajz, biológia, fizika, kémia, történelem, honismeret 

 A vizsgákon írásbeli és szóbeli feleletet kell tenni a következő tantárgyakból: 

o magyar nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, matematika 

 A vizsgákon gyakorlati felmérés történik a következő tantárgyakból: 

o testnevelés, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika 

 A vizsgákon gyakorlati felmérés és írásbeli beszámoló történik a következő tantárgyból: 

o informatika 

Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai  

 A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy 

átvétel útján keletkezik. 

 A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az 

iskola igazgatója dönt. 

 A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló 

jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola 

házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez köti. 

 Felvételi vizsga iskolánkban nem szervezhető.  

 Iskolánk köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye a beiskolázási körzetünkben található.  

 Az iskolánkba a tanköteles tanulókat az első évfolyamra a tankerület által meghatározott 

időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon 

közzé tesszük. 

 A nemzetiségi tagozatunk városi beiskolázású, illetve várjuk a környező településekről 

jelentkezőket is.  

 A felvételi eljárás különös szabályai  



148 

 

o Előnyben részesül, akinek lakóhelye iskolánk telephelyével egybe esik, illetve 

különleges helyzete ezt indokolja.  

o Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló: 

o testvére már az iskolával jogviszonyban áll 

o munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola, vagy 

o az iskola, a tanuló lakóhelyétől ennek hiányában tartózkodási helyétől egy 

kilométeren belül található 

 Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai 

munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az 

igazgató dönt.  

 A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben részesítjük, a 

nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató osztályba fel vagy át vételnél. 

Projektoktatás és sajátos pedagógiai módszerek 

A projektalapú oktatási modellel élni akarunk, a konkrét feladatokat minden évben az iskola 

éves munkatervében határozzuk meg. A módszerrel kapcsolatos elveinket itt röviden 

összefoglaljuk.  

A projektek hiteles és valóságos környezetet biztosítanak a tanulási tevékenységek 

összekapcsolásához, átfogó gondolatokkal foglalkoznak, ezzel lehetőséget adnak a magasabb 

rendű gondolkodási készségek fejlesztésére is, valamint motiválják a tanulókat a tanulásra.  

 A projektalapú tanulás egy tanulóközpontú oktatási modell. Ez a fajta tanulás olyan, hosszú 

kifutású feladat segítségével fejleszti a tanulók tartalmi tudását és készségeit, amelynek 

középpontjában a tanulói kutatás és a hiteles bizonyítás áll kidolgozott anyagok és bemutatók 

formájában.  

A tanórán alkalmazott projektek aktív szerepet bíznak a tanulókra. A tanulók a projektek 

teljesítése közben a való életben hasznos, ún. 21. századi készségeket sajátítanak el – ezek közül 

sok megegyezik a napjainkban a munkáltatók által elvártakkal: 

 képesség a másokkal való együttműködésre 

 megfontolt döntéshozatal 

 kezdeményezőkészség 

 összetett problémák megoldása 

 önirányítás 

 eredményes kommunikáció 

A projektalapú oktatás nem tantárgyhoz kötött, egyaránt alkalmazható néhány órában vagy akár 

egy egész félév során, illetve egy tananyagrész mélyebb elsajátítására. 

Egész napos oktatás 1-4.évfolyam 

Intézményünkben az alsó tagozaton egész napos oktatás formában folytatjuk a nevelést, 

tanítást. 

Egész napos iskolai nevelés és oktatás esetében a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokat a 

délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen elosztva, egymást váltva, a tanulók arányos 

terhelését figyelembe véve szervezzük meg az adott évfolyamra meghatározott kötelező, 
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kötelezően választandó, kötelezően választható tanórai és egyéb foglalkozások megtartásával. 

Többlet pedagógiai támogatást nyújtunk azon tanulók részére, akik bármely okból kifolyólag 

egyéni tanulási nehézséggel, a tananyag értelmezési problémájával küzdenek. 

A német nemzetiségi nevelés és oktatás szerepe, feladatai és célkitűzései 

Iskolánkban l993 óta folyik nyelvoktató kisebbségi oktatás, német nemzetiségi nyelvet 

tanítunk. Iskolánk sajátos arculatának legfőbb eleme a német nemzetiségi nevelés és oktatás. A 

gyerekek már első osztálytól emelt óraszámban tanulják a német nyelvet. A nemzetiségi nevelés 

és oktatás célja a német nemzetiségi nyelv minél magasabb szintű elsajátíttatása, az anyaország 

történelmének, kultúrájának megismertetése, szokások és hagyományok ápolása.  

Nemzetiségi oktatásunk megvalósítja az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, 

e mellett biztosítjuk a nemzetiség nyelvének tanulását, történelmének, szellemi és anyagi 

kultúrájának megismerés, a hagyományőrzést és teremtést. Iskolánk tanítási nyelve a magyar 

nyelv, a nemzetiségi /német nemzetiségi/ nyelv tantárgyat tanítási óra keretében az első 

évfolyamtól oktatjuk a törvény által előírt heti 5 óraszámban. Iskolai német nyelvoktatásunk 

legfőbb feladata, hogy ébren tartsa a nemzetiségi tudatot a német nemzetiségi tudat erősítésével 

és az irodalmi német nyelvoktatásával. 

Megteremtettük a nemzetiségi oktatás feltételeit, és tanulóink nemzetiségi tanulmányi 

versenyeinek és a partnerkapcsolatnak köszönhetően felértékelődött a német nyelv oktatása 

iskolánkban. A tantestület feladata ezt tovább erősíteni. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzattal kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk. Közös 

pályázatokon veszünk részt, az önkormányzat pedig anyagi forrással támogatja a német 

nemzetiségi programjainkat (színházlátogatás, tábor szervezése). A német nemzetiségi 

népismeret tantárgy keretében osztályaink ellátogatnak a kiállításokra. 

Feladatok 

Iskolánkban a német nemzetiségi nyelvet tanulja minden tanuló az alsó évfolyamokon, heti 5 

órában. A 7- 8. osztályban német előkészítő segíti a felkészülést a felvételi vizsgákra és a német 

DSD nyelvvizsgára. Heti egyszer 1 órában tanulnak német népismeretet a diákok. 

Ösztönözzük tanulóinkat német nyelvi középiskolai továbbtanulásra. Kapcsolatot tartunk a 

helyi német nemzetiségi önkormányzattal, részt veszünk rendezvényeiken, nemzetiségi 

versenyeken. Arra törekszünk, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és 

kulturális gazdagság előnyei. 
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Helyi tanterv 

Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkező tanévekben az alábbi tantervek 

alapján folyik az oktatás: 

H2012: A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján készült az „A” kerettantervek 

felhasználásával. 

H2020: Az „5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról” alapján készült 

kerettantervek szerint, figyelembe véve a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzatának ajánlását. 

TANÉV 

ÉVFOLYAM 

1. osztály 
2. 

osztály 

3. 

osztály 

4. 

osztály 

5. 

osztály 

6. 

osztály 

7. 

osztály 

8. 

osztály 

2020-21. H2020 H2012 H2012 H2012 H2020 H2012 H2012 H2012 

2021-22. H2020 H2020 H2012 H2012 H2020 H2020 H2012 H2012 

2022-23. H2020 H2020 H2020 H2012 H2020 H2020 H2020 H2012 

2023-24. H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 H2020 

 

1-4. évfolyam óraterv 

 H2012 H2020 

Tantárgy 1. o. 2. o 3. o. 4. o. 1. o. 2. o 3. o. 4. o. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 6 7 7 6 6 

Német nemzetiségi nyelv 5 5 5 5 5 5 5 5 

Német nemzetiségi népismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Természetismeret 1 1 2 2 0 0 1 1 

Informatika→Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 2 2 2 1 1 1 2 

Technika 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 4 4 4 4 4 4 4 4 

Néptánc 1 1 1 1 1 1 1 1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 28 29 29 29 27 27 27 28 
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Az alsó tagozat egész napos iskolaként működik, az alábbi időbeosztással: 

 Egy tanítási napot 9 órára bontunk, ebből: 

o Napi 5-6 tanóra. 

o Napi 1-4 tanulás óra. 

o Hetente 2 • 2 óra művészeti iskolai foglalkozás. 

Az 1-4. évfolyam valamennyi tanulója nemzetiségi nyelvoktató képzésben vesz részt, kivéve a 

pedagógia szakszolgálat által adott mentességgel rendelkezőket.  

Az ötödik osztálytól a tanulók a német nemzetiségi nyelvoktató képzést folytatják, illetve 

lehetőségük van normál idegen nyelv tanulására is áttérni. 

5-8. évfolyam német nemzetiségi nyelvoktató óraterv 

 

  

 H2012 H2020 

Tantárgy 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

Magyar 4 4 4 4 4 5 3 4 

Dráma és színház 0 0 0 0 0 0 1 0 

Német nemzetiségi nyelv 5 5 5 5 5 5 5 5 

Német nemzetiségi népismeret 1 1 1 1 1 1 1 1 

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 0 0 0 1 0 0 0 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 0 0 0 0 1 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Természettudomány 2 2 0 0 2 2 0 0 

Földrajz 0 0 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 

Biológia 0 0 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 

Fizika 0 0 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 

Kémia 0 0 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 2 1 1 1 2 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 0 

Informatika→Digitális kultúra 2 2 2 2 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki→Közösségi nevelés 1 1 1 1 1 1 1 1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 31 31 34 34 31 31 33 33 



152 

 

5-8. évfolyam normál idegen nyelvvel óraterv 

  

 H2012 H2020 

Tantárgy 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

Magyar 4 4 4 4 4 5 3 4 

Dráma és színház 0 0 0 0 0 0 1 0 

Idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 

Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 

Hon- és népismeret 1 0 0 0 1 0 0 0 

Állampolgári ismeretek 0 0 0 0 0 0 0 1 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 

Természettudomány 2 2 0 0 2 2 0 0 

Földrajz 0 0 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 

Biológia 0 0 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 

Fizika 0 0 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 

Kémia 0 0 1,5 1,5 0 0 1,5 1,5 

Ének-zene 1 1 1 1 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 2 1 1 1 2 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 0 

Informatika→Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki→Közösségi nevelés 1 1 1 1 1 1 1 1 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 27 27 30 30 28 28 30 30 
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Komplex Alapprogram 

A 2020-21-es tanévtől bevezetésre kerül iskolánkban a Komplex Alapprogram (lásd 

melléklet), a következők szerint: 

 Az alsó tagozaton a 3−4. osztályban. 

 Az alprogramok megvalósítása a 3-4 osztályban: 

o Testmozgásalapú alprogram: testnevelés óra, néptánc óra, szabad óra 

időkeretében 

o Logikaalapú alprogram: a matematikai tehetséggondozó és felzárkóztató órák 

keretében 

o Művészetalapú alprogram: a heti 4 művészeti óra  

o Az életgyakorlat és a digitális alapú alprogram nem valósul meg. 

 A „Te órád!” az alsó tagozaton a művészeti és a szakköri órák keretében. 

 Ráhangolódás az eddigi „Örömkör” helyébe lép, hétfői és pénteki napon a tanulás órába 

épül be. 

 A felső tagozaton 5. osztálytól felmenő rendszerben. 

 Az alprogramok megvalósítása a felsőben: 

o Testmozgásalapú alprogram: a délutáni sportfoglalkozások idejében. 

o Logikaalapú alprogram: a matematikai tehetséggondozó és felzárkóztató órák 

keretében 

o Művészetalapú alprogram: a heti 4 művészeti óra  

o Életgyakorlat alapú alprogram részben beépül az osztályfőnöki órákba. 

 A „Te órád!” a felső tagozaton a művészeti és a szakköri órák keretében. 

 A ráhangolódás az osztályfőnöki órákon valósul meg. 
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Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét: 

 A nevelő-oktató munka során a pedagógusok olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép) használnak a tananyag feldolgozásához elsősorban, 

amelyek szerepelnek a hivatalosan tankkönyv jegyzéken. A pedagógusok ezek közül 

szabadon választhatnak, törekedve arra, hogy  

o adott évfolyamok azonos könyvet válasszanak, 

o egymásra épülő tankönyvcsaládok legyenek, 

o az adott évfolyamra biztosított keretösszeget ne lépjék túl. 

 A pedagógusok minden tanévben a kijelölt időpontig, írásban leadják az iskolai 

tankönyvfelelősnek az általuk használni kívánt könyvek jegyzékét  

 A tanórákon olyan tankönyvek, munka- és foglalkoztató füzetek is használhatók 

segédanyagként, amelyek nem szerepelnek a jegyzéken. 

 A nyomtatott taneszközökön kívül néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség 

lehet, ezeket az egyes évfolyamokon a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák 

meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt – a megelőző tanév 

májusában, szülői értekezleten – tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a szülők 

kötelessége a következő tanév kezdetéig. 

 A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat 

veszik figyelembe:  

o A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

o Azokat az eszközöket kell előnybe részesíteni a választásnál, amelyek több 

tanéven keresztül használhatóak. 

o A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk.  

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai: 

1-2. évfolyam 

 Az iskolába érkező gyermekeket fokozatosan szoktatjuk át, az óvodai szabadabb, 

játékközpontú életről az iskola kötöttebb világába. 

 Teret adunk a gyermekek játék és mozgás igényének a tanórák esetleges 

megszakításával is. 

 Tevékenykedtető, kreatív, élményszerű feladatokkal igyekszünk fenntartani a gyermeki 

kíváncsiságot, nyitottságot a megismerés utáni vágyat. 

 Igyekszünk kialakítani a tanulókban a felelősségvállalást, az önállóságot személyre 

szabott feladatokkal, de megtanítjuk, hogy problémák megoldásához együttműködésre 

is szükség van. 

 Magatartási normákat, szabályokat alakítunk ki a közösségekben, a társas 

kapcsolatokban, a konfliktushelyzetek kezelésében. 
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 A hátrányos szociokulturális környezetből érkező tanulókat segítjük a beilleszkedésben, 

hátrányaik „ledolgozásában”. 

 A gyermekek tanulásának megszervezésekor figyelembe vesszük az egyéni 

képességeket, adottságokat. 

 A részképességek terén hátrányt mutató gyermekeket a nevelési tanácsadóba irányítjuk 

a részletes felmérés érdekében. 

 A gyerekekkel ellátogatunk a várba, a dzsámiba és megismerkedünk a 

lakókörnyezetünkkel. 

 Kihasználjuk, hogy egész napos iskolaként működünk és lehetőséget biztosítunk a 

testmozgásra a szabad idősávokban. 

 A környezetünk tisztán tartásával, esztétikus kialakításával a gyermekek 

környezettudatos magatartását fejlesztjük. 

 Megmutatjuk a gyerekeknek, hogy nem csak tanórán tanulunk, hanem minden 

tevékenységünkből tapasztalatokat vonunk le. 

3-4. évfolyam 

 Tehetséggondozó foglalkozásokkal támogatjuk tanulóinkat, hogy az egyéni 

képességeiket minél jobban kibontakoztathassák. 

 Felzárkóztató foglalkozásokkal igyekszünk elérni, hogy a képességekből adódó 

hátrányokat kompenzáljuk. 

 A tanórákon a tanulók képességeihez igazodó feladatokat adunk, amelyek lehetőleg 

tevékenykedtetőek, élményszerűek és a mindennapi élethez kapcsolódnak. 

 A sajátos nevelési igényű tanulóknak biztosítjuk a gyógypedagógusok általi fejlesztését 

az utazó gyógypedagógiai szolgálat segítségével. 

 A kialakított magatartási normákat, szabályokat tudatosítjuk a gyermekekben, hogy 

azok automatizmusokká váljanak. 

 Papír és elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk a környezettudatos magatartás 

kialakítása érdekében. 

 Lehetőséget biztosítunk a rendszeres testmozgáshoz, nem csak a testnevelésórák 

keretében. Többek között őszi túrát szervezünk minden tanévben. 

 Lehetőséget biztosítunk a beszélgetésben, vitában, való részvételre, ahol megtanulja 

megfogalmazni saját véleményt. Ilyen tevékenység többek között az „örömkör”. 

 A német nemzetiségi népszokásokat nem csak a tanórákon, hanem a Márton-nap 

keretében illetve tanulmányi kirándulások szervezésével is tudatosítjuk a gyerekekben. 

 A Bolyai versenyeken való részvétellel, tudatosítjuk a csapatmunka előnyeit. 

 Különböző tanulási módszerek megismerésével keressük a gyermek számára 

leghatékonyabb módszert. 
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5-6. évfolyam 

 Tanulószobai foglalkozásokkal, egyéni tanulássegítéssel biztosítjuk a felsős 

elvárásokhoz való alkalmazkodást. 

 Figyelmet fordítunk az eredményes tanulás módszerek, technikák elsajátíttatására, a 

tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges kompetenciaterületek és 

koncentrációs képességek, akarati tulajdonságok fejlesztésére. 

 Az alapkészségek megerősítése, fejlesztése kap fő hangsúlyt. Igazodva a gyermeki 

gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz figyelembe veszi, hogy a 10–12 

éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz.  

 Integratív-képi gondolkodásra alapozó fejlesztést folytatunk. 

 Erősítjük a nevelési célok elérését támogató érzelmi, szociális és kognitív képességeket. 

 Osztályfőnöki órák keretében erősítjük az alsóbb évfolyamokon kialakított magatartási, 

közösségi szabályokat, illetve az életkorhoz igazítjuk őket. 

 A március 15-ei megemlékezéshez kapcsolódóan helytörténeti körúton vesznek részt a 

gyerekek 

 A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, 

motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulók együtt neveléséből adódóan, a 

tolerancia fejlesztése. Megismertetjük a közösségi élet sajátosságaiból fakadó 

korlátokkal, és hogy ennek tudatában miként alakítsa tevékenységét. 

 Megmutatjuk, hogy milyen lehetősége van a konfliktusok feloldására, hogyan 

alkalmazza a konfliktuskezelés demokratikus technikáit, szert téve az együttműködés 

képességére.  

 Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően lehetőséget 

biztosítunk a kibontakozásra. 

 Megmutatjuk a tanulóknak a családban betöltött szerepeket, feladatokat, hogy 

felismerje, megtalálja és elvégezze a rá háruló feladatokat. 

 Megmutatjuk az egészséges táplálkozás alapvető szabályait. Megismertetjük a 

tisztálkodással kapcsolatos alapvető szabályokkal, a személyes higiéné ápolásának 

módjaival, hogy megtanulja tudatosan ápolni személyes higiénéjét. 

 A hatékonyan tanulás támogatása érdekében megtanítjuk keresni a világhálón, 

kulcsszavak segítségével, hogy képes legyen elektronikus gyűjtőmunkát végezni.  

 Felhívjuk a figyelmet a videojátékok használatának helyes mértékére, a közösségi 

oldalak, valamint a médiatartalmak megosztásának esetleges veszélyeire. 

7-8. évfolyam 

 Pályaorientációs nap 

 Érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészítjük a 

tanulókat a középfokú intézményben való továbbtanulásra. 

 Az egymás elfogadása, tolerancia révén támogatjuk a társadalomba való 

beilleszkedést.   



157 

 

 Tudatosítjuk a gyerekekben, hogy az emberek különböző értékeket és véleményeket 

vallanak, és hogy az értékek és szabályok egy része viszonylagos, hangsúlyozzuk a 

normakövetés fontosságát. 

 Erősítjük a tanulók alapkompetenciáit. 

 Hangsúlyossá válik az elvont fogalmi és elemző gondolkodás fejlesztése. 

 Elősegítjük az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret 

fejlesztését, a tanulók tanulási és társas motivációinak, önbizalmának növelését.  

 Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek elé állítjuk a gyerekeket, hogy 

biztosítsuk, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és 

problémamegoldáshoz való motivációjukat. 

 Megismertetjük az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári jogokkal, 

kötelezettségekkel és az őt megillető jogok érvényesítési lehetőségeivel.  

 Bevonjuk őket olyan tevékenységekbe, amelyek a közösség jobbítását szolgálják. 

 Megmutatjuk a családi élet és a párkapcsolatok során előforduló súlyos 

problémahelyzeteket, és hogy ezek megoldásához megfelelő segítséget merjen kérni.  

 Igyekszünk elérni, hogy értéknek tekintsék a gondosan kiválasztott, mély társas 

kapcsolatot. Legyenek tisztában azzal, hogy a szexualitás a párkapcsolatok fontos 

eleme, de értsék az ezzel kapcsolatos felelősséget is. 

 Segítünk kialakítani, olyan kommunikációs stratégiákat, amelyek, alkalmasak 

elhárítani a közösségi oldalakon megjelenő verbális agressziót. 

 Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy magánszférájukba ne engedjenek be nem kívánatos 

médiatartalmakat, médiatartalmak hitelességét, valóságtartamát kritikusan értékeljék. 

Mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja: 

A mindennapos testnevelést, testmozgást a köznevelési törvény 27§ 11) bekezdése alapján a 

következő módon szervezzük meg: 

 1-4 évfolyam: heti négy testnevelés óra valamint egy néptánc óra 

 5-8 évfolyam: heti három testnevelés óra a délelőtti idősávban, a kerettanterv 

testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési 

formákkal, műveltségterületi oktatással 

 heti két óra sportág specifikus mozgás a következő választási lehetőségekkel: 

o Lányok: szertorna, labdajátékok, labdarúgás, jóga, tánc 

o Fiúk: labdarúgás, labdajátékok, jóga. 

 versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a 

tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás 

birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki. 
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A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai: 

Választási lehetőségek: 

 Az 1-4 évfolyamon a következő tantárgyak esetén lehet választani: 

o  etika ↔ hit- és erkölcstan 

 Az 5-8 évfolyamon a következő tantárgyak esetén lehet választani: 

o etika ↔ hit- és erkölcstan 

o német nyelv ↔ német nemzetiségi nyelv 

o testnevelés 2 órája 

 A választható foglalkozások 1-4 évfolyamon: 

o szakkör: angol, énekkar, szertorna 

o tehetséggondozó foglalkozás: matematika, magyar 

 A választható foglalkozások 5-8 évfolyamon: 

o testnevelés: szertorna, labdajátékok, labdarúgás, jóga 

o szakkör: orosz nyelv, angol nyelv, kórus, geo-matek, informatika 

o tehetséggondozó foglalkozás: matematika, drámajáték, történelem, magyar 

ECDL számítógépes vizsgára felkészítő, német nyelvvizsgára felkészítő 

o felzárkóztató foglalkozás: magyar, matematika 

o tanulószoba 

A választás szabályai: 

Az iskola minden év április 15-ig közzétesz egy tájékoztatót, amely tartalmazza az adott 

évfolyamon meghirdetett foglalkozásokat, azoknak a pedagógusnak a nevével együtt, akik 

vélhetőleg a foglalkozást fogja tartani.  

A kitöltött és a szülő által hitelesített nyomtatványt, amely tartalmazza a tanuló választását, 

május 20-ig eljuttatják a gyermek osztályfőnökéhez. A nyilatkozat módosítására a választás 

leadását követő 30 napon belül van lehetőség. 

A választás az idegen nyelv kivételével, mindig egy tanévre szól. A választás a következő tanév 

első napjától érvényes. Tanév közben tantárgyválasztás módosítására nincs lehetőség, továbbá 

a felvállalt foglalkozás is kötelezőjellegű a tanév során. 

A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módjai, 

diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái  

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének alapelvei 

 A tanulók legfontosabb kötelessége a tanulás. Iskolánk követelménye, hogy minden 

diák képességének megfelelően aktívan vegyen részt a tanítási-tanulási folyamatban. 

Pedagógiai munkánk szerves része, nélkülözhetetlen eleme a diagnosztizáló, fejlesztő, 

szummatív értékelés. 

 Kiinduló pontnak tekintjük a követelmények egyértelmű és világos megfogalmazását. 

Ez jelent viszonyítási alapot és fejleszti a tanulók ítélőképességét, amely saját munkájuk 

eredményeinek és kudarcainak felismeréséhez vezet.  
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 Az értékelés a tanulóra visszaható, a tanulását motiváló, a megerősítés révén fejti ki 

hatását, így magatartásmódosító hatással rendelkezik. 

 A tanulói teljesítmények folyamatos szóbeli értékelése minden pedagógus oktató-

nevelő munkájába beépül. 

 Az értékelés személyre szóló, tárgyszerű, a domináns értékek megvalósítására ösztönöz. 

 Az osztályozás, értékelés, minősítés rendszere évfolyamtól és tantárgytól függően 

változik, annak részletes ismertetését a tantárgyi programok tartalmazzák. 

 Az ellenőrzés során az életkori és szaktárgyi sajátosságokat figyelembe véve az 

írásbeliség és szóbeliség aránya változhat. 

 A folyamatos értékelés mellett szükséges a tanítási egységek összegző minősítése is. A 

tanulók minimálisan a tantárgy témaköreinek megfelelő számú tantárgyi osztályzatot 

kapnak. 

 Az értékelés nem korlátozódhat az osztályozásra, annak differenciáltnak, azaz egyénre 

szólónak kell lennie. 

 Lehetőséget kell biztosítani az osztályzatok javítására. Az osztályzat eredményes 

javítása feltételezi a tananyag elsajátításában meglévő hiányosságok pótlását. A 

felkészüléshez szükséges időt a tanuló számára a javítási kísérlet előtt biztosítani kell. 

 Félévkor és tanév végén tantárgyanként egy-egy osztályzattal történik a tanulói 

teljesítmények értékelése. A minősítés az évközi osztályzatok alapján történik, de nem 

egyszerű átlagszámítással. Az év végi jegy a tantárgyi követelmények egész évre 

vonatkozó teljesítésének kritérium- orientált összegző értékelése. Az évközi szummatív 

értékelések eredményei mellett figyelembe kell venni a fejlődési tendenciát, a tanuló 

adottságait, igyekezetét, az elért teljesítményért végzett munkáját. 

A beszámoltatás formái rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, 

súlya 

A szóbeli beszámoltatás formái 

 5 - 10 perces frontális számonkérés az óra elején; 

 szóbeli felelet az előző órák anyagából érdemjeggyel minősítve; 

 házi feladat számonkérése; 

 kiselőadás; 

 beszámoló. 

Az írásbeli beszámoltatás formái 

 feladatlap kitöltése önállóan; 

 írásbeli felelet kisebb tanítási egység (néhány óra) anyagából; 

 témazáró dolgozat írása - nagyobb tanítási egység átfogó számonkérése; 

 házi dolgozat - adott téma önálló feldolgozása; 

 év végi felmérő a tanév anyagából, a követelményszint figyelembevételével. 
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Az írásbeli beszámoltatás rendje  

 házi feladat: otthoni, tanulószobai gyakorlás, illetve gyakorlás után a tanult ismeretek 

alkalmazása - értékeléssel, osztályozással, 

 írásbeli felelet: egy tananyag vagy néhány tananyagrész számonkérése írásban a tanóra 

egy részében, 

 részdolgozat: egy fejezet részegységének számonkérése egy tanórán vagy az óra egy 

részében, 

 témazáró dolgozat egy fejezet végén, összefoglalás után írt, bejelentett dolgozat a 

tanórán 

Az írásbeli, szóbeli beszámoltatásnak a tanulók értékelésében betöltött szerepe 

 A tanulók napi, kisebb vagy nagyobb átfogó ismeretének számonkérése. Az 

eredmények és hiányosságok feltárása illetve a felmerült hiányosságok pótlása. 

 A beszámoltatások súlyozása: 

 200%: írásbeli témazáró dolgozat 

 100%: házi dolgozat, írásbeli felelet, szóbeli felelet, projektmunka 

 75%: írásbeli röpdolgozat, írásbeli beszámoló 

 50%: szorgalmi feladat 

Az írásbeli beszámoltatás korlátai 

 egy napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható és azokat egy héttel előtte be kell 

jelentenie a pedagógusnak 

A tanuló teljesítményének értékelése 

A pedagógiai értékelés céljai  

 A tanuló teljesítményének visszaigazolása 

 Az önértékelési képesség kialakítása 

 További tanulásra, a tanulás korrekciójára serkentés 

A pedagógiai értékelés funkciói 

 diagnosztizáló = helyzetfeltáró értékelés 

 formatív = a tanulási folyamatot fejlesztő, formáló értékelés 

 szummatív = lezáró-minősítő értékelés, egy végállapot eredménye 

A pedagógiai értékelés feladatai 

 a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének a 

minősítése; 

 a tanulók egyéni eredményeinek viszonyítása korábbi teljesítményükhöz; 

 a követelmény teljesítési szintje alapján a korrekció és a további gyakorlás irányának 

kijelölése; 

 a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása valamely standardizált értékhez; 

 következtetés a tanulás és tanítás hatékonyságára. 
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Pedagógiai értékelési rendszerünk súlypontjai 

 a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb fogalmak, összefüggések, törvények 

ismerete és értelmezése; 

 az ismeretek alkalmazásában a jártasság, a gyakorlottság ellenőrzése; 

 az oktatás eredményeként kialakult képességek mérése. 

Szóbeli értékelés 

 a tanulói tevékenység folyamatos megerősítése, korrigálása, segítés; 

 tanácsadás, ötletadás tanórán és azon kívül; 

 feleletek, dolgozatok jegyéhez fűzött indokolás; 

 lezáró osztályzatok elemzése tanárokkal, diákokkal; 

 illem, önművelés, munkatanulás elbírálása; 

 tanórán kívüli programok (színház és mozi látogatása, rendezvények, stb.) értékelése; 

 szülői értekezletek, fogadóórák, tantestület és diákság előtti igazgatói értékelés. 

Írásbeli értékelés 

 az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon félévkor, a 

tanulók munkáját szövegesen értékeljük,  

 dolgozatokhoz rövid instrukciókat írunk; 

 dicséreteket, elmarasztalásokat az ellenőrző könyvbe és az e-naplóba is beírjuk; 

 az igazolatlan órákról és a mulasztás következményeiről a szülőket értesítjük; 

 értesítést küldünk a várható bukásról, az osztályozó értekezletet megelőzően egy 

hónappal; 

 külső felkérésre véleményezéseket, minősítéseket készítünk (pályázat, 

gyermekvédelem, stb.). 

 az írásbeli feleletek értékelésének szabályai: 

o témazáró esetén 0-32% elégtelen; 33-59% elégséges; 60-74% közepes; 75-89% 

jó; 90-100% jeles 

o írásbeli felelet, röpdolgozat 0-39% elégtelen; 40-59% elégséges; 60-79% 

közepes; 80-89% jó; 90-100% jeles 

Az értékelés nyilvános fórumai 

 nyitott tanulmányi rendezvények a szülők számára; 

 házi versenyek, vetélkedők; 

 szakköri munkák kiállítása, bemutatója, versenyre küldése; 

 művészeti és sportkörök bemutatói, kiállításai; 

 értékelés, méltatás a diákközösség előtt; 

 iskolastatisztika.  
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A 2. osztály félévéig tartó időszak szöveges értékelés elvei 

 A pedagógus minden tanulóra, egyénre szabottan, pontosan és részletesen tudja 

tájékoztatni a szülőt a tanuló teljesítményéről; 

 Ennek keretében konkrétan megfogalmazza a következőket: 

o Mi az a tudásanyag, képesség, készség, amelyben sikeres volt a félév illetve a 

tanév során és kiemelkedően teljesített? 

o Mely területen hiányos a tudása, miben kell javasolnia, hogy képességének 

megfelelően előbbre tudjon jutni, és sikeresebben tudjon teljesíteni? 

o Melyek azok a problémák, kérdések, amelyekre több figyelmet kell fordítania a 

pozitív attitűd kialakulása, kialakítása érdekében? 

Osztályozás 

 a hagyományos tantárgyaknál az ötfokozatú skála érdemjegyeivel osztályozunk; 

 minden tanulónak, minden tantárgyból minimálisan a heti óraszámnak megfelelő 

osztályzata legyen félévente, heti: 

o egyórás tantárgy esetén 3 

o kétórás tantárgy esetén 5 

o háromórás tantárgy esetén 6 

o négy vagy több órás tantárgy esetén 8 

 a tanórai aktivitást értékelhetjük osztályzattal, 

 a tanulók iskolai füzetei is rendszeres értékelésre kerülnek, ügyelve arra, hogy az 

értékelés segítő szándékú legyen; 

 az osztályozási folyamatba bevonhatjuk a tanulókat, mert ez fejleszti erkölcsi 

ítélőképességüket; 

 az osztályzatot a pedagógus az osztályzat keletkezésekor közli a tanulókkal, szóbeli 

magyarázatot is fűz hozzá, és az osztályzatot rögzíti az elektronikus naplóba, az 

ellenőrzőbe; 

 a szaktanár lehetőséget adhat a javításra, amennyiben az a tanuló fejlődését szolgálja; 

 az első-második évfolyamon a szöveges értékelés félévkor az ellenőrzőbe, az első év 

végén a bizonyítványba kerül.  

 Az harmadik-nyolcadik évfolyamon a félévi osztályzat az ellenőrzőbe kerül, a második-

nyolcadik évfolyamon az év végi értékelés osztályzata a bizonyítványba kerül. 
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A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése  

Alapelvek 

A tanulók magatartását, valamint szorgalmát (munkatanulását, önművelését) havonta egy 

alkalommal az osztályközösség és az osztályban tanító nevelők javaslata alapján az 

osztályfőnök, félévkor és tanév végén az osztályfőnökök javaslata alapján a nevelőtestület 

értékeli. 

A magatartás értékelésének szempontjai 

 Az magatartás értékelésénél figyelembe kell venni azt, hogy a tanuló milyen 

magatartási tendenciákat mutat, illetve vannak-e szilárd magatartási szokásai, vagy 

viselkedése ingadozó; 

 Az értékelésnek ki kell terjednie a cselekvés feltárható motívumaira is; 

 Az értékelés során figyelembe vett szempontok az alábbiak: 

szempontok  5 (példás)  4 (jó) 3 (változó) 2 (rossz) 

iskolai élet 

szabályait 

következetesen 

betartja, másokkal is 

betartatja 

betartja csak nevelői 

segítséggel képes 

betartani 

gyakran, illetve 

súlyosan megsérti 

közösség érdekeinek 

figyelembe vétele 

igen jó jó közömbös szemben álló 

közösségi 

munkában való 

részvétele 

aktív jó közömbös érdektelen 

hatása a közösségre pozitív befolyást nem 

gyakorol 

nem árt negatív 

törődése társaival gondos, segítőkész segítőkész ingadozó, közömbös ártó 

házirend betartása betartja, arra 

ösztönöz 

betartja részben betartja sokat vét ellene 

viselkedése kifogástalan megfelelő előfordul 

udvariatlanság 

durva 

példamutatása pozitív megfelelő gyakran negatív negatív, romboló 

felnőttekhez való 

viszonya 

kifogástalan, 

udvarias 

megfelelő kifogásolható sértő 

fegyelmező 

intézkedésekben 

részesült-e 

nem részesült szóbeli 

figyelmeztetés 

írásbeli 

osztályfőnöki 

figyelmeztetés 

igazgatói 

figyelmeztetés, intő 
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A szorgalom értékelésének szempontjai 

 a szorgalom értékelésénél figyelembe kell venni azt, hogy a tanuló a kötelességét - a 

tanulást - rendszeresen, pontosan, a körülményeinek és képességeinek megfelelően 

teljesíti-e. 

 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának 

elvei és korlátjai 

A házi feladat fogalma 

 A tananyag feldolgozásának menetében minden olyan feladat, amelyet a tanítási időn 

kívül egyéni munkával végeznek a tanulók. 

 Rendszeres otthoni feladat, amelyet a tanulónak az egyik tanítási órától a másikig kell 

elkészítenie, megtanulnia. 

 A házi feladat elkészítése a tanuló kötelessége, a feladat elkészítéséhez szükséges 

feltételek biztosítása a szülők kötelessége. 

 Az egész napos felkészítés keretei között házi feladat adásának nincs helye, mivel a 

tanuló az egész napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napokra. A tanító 

azonban javaslatot tehet gyakorlásra feladatok kijelölésével, írás, olvasás, 

szövegfeldolgozás, verstanulás ajánlásával kijelölt feladatok alapján, különösen 

képességfejlesztés vagy felzárkóztatás céljából. 

  

szempontok  5 (példás)  4 (jó) 3 (változó) 2 (hanyag) 

tanulmányi 

munkája 

igényes, törekvő figyelmes ingadozó, 

figyelmetlen 

hanyag, feladatait 

nem végzi el 

képességeihez mért 

tanulmányi 

munkája 

arányban álló, 

meghaladó 

megközelítőleg 

arányban álló 

alatta marad jóval alatta marad 

önellenőrzés igen jó jó hiányos gyenge, vagy nincs 

önálló 

munkavégzés 

igen jó jó szétszórt nem hajlandó rá 

önművelési 

lehetőségek 

kihasználása 

rendszeres, 

céltudatos, aktív 

tisztában van a 

fontosságával 

időszakos nevelői 

ráhatás szükséges  

passzív 

önellenőrzés igen, sokszor előfordul ritkán egyáltalán nem 

önálló 

munkavégzés 

gyakori ritka nem vesz részt nem vesz részt 
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A házi feladat fajtái 

 szóbeli 

 írásbeli 

 rajzos 

 gyakorlati 

A házi feladat célja 

 hatékony önálló tanulás 

 új ismeretek szerzése, feldolgozása, a tanultak megszilárdítása, emlékezetbe vésése, 

alkalmazása 

 önállóság és önfejlesztés igényének kialakítása 

 egyéni képességek kipróbálása 

A házi feladat mennyisége 

 A gyerekek iskolai munkáját 5 napos munkaheti keret jellemezze a házi feladat 

esetében is. Az idővel való okos gazdálkodás azt jelenti, hogy a hét első tanítási 

napjára adott feladatokat az 5. tanítási napon is meg lehet oldani. 

 A házi feladatok mennyiségének összehangolására (korlátozására) abban az esetben 

van szükség, ha a tanuló 5. munkanapi tanóráinak 80 %-a megegyezik az 1. munkanap 

óráival, s a két tanítási nap között legfeljebb 2 tanítás nélküli nap van. 

 Egy tanítási napon legfeljebb 2 (kettő) előre bejelentett komolyabb felkészülést 

igénylő írásbeli beszámoló (témazáró dolgozat) íratható – különös tekintettel a hét első 

tanítási napjára. 

 Az írásbeli házi feladat elkészítésére fordított idő az átlagos képességű és átlagos 

felkészültségű tanuló esetében ne haladja meg a tantárgy tanulására fordított idő 

egyharmadát. Ha nincs szóbeli házi feladat, az írásbeli elkészítése teheti ki a tárgy 

tanulására fordított teljes időt. 

 A tanóra utolsó szakaszában a tanár feladata a házi feladat pontos kijelölése, a tanuló 

feladata a pontos rögzítés. 

 Az iskola érdekében végzett tanórán kívüli tevékenység esetében – ha az a tanuló 

egész délutánját igénybe veszi -, méltányosságból a másnapi tananyag számonkérése 

alól felmentés adható, szükség esetén a tanár által meghatározott időben pótlása 

kötelező. 

 Az írásbeli és szóbeli házi feladat egyenértékű. Elmulasztásuk egyforma szankciót von 

maga után. 

A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

 Az osztályok csoportokra bonthatók. A csoportbontások minden esetben a tanulók 

érdekeit szolgálják.  

 A csoportbontás szempontja a választható és kötelezően választható tantárgyak esetében 

a szülő döntése. 
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 Egyéb foglalkozások esetén a tanulók érdeklődése, szaktanárok javaslata. 

 A csoportbontás egyéb szempontja: szaktanterem befogadóképessége 

 Csoportbontások az 1-4 évfolyamon: 

o Testnevelés fiú – lány  

o Etika / hit- és erkölcstan 

o Nemzetiségi nyelv 

o Szakkörök, felzárkóztató foglalkozások 

 Csoportbontások az 5-8 évfolyamon: 

o Nemzetiségi nyelv – idegen nyelv 

o Informatika – technika.  

o Testnevelés fiú – lány  

o Etika / hit- és erkölcstan 

o Szakkörök, felzárkóztató foglalkozások 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

 Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésével feltérképezhetők a kondicionális 

képességek területén mutatkozó hiányosságok. A hiányosságok, és a tanulók 

életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgálhat mind az egyéni, mind a közösségi 

felzárkóztató programok elkészítéséhez. 

 A mérést évente végezzük, ötödik osztálytól nyolcadik osztályig, az eredményeket a 

NETFIT rendszerben rögzítjük. 

 A próbákat a NETFIT rendszer alapján végezzük. 

 A tanulók testnevelési osztályzatának kialakításában részjegyként szerepelhet, kiemelt 

figyelemmel az önmagához mért fejlődésre. 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Feladatunk a hátránykompenzáció, a különböző okokból hátrányos helyzetű tanulók segítése, 

fejlesztése. Külön figyelmet fordítunk, hogy esélyt kapjanak minden területen a felzárkózásra. 

Fontos, hogy tisztában legyünk a tanulók szociális, tanulási és egyéb nehézségeivel, ennek 

érdekében együttműködünk: szakmai és társadalmi szervezetekkel, szülőkkel, segítőkkel.  

Biztosítjuk minden gyermeknek a tanuláshoz szükséges környezetet és eszközt az iskolában, 

ennek érdekében: 

 Pedagógusaink differenciált oktatás és értékelés révén biztosítják, hogy mindenki 

egyéni képességei szerint haladhasson 

 A lemaradókat, nehézségekkel küszködőket tanulószobával, korrepetálással, egyéni 

képességeik szerinti fejlesztéssel segítjük 

 Olyan programokat, foglalkozásokat szervezünk, amelyek a hátrányos helyzetű 

tanulóknak egyébként nem elérhető szabadidős tevékenységet nyújt. 

 Részt veszünk azokon a pályázatokon, amelyek tanulóink esélyegyenlőségének 

javítását szolgálják. – pl.: Útravaló - MACIKA, Határtalanul –  

 Segítséget nyújtunk a pályaválasztásban, a továbbtanulásra való felkészülésben. 
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 Lehetőséget biztosítunk a tanulószoba ideje alatt az informatikai eszközök használatára. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek szüleivel, a családsegítő szolgálattal 

együttműködve igyekszünk segíteni a tanulóknak. 

 A gyermekek bűnmegelőzése érdekében rendőrségi programokban – KEVE, DADA – 

veszünk részt.  

 Szolgáltatásainkhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása esélyt teremt a 

hátrányos helyzetűeknek a felzárkózásra. 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag  

A hon- és népismeret és német nemzetiségi népismeret tantárgy keretein belül részletesen 

foglalkozunk szűkebb és tágabb környezetünk nemzetiségeivel. Képet ad életükről, 

kultúrájukról, hagyományaikról.  

Az iskola hagyományos programjai Márton-nap, Karácsonyi projekt, segíti a német 

nemzetiségi kultúra és más népek megismerését, s ezen keresztül tiszteletét. 

Kirándulásokat szervezünk nemzetiségek által lakott településekre, ahol lehetőségük nyílik, 

tájházi programok keretében személyesen találkozni a nemzetiségi hagyományokkal. 

1-4. évfolyam 

Célok és feladatok 

 Alakuljon ki a tanulóban az igény és a képesség, hogy gondolatait, véleményét és 

javaslatait elődei nyelvén ki tudja fejezni. 

 Legyen képes a tanuló tudása alapján a német nyelvet használni. 

 Nyerjen képet a Magyarországon élő német kisebbség mai és múltbeli életéről és 

kultúrájáról, valamint a németnyelvű országok népeiről 

 A német nemzetiségi oktatás tartalmazzon interkulturális témákat is. 

 A német nyelv megtanulása és mindenre kiterjedő használata a legfontosabb feltétele a 

Magyarországon élő német kisebbségnek, mint népcsoportnak való fennmaradásra. 

 A nyelv a kultúra fontos része, mely az elődök kultúráját is magában foglalja, s egyben 

a nemzeti kisebbség értékes örökségét jelenti. 

 A kisebbségi oktatás valósítsa meg – a magyarországi közoktatás részeként – a Nemzeti 

Alaptantervben meghatározott célkitűzéseket és feladatokat. Egyidejűleg biztosítsa a 

nemzetiségi nyelv megtanulását, valamint a kisebbség történelmének, kultúrájának, 

hagyományainak megismerését. 

 A nyelvtan fontos, de ebben a tanulási korszakban más értékrenddel bír. A nyelv 

megtanulásának középpontjában a beszéd áll. Mindenek előtt mondattípusokat és 

beszédelemeket kell gyakoroltatni. Fontos a nyelvtani ismeretek közlése, de az oktatás 

az általános iskolai tanulási periódusban ne legyen nyelvtanközpontú. A nyelvtani 

jelenségeket kis lépésekben sok gyakorlattal kell elsajátítani. Az új szerkezeteket 

példákkal és modellekkel kell megtanítani. A szabályokat nyelvi helyzetekből és 

cselekményekből kell nyilvánvalóvá tenni. 
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Fejlesztési követelmények 

Beszédértés, beszédkészség 

 Egyszerű közlések, kérdések és válaszok megértése, ezek kezdeményezése 

 Egyszerű kijelentések, kérések és kívánságok kifejezése 

 Mondókák és versek helyes kiejtéssel történő elmondása 

 Mindennapi életre jellemző párbeszédek alkotása  

 Utasítások megértésének szóbeli visszajelzése, valamint utasítások adása 

 Köszönés és a búcsúzás kifejezése 

 Bemutatkozás, tájékoztatás, ill. átadás 

 Kapcsolatteremtés 

 Egyszerű mondatokkal felvilágosítás és tudakozódás 

 Tetszés és nem tetszés kinyilvánítása, bocsánatkérés 

 Köszönet és jó kívánságok megfogalmazása 

 Egyszerű birtokviszony kifejezése 

 A feldolgozott témákról mondatalkotás 

 Saját és közös élmények elmesélése 

 Történetek és mesék egyszerű formában történő elmondása 

Olvasás és szövegértés 

 Az első évfolyamra nem kötelező  

 Hangos és halk olvasás 

 Folyamatos olvasás, helyes hanglejtéssel és kiejtéssel 

 Szövegértő olvasására való törekvés 

 Egyszerű szövegekből információ nyerése és továbbadása 

 Életkornak megfelelő szemelvények és szövegek megértése és feldolgozása 

 Szavak és szótárhasználat elsajátítása 

Írás és írásbeli készség 

 Az első évfolyamra nem kötelező 

 Az alapszókincs szavainak helyes írása 

 Mondatok és rövid szövegek leírása 

 Egy feldolgozott témáról 6 – 8 mondat önálló, vagy tanári segítséggel történő írása, 

 Saját gondolatok egyszerű formában történő kifejezése 

 Képek leírása, képekből álló történetek alkotása 

5-8. évfolyam 

Célok és feladatok  

 A tanulók tudjanak: 

o benyomásokról, érzésekről érdekesen, hatásos módon mesélni, 

o élményekről, eseményekről, különböző esetekről tényszerűen szóban és írásban 

tudósítani, 

o vitákon részt venni, 
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o leírásokat, tudósításokat, interjúkat címszavak, vázlatok segítségével készíteni, 

o udvarias kifejezési eszközöket alkalmazni. 

 A nyelvi nevelésnek ebben a szakaszában a szóbeli és írásbeli kommunikáció során 

egyre tudatosabb a nyelvtani szerkezetek alkalmazása, mely a nyelvhelyesség szintjét 

hivatott emelni. 

 A tanítási órákon feldolgozott különböző témájú szövegek szolgálják azon képességek 

fejlesztését, melyek alapján a tanulók az olvasottakat, látottakat, hallottakat 

összefoglalják, röviden elmesélik, és egyéni véleményt alkotnak. 

 Könyvekből, folyóiratokból és médiákból nyert információkkal bővítik látókörüket, és 

megtanulják, hogyan lehet a nyert adatokat adott beszélgetési témákhoz kapcsolni. 

 Elbeszélő művek (mesék, elbeszélések, tanmesék, anekdoták, rövid történetek, mondák) 

megértésével az olvasás gyakorlása mellett, a szókincs kreatív felhasználásával 

történeteket alakítanak át, újakat találnak ki. 

 Az életvitelről, kultúráról, iskoláról, szabadidőről, hazánk társadalmáról, a 

magyarországi németek településeiről és a német nyelvi országokról szóló szövegek 

egymás megértését, a különböző kultúrák megismerését szolgálják és azt, hogy 

párhuzamot tudjanak vonni, őket érintő problémákban életkoruknak megfelelően állást 

tudjanak foglalni. 

 A költeményekkel, az érzelmi nevelés előtérbe helyezése mellett, az értelemszerű, 

kifejező olvasást, a helyes kiejtést, és ismert közösség előtt (barátok, osztály, iskola) az 

előadásmódot gyakoroljuk. 

 A magyarországi német irodalomból vett műveknek identitásformáló szerepük van, 

melyet érdekes elbeszélések dramatizálása tesz élményszerűvé. 

A tanuló jutalmazásával és büntetésével összefüggő, kapcsolódó elvek 

A jutalmazás elvei, jutalmazási formák 

 Iskolánkban a tanulóközösségek, különböző csoportok, vagy egyes tanulók tanulmányi 

munkájában, tanórán kívüli tevékenységük során elért jó eredményüket jutalmazzuk; 

 Az eredményes munka elismerése a tanulónak önbizalmat ad, aktivitásra, cselekvésre 

ösztönzi. 

 A tanulmányi vagy egyéb versenyen kiemelkedő teljesítményt elért tanulók eredményét 

megjelentetjük az iskola elektronikus felületein. 

 Az iskola jutalomban részesíti a tanulót, ha: 

o példamutató magatartást tanúsít 

o képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

o az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

o az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

o bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez. 
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 A tanulók jutalmazási formái a tanév közben: 

o szaktanári dicséret; 

o osztályfőnöki dicséret; 

o igazgatói dicséret;  

A fentieket írásban rögzítjük a tájékoztató füzetben és az elektronikus naplóban. 

 A tanév végén elismerésként a következő dicséretben részesülhetnek tanulóink: 

o nevelőtestületi dicséret, – könyvjutalom, oklevél 

o kitűnő tanuló, – könyvjutalom, oklevél 

o jeles tanuló, – oklevél 

o dicséret a közösségi munkáért – oklevél 

 végzős tanulóink év végén a következő címeket kaphatják a nevelőtestület döntése 

alapján (az osztályfőnökök javaslatára): 

o kiváló tanuló; 

o jó tanuló, jó sportoló; 

o tantestületi dicséret; 

A büntetés elvei és formái 

 iskolánkban, ha a tanuló teljesítménye, viselkedése és a követelmények között 

ellentmondás jelentkezik, ha kötelességeit elhanyagolja, az iskolai szabályokat 

szándékosan megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül; 

 a fegyelmi intézkedések célja a nevelés, tehát nem lehet megalázó; 

 súlyos szabálysértés esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható a jogszabályoknak 

megfelelően; 

 a tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmi intézkedések: 

o megbízatás visszavonása, 

o szaktanári figyelmeztetés (szóban, írásban), 

o osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban),, 

o osztályfőnöki intés 

o igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban), 

o igazgatói intés, 

o fegyelmi büntetés. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztő programja 

Alapelvek 

 Iskolán belül a törvényi jogszabályok figyelembevétele szerint történik a sajátos 

nevelési igényű tanulókkal való foglalkozás.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált 

formában történik. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon kívül, gyógypedagógus vezetésével 

egyéni fejlesztési terv alapján, habilitációs, rehabilitációs fejlesztést szolgáló órákon, 

fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 
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 A tanulók érdekében együttműködünk a szakmai szolgáltató intézményekkel. 

 A tanulóknál a NAT egységes fejlesztési feladatait kell alapul venni, hosszabb 

idősávokat biztosítva, sajátos, fogyatékosságuknak megfelelő követelmények 

kialakításával és önmagukhoz mért fejlődésük értékelésével. 

 A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az iskola igazgatója a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni 

előrehaladású nevelést és oktatást engedélyez. 

 A helyi tanterv, a szakmai program az egyes évfolyamok követelményeinek 

teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet. 

A program lépései 

 Ha a nevelő észleli a rendellenességet, a szülő egyetértésével a pedagógiai szakszolgálat 

segítségét kéri. 

 A szakszolgálat által készített szakvélemény figyelembe vételével történik a tanulóval 

való foglalkozás, tanórán differenciált óraszervezéssel. 

 A szakvélemény figyelembe vételével az értékeléseknél a pozitív diszkriminációt 

alkalmazza a pedagógus. 

 Szakember igénylése az utazó gyógypedagógiai szolgálattól. 

 Tanórán kívül az utazó gyógypedagógiai szolgálat pedagógusa a szakvélemény alapján 

egyéni fejlesztési tervet készít, amely alapján folyik a tanuló fejlesztése. 

 A gyermeket tanító pedagógusok rendszeresen konzultálnak a gyógypedagógussal. 

 Az osztály, csoport létszámának szervezésénél a törvény vonatkozó rendelkezései 

szerint járunk el. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 Az első évfolyamon csak abban az esetben nem léphet magasabb évfolyamba, ha a 

követelményeket az igazolt, és igazolatlan mulasztásai miatt nem tudta teljesíteni. 

 A szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola az első 

évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben csak a megismételt 

évfolyamról kap bizonyítványt a tanuló. 

 A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben előírt 

tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Kivétel: 

o A sajátos nevelési igényű tanuló részére, a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az iskola igazgatója a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó 

egyéni előrehaladású nevelést és oktatást engedélyez.  

 A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók egész évi tanulmányi munkája, illetve 

érdemjegyei alapján bírálják el. A második - nyolcadik évfolyamon a tanulóknak, 

minden tantárgyból legalább az „elégséges” érdemjegyet kell megszerezniük a 

továbbhaladáshoz. 
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 A második - nyolcadik évfolyamon osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, ha: 

o az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

o egy tanítási évben az igazolt, és igazolatlan hiányzása meghaladta a törvényben 

előírtat,  

o egyéni tanulmányi rend alapján teljesíti tankötelezettségét. 

Iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 Az iskolába való beiratkozás mindig az érvényben lévő jogszabályok alapján történik. 

 Amennyiben a tanuló magyar oktatási intézményben tanult, a tanulmányait azonos 

évfolyamon folytatja: 

o A hozott jegyei beszámításra kerülnek. 

o Amennyiben egyes tantárgyakból más sorrendben haladtak a tananyaggal, 

türelmi időt és egyéni segítséget kap a hiányok pótlására. 

o Alsós évfolyamon csak német nyelvet tanulhat, de egy félévre felmentést 

kaphat értékelés alól. 

 Amennyiben a tanuló szüneteltette a tanulói jogviszonyát, vagy nem járt 

Magyarországon iskolába még: 

o Rendelkezik a külföldi tanulmányairól hiteles másolatú bizonyítvánnyal, abban 

az esetben ez alapján kerül évfolyam besorolásra, ha a tanév elején érkezik. 

o Amennyiben később csatlakozik, úgy az addigi tananyagrészből különbözeti 

vizsgát köteles tenni, amihez türelmi időt és egyéni segítséget kap 

o Nem rendelkezik hiteles bizonyítvánnyal, akkor életkorának megfelelő 

évfolyamon tudásszint felmérőt köteles írni, ami alapján folytathatja 

tanulmányait. 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 

Egészségnevelés 

Az egészségfejlesztési tevékenységünk céljai: 

 Az egészséggel kapcsolatos egyéni és közösségi érzékenység alakítása. 

 Az egészséges életstílusok elterjesztése. 

 Olyan környezet kialakítása, amely elősegíti az egészség feltételeinek létrejöttét. 

 A tanulók testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása. 

 A helyes, egészséges táplálkozási szokások kialakítása: 

o Rendszeresség: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora  

o Megfelelő minőség, a zöldség és gyümölcsfogyasztás. 

o Megfelelő étkezési körülmények. 

 Tartózkodás az egészségkárosító anyagok szervezetbe juttatásától: 

o Ismerjék meg a környezetük egészségkárosító anyagait. 

o Kiemelt figyelmet kell fordítani a dohányzás, alkoholfogyasztás és kábítószer 

használat megelőzésére. 



173 

 

 A higiénés magatartás kialakítása. 

 A napi munkarend tervezésénél gondoskodni kell a tanulók mozgásigényének 

kielégítéséről. 

 A tanulási környezet megfelelő kialakítása. 

 Az iskolán belüli bántalmazás megelőzésére konfliktuskezelésit technikák elsajátítása. 

 A helyes közlekedési szabályok ismeretének átadása, megtanítása. 

 A balesetvédelmi feladatok megismertetése. 

 Elsősegély nyújtási alapismeretek elsajátítása. 

 A pedagógusok személyes példamutatásukkal erősítsék az egészséges életmód 

szemléletét. 

 A családi életre nevelés. 

 A szexuális kultúra alakítása. 

 Önálló felnőtt életükben képesek legyenek helyes döntések meghozatalára, egészséges 

életvitel kialakítására 

 Empatikus képességgel rendelkezzenek a beteg, a sérült és fogyatékos embertársaik 

iránt. 

 A gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése.  

Az egészségfejlesztési tevékenységek: 

 Természetismeret, osztályfőnöki, biológia tantárgyak tananyagába hangsúlyosan 

megjelennek az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek. 

 Más tanórákon is a lehetőségekhez mérten foglalkozunk az egészségfejlesztéssel. 

 Rendszeresen változtatjuk a tanulók ülésrendjét, a gerincferdülés elkerülése 

érdekében. 

 Természetjáró túrák szervezése évente 1-2 alkalommal. 

 Étkezések felügyelete, a megfelelő étkezési szokások alakítása. 

 Együttműködés az iskolaorvossal, védőnői szolgálattal. Rendszeres orvosi vizsgálatok 

biztosítása. A védőnő bevonása a balesetvédelmi, a szexuális ismeretek tanításába. 

 Az iskolapszichológus bevonása a mentális problémákkal küzdő gyerekek esetén. 

 Egészséggel kapcsolatos projektnapok szervezése. 

 Lehetőségek biztosítása a rendszeres testmozgásra a testnevelés órán kívül is. 

Környezeti nevelés 

Környezeti nevelés céljai: 

 A gyerekek legyenek igényesek a környezetükre. 

 Ismerjék meg a természet értékeit és tartsák fontosnak annak megtartását. 

 Ismerjék meg a természet, társadalom, gazdaság összefüggéseit, és a kölcsönhatások 

környezetünkre gyakorolt befolyásoló szerepét. 

 A környezetkímélő termékek, technológiák megismertetése és igény ezek előnyben 

részesítésére. 
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 Kialakítani a gyerekekben a „megelőző gondolkodást”.– könnyebb megelőzni a 

károsodásokat, mint helyreállítani azokat – 

 Takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeinek megismerése. 

Környezeti nevelés tevékenységei: 

 Iskolai környezet esztétikus kialakítása. A tisztaság folyamatos fenntartása. 

 A tantermek közös alakítása a gyerekekkel. 

 Személyes példamutatás. 

 Fenntarthatósági hét megszervezése. 

 Papír- és elektromos hulladék gyűjtés szervezése. 

 Természetjárás. A helyi lehetőségek kihasználásával és tanulmányi kirándulások 

szervezésével. 

 Föld napja projekt. 

 Tanórákon a kapcsolódási lehetőségek kihasználása. 

 „Te szedd!” akcióhoz csatlakozás. 
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Melléklet 

Komplex Alapprogram 

Alapelvek, célok, feladatok 

Célok: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 

prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.  

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 

kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 

önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme 

a heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 

Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az 

önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 

Alapelvek: 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát 

biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok 

egységes rendszerét.  

A program legfontosabb alapelvei:  

1) adaptivitás; 

2) komplexitás; 

3) közösségiség; 

4) tanulástámogatás; 

5) méltányosság 

  



176 

 

Komplex Alapprogram 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált 

fejlesztést támogató módszereket; 

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási 

motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot; 

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására 

az alprogramok segítségével. 

 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! , amely magával hozza az élményalapú 

tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív 

élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán 

alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

Feladatok, eljárások, eszközök, módszerek 

Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 

elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos 

foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő 

stratégiájának kialakításában és megvalósításában 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási 

órák légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a 

pedagógus csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 
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 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a 

belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás 

(attitűd) kiépítése 

Kiemelt fejlesztési feladataink: 

 énkép, önismeret, 

 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

További feladatok: 

A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 

eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő 

terheléssel. 

 Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  

 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 

problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 

központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 
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 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend 

szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és 

szummatív méréseket. 

 Emberléptékű következetes követelés. 

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 

 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a 

tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a 

közeljövőben reálisan képes megoldani. 

 Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

A program szakmai anyagai: 

 Nevelési- oktatási program - KAK 

 Tanítási stratégia - DFHT 

 Alprogrami koncepciók (5 db.) 

 Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 

 Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 

 Óraillusztrációk, példák 

 Foglalkozástervek  

 Tankockák 

További tanulást segítő eszközök: 

 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az 

aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 

szélsőséges) alkalmazása. 

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs 

technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi 

jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. 

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott 

életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő 

munkaformák alkalmazása. 
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Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 

 a rend és fegyelem fenntartása 

 tanuló szabadságának biztosítása 

 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 

 csoportfolyamatok elősegítése 

Alkalmazott módszerek:  

A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, mint a 

Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált fejlesztés 

heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.  

A DFHT célja: 

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

 Az alulmotiváltság mérséklése.  

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  

 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

DFHT koncepciója, módszerei: 

Egyénre szabott differenciálás  

 egyedül végzett munka 

 rétegmunka 

 teljesen egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

 páros munka 

 tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 

 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

 KIP 

Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.  

Alapmódszerek: 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, 

szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 
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Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer 

 szituációs játékok 

A Komplex Alapprogram sajátosságai: 

A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

Az „Élménysuliban” minden alprogram megjelenik, hetenként javasoltan, minimum egy 

órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák, 

sportiskolák stb.) 

A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-

szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és szemléletét: 

 testnevelés óra 

 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

 szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 

tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 

teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni 

felelősség életgyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra 

építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 

osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 

támogatása iskolai környezetben 
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Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely 

hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és 

felelős alakításához. 

Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 

függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

 Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához 

igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  

Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a 

gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  

Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló 

felelősségvállalást. 

Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, az 

egészséges énkép kialakítása.  

A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így 

az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően - 

kidolgozásra kerülnek. 

Az alprogram tartalma: 

 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

 életút-támogató pályaorientáció 

 család, párválasztás 

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

A művészetalapú alprogram (MA) 

 Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai 

eszközként felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek 

terén nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség 

nélküli iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

 A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás 

megvalósítására. 

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős 

foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 

Indirekt célok: 

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között 

 tanulásfejlesztés a művészetek révén 
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 (Inter) diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú 

gyakorlatokon keresztül 

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén. 

 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajtságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek 

alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 

sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 

alprogramjaik is.  

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, a 

differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 

integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú 

támogatása iskolai környezetben. 

A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 

stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 

iskolai élet területein. 

Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen 

az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud használni 

mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 

segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben 

fejlesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 

építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  

 A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető. 

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 

hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 

megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 

képességek fejlődése is várható. 

Az alprogram tartalma 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és 

algoritmusok. 

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

 Játék alapú megközelítések: 



183 

 

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

 Játékstrukturált megközelítések: 

 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  

 Logikai játékok, logisztorik  

 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

A digitális alapú alprogram (DA) 

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális 

megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű 

fejlesztését tekinti feladatának.  

Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 

korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 

kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 

digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket 

értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett 

problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 

Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 

alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 

ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók 

személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

Az alprogram tartalma 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

 Játékalapú megközelítések 

 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

 IKT-műveltség 

 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és 

eszközhasználat 

 Digitális írástudás  

 IKT alapú óratervezés 

 Személyes tanulási környezet menedzselése 
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Komplex óra 

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális képességek 

együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, amelyekben a 

tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz viszonyítva 10-

30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak esetében a tantárgyi és 

keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal kapcsolja össze, a DFHT 

óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a tantárgyakon átívelő 

transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőkészség, a 

problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és az érzelmek kezelése) 

fejlesztése is megjelenik. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne 

- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári 

kézikönyvben megjelenített órához 

- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg (össz. 

komplex óraszám) 

A Komplex órák felépítése 
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Ráhangolódás 

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az 

iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 

alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A 

tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken 

vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

 Üdvözlés 

 Beszélgetés 

 Közös tevékenység/játék 

 Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye 

a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. Témái 

megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv. 

„Te órád” 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon az 

osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már 

meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, 

tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába 

helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti. 

Házi feladata 

Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez nem 

azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a pedagógusnak 

az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell a 

mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges 

gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania 

kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen 

szükség otthoni tanulásra. 

Értékelés 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.  

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami 

foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a 

pedagógusok.  

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

2. a minősítő (szummatív értékelés) 

3. a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja 

a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját.  Ez határozza meg 



186 

 

az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév elején 

javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A tanév 

közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, hogy 

változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus arról kap 

visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, hogy 

mennyire sajátította el a követelményeket. 

A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 

dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. 

A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.  

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, 

fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás 

támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási 

cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni 

haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés 

alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. 

Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a 

tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét.  A tanuló 

egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének 

mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további 

fejlesztést igénylő területeket és a teendőket. 

Az értékelésnek fontos része legyen  

- az önértékelés 

- a társak értékelése. 

Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

A pedagógusok helyi intézményi feladatainak áttekintése, illesztése a komplex 

alapprogramhoz 

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó 

dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  

A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, 

foglalkozás illusztrációk készítése. 

Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a 

kollégákkal. 

Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök 

kidolgozása, közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

A szülők és a tanulók tájékoztatása 

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról, iskola életéről, az 

iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet 

segítségével. 
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Az iskolában folyó munka időkerete 

A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása tekintetében 

nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka továbbra is két 

markánsan elkülönülő egységre oszlik:  

A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:  

 a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi gyakorlaton 

alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem szabályozza.  

 A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási 

stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált 

egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka, 

drámajáték és projektmunka). 

o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az egyéb 

tanulásszervezési eljárások.  

 10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek feldolgozása 

történik. 

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” többnyire a 

délutáni idősávban valósulnak meg. 

 

 

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei 
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Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása  

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és 

a NAT 2020 határozza meg.  

A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény 

sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes törvény 

által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.  

Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 

módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá 

tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész 

napos iskolaként is működhet. 
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„MEGTANULTAM, HOGY MINDENKI A HEGYTETŐN AKAR ÉLNI, ANÉLKÜL 

HOGY TUDNÁ, HOGY A BOLDOGSÁG A MEREDÉLY MEGMÁSZÁSÁBAN 

REJLIK.” (WASS ALBERT) 

BEVEZETÉS 

 A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó 

nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának 

megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény biztosítja a szakmai 

önállóságot. Az iskola pedagógiai programja meghatározza:  

 Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított 

tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket.  

 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele 

biztosításának kötelezettségét.  

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, 

a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, 

továbbá – jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és 

szorgalma értékelésének, minősítésének formáját.  

 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatokat, 

 A pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az 

osztályfőnök feladatait,  

 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendjét, a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendjét,  

 A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket.  

 Az intézmény szerkezeti felépítését az SZMSZ szabályozza.   

Az iskola küldetésnyilatkozata 

Küldetésünk, közös pedagógiai hitvallásunk lényege, hogy a gyermeket segítsük hozzá az 

egyéni képességeik és tehetségük kibontakoztatásához, a személyiségfejlődésük 

legadekvátabb útjainak meglátásához, az alapkompetenciák magas szintű elsajátításához. 

Tevékenységünk középpontjában a minőségi gyermekközpontú oktató-nevelőmunka áll. 

Önálló ismeretszerzésre és önművelődésre készítünk fel szilárd alapkészségek kialakításával 

és folyamatos képességfejlesztéssel a kompetencia alapú oktatás kiépítésével. Mind a 

hátrányok leküzdésére, mind a kiemelkedő képességekre fejlesztéssel válaszolunk. 

Munkánk során értékeket közvetítünk, képességeket fejlesztünk, és értékválasztásra 

sarkallunk. Úgy kell felkészítenünk tanulóinkat, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak, 

hogy elhagyva az adott iskolafokozatot a következő iskolafokozaton rendelkezzenek 
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mindazon ismeretekkel, képességekkel, készségekkel, melyekkel nemcsak hogy 

zökkenőmentesen, hanem az átlagosnál jobban illeszkednek majd be a tanulási folyamatba, 

a szervezeti életbe. 

Mi a Kanizsai Dorottya Általános Iskola dolgozói, a diákokkal és a szülőkkel 

együttműködve a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, az egymás iránt érzett felelősségtudat 

jegyében végezzük munkánkat.  

Célunk a testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, korszerű ismeretekkel 

rendelkező, önálló tanulásra fejlődésre képes ifjúság nevelése, akik ismerik saját 

lehetőségeiket és korlátaikat, és elsajátítják az élethosszig tartó tanulás képességét.  

Célunk megvalósításához elengedhetetlen a társadalom minden szereplője iránti partnerség, 

a szervezeti kultúra fejlesztése, és a nyitott, fejlődni és megújulni képes, az intézményi célok 

iránt elkötelezett tantestület. 

 

Az iskola jövőképe 

Iskolánk megtartva önállóságát és egyéni arculatát tudatosan vállalja az esélyteremtést, a 

képességkibontakoztatást, elért eredményeinkre építve a folyamatosan megújuló, a XXI. 

század kihívásainak megfelelő programok biztosítását. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy 

tanulóink használható tudással és készségekkel gazdagodva kezdjék meg középfokú 

tanulmányaikat. 

Inklúzív pedagógiai klímát teremtünk tanulóinknak, ösztönző és építő légkör 

megvalósítására törekszünk. A mindennapos nevelői munkát modern oktatásszervezési 

eljárásokkal gazdagítjuk, projekteket, témaheteket, témanapokat szervezünk; színes 

módszertant kínálunk fel a tanórákon. A gyermekeknek hasznos szabadidős tevékenységeket 

szervezünk, interperszonális és intraperszonális területeken is biztosítunk számukra fejlődési 

lehetőségeket. Fizikai és lelki egészségmegtartás kiemelt feladata mellett fontos szerepet kap 

a tehetséggondozás, az idegen nyelvek oktatása: angol, német, horvát nyelv.  

1. NEVELÉSI PROGRAM 

1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai  

Filozófiánk szerint az iskolai nevelő-oktató munkánk befogadó jellegű, mindenki számára 

hozzáférhető, valamint a tevékenykedtetésre, a saját élményű felfedeztető tanulásra helyezi 

a hangsúlyt. Mindez a változatos okatatásszervezési eljárásoknak, és a gazdag pedagógiai 

módszertannak köszönhető, melyet tanórán kívüli keretek között is működtetünk. Fontos 

szerepet kapnak az iskolai mentálhigiéné különböző területei, a személyiségfejlesztés, az 

egészséges életmódra nevelés, az egyéni és közösségi segítségnyújtás különböző formái.  

Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink 

Törekszünk arra, hogy  
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 diákjainkat a Kulturált magatartás és kommunikáció jellemezze a közösségben. 

Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. 

Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekedjenek az előítélet-

mentességre, a konfliktusok kezelésére. 

 diákjaink gondolkodását az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok 

tisztelete jellemezze.  

 diákjainknak legyen igényük a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Célunk az 

érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. 

Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelés-oktatása érdekében 

 A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak – lehetőség szerint – egyénre 

szabott fejlesztése. 

 Az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése. 

 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítása. 

 Korszerű természettudományos és társadalomtudományos műveltségkép kialakítása, 

melyet tanulóink eszközként használhatnak a valóság viszonyrendszerének 

megértéséhez, és alkalmazhatnak különböző cselekvésformákban. 

 Hazáját ismerő és szerető, a nemzeti hagyományokat és az iskolai tradíciókat őrző 

fiatalok nevelése. 

 A tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés és a 

hátránykompenzálás az iskolai élet minden területén. Komplex tehetséggondozó 

programunk tehetségműhelyekben valósul meg. Tehetséggondozó srartégiánk, hogy 

minden diák tehetséges valamiben, s ezért a  tanulóink számára a tehetséggondozás 

széles spektrumát nyújtjuk tehetségterületüknek megfelelően.  

 Tanulóink önismeretének fejlesztése, autonóm személyiségek kialakítása. Olyan 

személyiségek fejlesztése, akik kellő önismerettel rendelkeznek, akik önállóan 

döntenek képességeiket, lehetőségeiket ismerve. Így egy következő életszakaszban 

képesek az önmegvalósításra. Felkészítjük őket az esetleges kudarcok elviselésére is. 

Boldogságprogramunk a gyerekek mentális egészségének megőrzését tűzi ki célul 

pozitív attitűd, helyes megküzdési stratégiák megtanulása mellett .  

 Az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek 

fejlesztése.  

 Célunk, hogy tanulóink megismerjék az egészséges életmód legfontosabb szabályait, 

tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás egészséget 

befolyásoló hatásával, a testi-lelki higiéné fontosságával.  

 Az ökotudatos magatartásformák kialakítása a tanulóban. 

 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, az értékes alkotások iránti 

igény megalapozása. 

 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és az életkornak, fejlettségi foknak, 

saját személyiségjegyeknek megfelelő készségeit kimunkáló pedagógiai tevékenység. 
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 A lemorzsolódás megelőzésére történő tanulástámogató pedagógiai módszerek 

alkalmazása, melynek központi eleme a heterogén csoportokban folyó differenciált 

fejlesztés (Lásd. Komplex alapprogram melléklet) 

1.2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, 

a pedagógusok, osztályfőnökök feladatai  

Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek növelése, 

kibontakozásuk támogatása. 

Kiemelt feladataink 

 Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a 

társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az 

önmegvalósításhoz szükségesek. 

 A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének 

fejlesztése az osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, a 

tantárgyak tananyagának elsajátítása során. A tanulók igényének kialakítása az 

egyéni ismeretszerzésre. 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek 

kibontakozásának támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a tanulók 

egyéni képességeinek figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek 

kifejlesztése. 

 Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek 

kibontakozását a programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli 

tevékenységekben. 

 Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott 

tanterv szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás. 

 A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek 

teremtése.  

 Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása. 

 A személyes meggyőződés és világkép kialakítása, és érzelmi-szellemi 

megerősítésének elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok 

alapján. 

 Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó 

(kis) közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti 

önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját. 

 Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés 

és esélyegyenlőség biztosítása. 

 Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 
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 A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók beillesztése – lehetőség szerint –

korosztályuknak megfelelő tanulócsoportba való integrációjuk révén.  

 Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (inkluzivitás). 

 A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek. 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának 

növelése. 

 Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele. 

 Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése 

(internet, e-tananyagok, digitális projektmunkák). 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával a 

tanulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének és kreativitásuknak a 

fejlesztése. 

 A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

Nevelési céljaink megvalósítása érdekében: 

 Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel. 

 Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi 

kibontakozását. 

 Személyi ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezzen meg. 

 Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és 

pedagógiai műveltségét.  

 Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, 

szüleivel, többi tanárával. 

 Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezett egész tanévi 

munkáját, a megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája 

minőségének emelése és mind tudatosabbá tétele érdekében időben elvégzi. 

 Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi. 

 Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és 

felzárkóztatás teendőit. 

 Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket 

az ellenőrzés-értékelés feladataiban. Ezek szerint cselekszik. 

 Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény 

működési rendjében felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik. 

 A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt 

vesz. 

 A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt 

vesz. 

Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A 

szaktanárok minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal, (illetve a 

fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és 

javítási lehetőségeket.  
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A pedagógus a tanuló értékeléséről az elektronikus naplón keresztül rendszeresen értesíti a 

szülőket.  

Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az azonos évfolyamra járó, azon belül közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösségek diákjai a tanórák foglalkozások  

túlnyomó többségét az órarend szerint közösen látogatják. 

Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt az 

igazgató bízza meg. Az osztályfőnök jogosult az egy osztályban tanító pedagógusok 

értekezletének összehívására. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

A pedagógia elvei és gyakorlata szerint neveli tanítványait. Célzatosan összehangolja 

osztályában a nevelési tényezőket, mindent megtesz azért, hogy osztálya jó közösségé 

váljon, amelyben minden tanuló otthon van. Tanítványai családi hátterének és 

személyiségének alapos megismerésére törekedve, az intézmény nevelési céljainak 

megfelelően, azokkal mélyen azonosulva, formálja személyiségüket, segíti önismeretük, 

hivatástudatuk fejlődését. 

Igyekszik folyamatos jelenlétével is kifejezni az osztályával való törődését (szünetekben, 

kirándulásokon, iskolai rendezvényeken való részvételével). 

Az osztályfőnök 

 alaposan ismeri tanítványait, 

 az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a 

személyiségfejlődés tényezőit figyelembe veszi, 

 aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a 

tanítványaival foglalkozó tanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő 

személyekkel (pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyermekvédelmi 

feladatokkal megbízott pedagógus), 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

segítésére, 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti, 

 szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, e-napló útján rendszeresen 

informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről, 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat, 

 saját hatáskörében  indokolt esetben  évi három nap távollétet engedélyezhet osztálya 

tanulójának, igazolja a tanulók hiányzását, 

 gondoskodik osztálya kötelező orvosi vizsgálatáról, 

 osztálya tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok 

megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, 

 az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, 

és büntetésére. 
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1.3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. 

Az iskola társadalmi feladatát tekintve kettős szerepkört hivatott betölteni: oktatási és 

nevelési intézmény is. Nevelési intézményként a másodlagos szocializáció alapvető színterét 

képezi. Szekunder szocializációs közegként feladata azonban nem csupán a társadalmi 

normák közvetítése, a társadalmi beilleszkedésre való felkészítés, hanem a személyiség 

fejlődésének és a társas kapcsolatoknak a segítése is. Az iskolai szocializáció meghatározóan 

formálja majd a felnőttkori viselkedést és attitűdöket. Ezáltal az iskola 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatai fontos pedagógiai feladatokat jelentenek az 

intézmény működésében. 

Az iskolai szocializáció meghatározó tényezői: a pedagógus, a kortársközösség és az 

iskolai szervezeti kultúra. Így az iskolai személyiségformálás feladatait is e hármas tengely 

mellett célszerű összegyűjteni. 

A pedagógusok tárgyi tudásuk átadásán túl modellként szolgálnak a gyermekek számára, 

személyiségük hatással van rájuk. A pedagógus ismeretátadó és iskolai 

személyiségformálásban betöltött szerepe egyaránt jelentősen megváltozott az elmúlt 

évtizedekben, a bekövetkező társadalmi változások átformálták a pedagógus szerepét.  

A pedagógus  

 az aktív tanulás segítője: a tanulási folyamatot a tanuló szükségleteinek megfelelően 

közvetett és közvetlen módon segíti 

 pedagógiai munkájába bevon külső szakembereket (pl.: védőnő, iskolarendőr, 

iskolapszichológus, iskolai szociális segítő), partnerszervezeteket (pl.: emberi jogi, 

mentálhigiénés, szociális szervezetek); él az oktatás-nevelés külső helyszínei 

(könyvtár, siklósi vár, múzeumok, színház, hangverseny, koncert, stb.) adta 

pedagógiai lehetőségekkel annak érdekében, hogy a tanulói kompetenciák 

fejlődjenek, a tanuló a jövőben képessé váljon ismeretei különböző helyzetekben való 

kreatív alkalmazására 

 együttműködik más tantárgyakat tanító pedagógusokkal a különböző ismeretkörből 

származó tananyagtartalmak integrálása céljából, részt vesz az együttes munkában a 

témákhoz szervezett események, témanapok, témahetek, tematikus hetek, projektek, 

tanulmányi kirándulások, iskolai táborok, tehetséggondozó programok, stb. kapcsán 

 a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében:  

o a tananyag feldolgozásánál a tantárgyi tartalmakat a tanulói sajátosságokhoz 

illeszti 

o biztosítja számukra az egyéni haladási ütemet 

o differenciált oktatásában, nevelésében egyéni módszereket alkalmaz 

o az aktív tanulás segítésében együttműködik a tanuló tehetségének, különleges 

nevelés-oktatási szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező szakemberrel 

 a tanulók értékelésében az igazságosság, esélyteremtés, méltányosság alapelveit szem 

előtt tartja, emberi méltóságukat tiszteletben tartja, az értékelése személyre szabott 
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 a tanulási folyamatban a tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat előnyben 

részesíti (Komplex Alapprogram pedagógiai modellje; saját élményű tanulás, 

felfedeztető tanulás, projekt, tanulói portfólió, stb.) 

 pedagógiai munkája során fejlesztő tevékenysége folyamatos, különösen fontos ez a 

különleges bánásmódot igénylő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, 

kiemelkedően kreatív tanulók körében 

 ismeri és alkalmazza a digitális technológiával támogatott módszerek sokféleségét 

 olyan tanulási folyamatot tesz lehetővé, amelyben lehetővé válik a pedagógus-diák 

együttműködés, ezáltal teremtve mind a pedagógus, mind a tanuló számára új 

szerepet. 

A közösség, ezen belül a kortársközösség is mint társas közeg létfontosságú szerepet játszik 

az ember egész életében. A különböző csoportok, amelyekhez az ember élete során tartozik, 

társas hatásaikon keresztül befolyásolják a viselkedését, gondolkodását, attitűdjét. A 

gyermek az iskolában kisebb-nagyobb közösségek tagja. Ezek a kisebb közösségek vagy 

csoportok (pl. alsó/felső tagozat, évfolyam, osztály, tanulói csoport) is formálják a 

személyiségét és társas kapcsolatait.  

Az iskola nevelési programjával igyekszik a közösségfejlesztést szolgálni, tanórai és tanórán 

kívüli tevékenységeivel előremozdítani a kortárskapcsolatok épülését, azok elmélyülését és 

pozitív hatását a személyiségfejlődésre. Ennek érdekében az iskola 

 a tanórákon tanulásszervezési eljárásaival lehetőséget ad a társas tanulásra, segíti a 

csoport- vagy páros munkában végzett felfedező, tevékeny, együttműködésen alapuló 

tanulást (pl. kooperatív munkaforma, páros munka, csoportmunka, KIP, projekt) 

 tanórán kívüli tevékenységeket szervez különböző kortárscsoportokban (pl. napközi, 

tanulószoba, tehetséggondozó foglalkozások, felzárkóztató foglalkozások, 

kirándulások, túrák, táborok, sulibulik, tanítás nélküli munkanapok keretében 

megvalósuló témanapok, különböző osztály- és csoportprogramok). 

A gyermek nem csupán kisebb-nagyobb közösségek tagja, hanem az iskola egészének építő 

és alkotóeleme. Az iskola szervezeti kultúrája az általa képviselt értékekkel, gondolkodás- 

és szemléletmóddal az iskolai személyiségformálás egyik szegmense. Az iskola nevelési 

programjával igyekszik pozitív és elfogadó klímát teremteni a tanítás-tanulás folyamatának 

összes résztvevője számára: 

 ehhez a célhoz rendeli a pedagógiai munka módszertani alapelveit, tanulásszervezési 

eljárásait 

 a tantárgyköziség különböző formáival (pl. projekt, témanap, témahét) segíti a tanulót 

a jelenségek komplex vizsgálatában és megértésében 

 a tanulási környezetet úgy alakítja, hogy a lehetőségekhez képest korszerű legyen, 

illeszkedjen a tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, 

biztonságos és támogató tanulási közegként funkcionáljon 

 figyel arra, hogy a tanulók, pedagógusok, szülők és a pedagógiai munkát támogató 

összes szereplő kommunikációja a kölcsönös tiszteleten és nyílt párbeszéden 

alapuljon 
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 a tanulóval szemben támasztott elvárásokat egyértelműen közli, a tanulók 

értékelésében az igazságosság, esélyteremtés, méltányosság alapelveit alkalmazza az 

emberi méltóság tiszteletben tartásával 

 egyénre szabott tanulási lehetőségeket biztosít, csökkenti az egyéni hátrányok 

hatásait, figyel a hátránykompenzáció megvalósulására (pl. KIP) 

 az iskolai légkör bizalmi jellegének megteremtésén dolgozik, a tanulási problémákra 

és személyes nehézségekre igyekszik minél előbb fényt deríteni, azokban segíteni, 

ennek érdekében az iskolában mentálhigiénés team (gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős, mentálhigiénés szakember, iskolai pszichológus, iskolai szociális segítő és 

esetenként külső szakemberek) működik 

 programjaival mintát ad a szabadidő hasznos eltöltésére (pl. osztályprogramok, 

kirándulások, túrák, táborok) 

 tevékenységeivel figyelmet fordít a gyermekek emberi jogi nevelésére, az egészséges 

személyiség és személyiségösszetevők kialakítására, megerősítésére (pl. 

boldogságprogram, pszichoszociális fejlesztő programok), a nemzeti identitás 

kialakítására (pl. történelmi személyekhez és eseményekhez, nemzeti ünnepekhez 

kapcsolódó ünnepségek, rendhagyó tanítási órák, témahetek, projektek, kirándulások, 

külső helyszínen zajló egyéb programok). 

1.4. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és 

környezeti nevelési elvek 

A teljeskörű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgálja, amelynek célja az életminőség, ezen keresztül az 

egészségi állapot javítása, olyan problémakezelési módszer, amely az iskola közösségének 

aktív részvételére épít. 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat 

rendszeres végzését jelenti a nevelési-oktatási intézmény partneri kapcsolati hálójában 

(védőnői szolgálat, iskolaorvos, iskolapszichológus, iskolai szociális segítő, mentőszolgálat, 

helyi vállalkozások, rendőrség) szereplők ésszerű bevonásával: 

 mindennapi testnevelés/testedzés minden tanulónak (ennek részeként sok más 

szakmai elvárás közt tartásjavító torna, relaxáció és tánc is); 

 a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai 

módszerekkel és a művészetek személyiségfejlesztő hatékonyságú alkalmazásával 

(ének, tánc, rajz, mesemondás, népi játékok és népi rítusjátékok stb.); 

 számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, 

balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési 

tematika oktatása. 

Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: 

 Az egészség fogalma 

 A környezet egészsége 
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 Az egészséget befolyásoló tényezők 

 A jó egészségi állapot megőrzése 

 A betegség fogalma 

 A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata 

 A testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata 

 Balesetek, baleset-megelőzés 

 Elsősegélynyújtás alapismeretek 

 A lelki egészség 

 A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái: illem és etika, erkölcs 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, 

játékszenvedély, internet- és tv-függés) 

 A média egészséget meghatározó szerepe 

 Fogyasztóvédelem 

 Iskola-egészségügy igénybevétele 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy a nevelési-oktatási intézményben eltöltött időben 

minden tanuló részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 

Kiemelt felelősséggel tartozik az iskola, mint olyan intézmény, amely a tanulók 

ismereteinek, képességeinek és viselkedéseinek fejlesztésére hivatott. Az egészséges 

életmódra nevelést már kisgyermekkorban el kell kezdeni és az életfordulókon, többek 

között serdülőkorban fokozottabban megerősíteni. A nevelési folyamatban nélkülözhetetlen 

az alapvető értékek mellett – a testi-lelki-szociális egészség közvetítése, az élet, az egészség 

védelme. 

Jelentős szerepet kap benne a szülő, a család, az ifjúságvédő, a civil közösségek, sport- és 

egyéb egyesületek, média stb.  

Az egészségkulturáltság maga az életmód. Az egészségvédelem szoros kapcsolatban áll az 

erkölcsi értékekkel, magatartással. 

Már korai gyermekkortól kezdve számos befolyás éri a gyermeknek az egészségről alkotott 

fogalmát, de számos hatás éri viselkedésüket, magatartásukat is. Sokszor nincsenek tisztában 

a befolyásokkal, amelyek érik őket. Ezért fontos része az egészségnevelési programnak az 

is, hogy segítsen a tanulókban kialakítani olyan készségeket, amelyek lehetővé teszik saját 

magatartásuk kedvező irányú befolyásolását. 

Az egészségfejlesztési program hozzásegíti a tanulókat 

 az egészséges életvitel kialakításához, 

 a helyes értékrend felépítéséhez,  

 az egészségvédelem kérdéseinek megismeréséhez, 

 az életmóddal kapcsolatos  biológiai-pszichés  tennivalók elsajátításához 

 a képességek erősítéséhez, fejlesztéséhez, 

 az egészségre káros szokások megismeréséhez, kiküszöböléséhez. 
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Mindennek legyen figyelemfelkeltő, tájékoztató, motiváló szerepe az egészség-érték 

tudatosításában. Ezek birtokában képesek lesznek egészségük megőrzésére, a betegségek 

megelőzésére, az egészséges személyiség kimunkálására, a helyes egészségmagatartás 

kialakítására. 

A programba beépül a folyamatkövetés és az eredményvizsgálat. Ehhez idő kell, fontos a 

többszintűség, a célok, feladatok követhetősége.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai 

alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen 

 az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné, kiemelten a fogápolás területére terjednek ki.  

Az egészségvédő életvitelhez szükséges képességek kialakítása hosszú folyamat, ezért 

elválaszthatatlan a nevelési folyamat egészétől. 

Alapelve, célja:  

 az egészségkulturáltság emelése, 

 olyan tulajdonságok kifejlesztése, amelyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához, 

 a tanulók segítése a testi és a lelki egészség harmóniájának megteremtésében, az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában, 

 az életvezetési képességek fejlesztése, 

 a tanulók felelősségérzetének fejlesztése egészségük megőrzéséért, 

 a tanulók felkészítése a stressz-hatások feldolgozására, 

 a környezeti- és egészség-tudatosság erősödésének előkészítése, 

 a mindennapi testedzés megvalósítása a tanulók számára, 

 a mentálhigiénés nevelésre való kiterjedése. 

Tartalma: 

 az egészségfejlesztéssel összefüggő célok, feladatok, 

 a feladatok végrehajtását szolgáló program, 

 az iskola-egészségügyi szolgálat munkája. 

Kapcsolódó szakanyagok: 

 módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának méréséhez és minősítéséhez,  

 módszertani anyag a mindennapos testneveléshez, 

 az egész napos iskola programja, 

Az egészségnevelés fő jellemzői: 

 az egészség megtartása, fokozása, 

 az egészség visszaszerzésére irányuló és a 

 személyiség formálását elősegítő tevékenység. 
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Területei: 

 Egészségmegőrzés, a helyes életmód kialakítása 

 Mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség 

 Táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 

 Öltözködés 

 Higiénia, tisztálkodás 

 Egészségkárosító szenvedélyek (drog, alkohol, cigaretta, egyéb szenvedély-

betegségek és függőségek) megelőzése  

 Ésszerű napirend kialakítása 
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Szűrővizsgálatok 

Iskolánk 2. 4. 6. 8. osztályos tanulóit a védőnő és a gyermekorvos, egy általuk elkészített, az 

iskola vezetőségével egyeztetett terv szerint szűri a következő területeken: 

 Hallás 

 Látás, színlátás. 

 Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata. 

 Vérnyomásmérés 

 Testsúly, testmagasság mérés, BMI számítás. 

 Gerinctartás 

 Lúdtalp 

 Fogászat 

Ennek eredményeképpen a tanulók időben szakorvosi ellátáshoz jutnak.  

A vonatkozó ágazati jogszabályok alapján az alábbiak szerint foglalhatjuk össze az iskolai 

egészségvédelem főbb feladatait: 

 Ismertesse meg az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, 

pszichés környezet kölcsönhatásának törvényeit. 

 Fejtse ki az egészséges táplálkozásra, a túlzott szénhidrátfogyasztás 

következményeire, az életmódra, valamint az egészséges környezet megteremtésére 

vonatkozó tudnivalókat, buzdítson azok megtartására. 

 Fejtse ki az elhízás okaira és következményeire vonatkozó tudnivalókat. Igény esetén 

adjon alternatívákat az elhízás elleni küzdelemhez. 

 Valósítsa meg a személyes testi és lelki higiénia követelményeit. Fordítson kiemelt 

figyelmet a fogápolás helyes alapjainak elsajátítására. 

 Szorgalmazza a testmozgás, aktív életmód, a sportolás rendszeressé tételét. 

 Szolgáltasson módszereket (döntési helyzetmegoldásokat) a stresszhelyzetek 

megelőzésére és feloldására, a konfliktusok kezelésére. 

 Ismertesse a szexuális kultúrával erőszakmentes párkapcsolattal, és a 

családtervezéssel, a nemi úton terjedő betegségek megelőzésével kapcsolatos 

tudnivalókat. 

 Tudatosítsa a szenvedélybetegségek káros hatásait és a rászokás elkerülésének 

módját, hangsúlyozva, hogy ezen szerek használata nem problémamegoldás. 

 Ismertesse meg a tanulókkal az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének 

feltételeit és lehetőségeit. 

 Adjon gyakorlati tanácsot, az egészséget és a testi épséget veszélyeztető tényezők, 

balesetveszélyek elkerülésének módjára, a lehetőségekhez mérten tanítsa meg az 

elsősegélynyújtás elemi tennivalóit. 

 Fejlessze ki a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást. 

Az iskolai teljes körű egészségfejlesztés színterei: 

 Életviteli feladatok 

 Tanórai feladatok 
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 Tanórán kívüli feladatok 

a) Életviteli feladatok 

Az iskolai élet a nevelés-oktatás színtere. A nevelés dimenziói közt az egyik meghatározó 

tényező az egészség iránti igényre nevelés. A szó tartalmának meghatározása sugallja a 

feladatokat. 

Az iskolavédőnő szerepet vállal a tanulók egészségfejlesztésében, minden osztályban , 

korcsoportnak megfelelő témákban, igény szerinti óraszámban. 

Az általános iskoláskorú gyermek és kamasz iskolában eltöltött idejét számtalan 

tevékenysége közt jellemezhetjük az egészsége megóvása érdekében végzett 

tevékenységekkel is. A napi rutinban a tanító/tanár folyamatosan neveli, megszólítja a 

gyermeket az elvárt higiéniai szokások betartására, az életviteli szokások kialakítására, 

azoknak mögöttes tartalmára. 

Az egész napos iskola keretében számtalan lehetőség és szükség mutatkozik az 

egészségnevelésre. Az életkori sajátosságok figyelembevételével ezeknek a szokásoknak, 

elvárásoknak a beépítése a gyermek személyiségébe elsődleges feladatunk. 

b) Tanórai feladatok 

Az egészséges életmódra nevelés tananyagának tervezésénél megfogalmazott célok és 

feladatok: 

 járuljon hozzá a tanulók képességeinek sokoldalú fejlesztéséhez, 

 életmódjuk, szokásaik értékekkel történő kialakításához, 

 eddze akaratukat mentálisan, fizikálisan, szociálisan, 

 bővítse ismereteiket. 

Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 Tantárgyakba beépített egészségnevelés: osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológia 

óra, természetismeret, irodalom, technika stb. 

 „Egészségóra” (a védőnő vagy meghívott előadó foglalkoztató előadása) 

c) Tanórán kívüli feladatok: 

 Szakkörök: elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás, ehhez kapcsolódó versenyeken 

való részvétel 

 Egészségnevelési akciók (előadás, témanap, témahét, projekt, egészségnap) 

 Nyári táborok (napközis táborok, vándortáborok) 

 Előadások, csoportfoglalkozások, kiállítások 

 Rendszeres, egészséges környezetben (pl. hegyekben) végzett túrák, kirándulások 

 Továbbképzések 

 Osztálykirándulások 

 Boldogságórák 

Mindennapi testedzés megvalósítása: 

 Testnevelés órákon  

 Egész napos iskolai foglalkozásokba beillesztve 

 Szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 
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 Egy-egy sportágnak az iskolában helyet adva, biztosítva a tanulók szervezett 

sportolási részvételét 

 Sportversenyek lebonyolítása 

A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle versenyekbe.  

Egészségfejlesztést segítő hasznos módszerek: 

 Játékok  

 Foglalkoztató előadások 

 Közösségépítés  

 Művészetek 

 Programok  

 Projektek  

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 Belső (iskolai) résztvevők: pedagógusok, hitoktatók, osztályfőnökök, szaktanárok, 

iskolaorvos, védőnő. 

 Külső partnerek: családsegítő szolgálat, szakszolgálati intézmény, egészségügyi 

szolgáltatók (pl. fogászati prevenciós csoport), sportlétesítmények vezetősége, 

szakrendelők. 

d) Egészségnevelés az iskolánkban: 

Fontos szabály: 

 a tájékozottság, 

 a tanulók életkori jellemzői, adottságai, 

 az évfolyamonkénti egymásra épülés. 

A témák részletezése: 

 Az egészség fogalma 

 Az egészség, mint érték 

 Az egészségkultúra kialakítása, fejlesztése 

 Testkultúra, testápolás, testünk felépítése, serdülőkori változások 

 Lelki egészségvédelem 

 Az egészséges fiatal életmódja az iskolában, a családban 

 Az egészséget veszélyeztető tényezők: helytelen életmód, kockázatos viselkedés, 

veszélyes környezet 

 Egészségellenőrző vizsgálatok (testsúlyellenőrzés, vérnyomás-ellenőrzés, edzettségi 

önvizsgálat, mell önvizsgálata stb.) 

 A betegségek megelőzései 

 Orvoshoz fordulás 

 Megelőzés 

Táplálkozás – mozgás 

 Étkezési kultúra – ízlés, szokások, rendszeresség 

 Az étrend szerepe az egészséges táplálkozásban 
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 Az élelmiszerek összetevői: szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok, ásványi 

anyagok 

 A napi táplálkozás aránya 

 Teljesítmény és táplálkozás 

 Testsúlyellenőrzés 

 Az energiaigény (pihenés, tanulás, olvasás, mozgás) 

 Az egészséges táplálkozás kritériumai: mértékletesség, kiegyensúlyozottság, 

változatosság 

 Aktív és passzív pihenés 

A fittség paraméterei: egészséges táplálkozás, optimális testsúly, a szervezet napi edzése  

Testedzés – eredmény: légzésjavulás, erő- és állóképesség-növelés, személyiségfejlesztés. 

Szabadidő helyes felhasználása – a helyes napirend 

 Az alvás, étkezés, tanulás, testedzés, szabadidő egységes összehangolása, rendszere 

 Rendszeresség 

 A tanulás egészségtana (időbeosztás, hely, testtartás stb.) 

 Kifáradás, jelzőrendszer 

 A pihenés szerepe – aktív-passzív 

 Vakáció, szabadidő hasznos eltöltése 

Testápolás – öltözködés – személyi higiéné 

 Testünk felépítése és védelme 

 Változások a serdülőkorban 

 A külső megjelenés: ápoltság, tisztaság, esztétikum 

 Testünk tisztántartása: testrészek higiéniája, helyes fogápolás, fehérnemű szerepe, 

testápolószerek, napozás és veszélyei 

 Öltözködés, divat, egészség 

Társkapcsolatok 

 A serdülés hatása a személyiségre 

 Érzelmi problémák: jó-rossz, öröm-káröröm, gonosz, harag, rémület, félelem, 

szeretet-szerelem, bátorság 

 Értékrend: önértékelés fejlődése, nagy igazságérzet 

 Fiúk, lányok barátsága 

 Kirívó magatartás, utánzás 

 Nemi érés tudatosulása 

Káros szenvedélyek – helyes döntések 

 Élvezeti szerek hatásai 

 Alapjelentések tudatosítása: szenvedély, szorongás, mérték, mértékletesség, 

hozzászokás, hiánytünetek, függőség 

 Dohányzás: hatóanyag, aktív, passzív, hatása, használatának következményei 

megelőzés 

 Alkohol: az ivás kultúrája, szokások, hatása a szervezetre, megelőzés 
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 Kábító hatású szerek: legális és illegális, a függőség fajai, következményei, 

 Drogfogyasztó magatartás kialakulása, hatása 

 Egyéb függőségfajták: élvezeti szerek (kávé, csokoládé), szerencsejátékok, 

gyógyszerfogyasztás, PC, TV, videó rabsága 

Szexuális kultúra 

 Érzelmek, barátság, változások kora 

 Személyiségfejlődés 

 Érettség 

 Kapcsolati kultúra, erőszakmentes párkapcsolat fogalma, megelőzési lehetőségei 

 Felelősség, erkölcs 

 Fogamzásgátlás lehetőségek  kamaszkorban, abortusz  testi-lelki következményei 

veszélyei 

 Nemi egészség, harmónia 

 Nemi betegségek:HPV, szifilisz, AIDS 

Egészséges környezet védelme 

 Környezetünk tisztasága: iskola, otthon, utca, természet 

 Víz, levegő, talaj, növény- és állatvilág védelme 

 Környezetvédelmi előírások: környezetkímélő, energiatakarékos 

 Új technológiák káros következményei 

 Hulladék csoportosítása 

 Hulladék gyűjtése: fedett, szelektív, fertőzésveszély 

 Egyéni felelősség a természeti környezetünk iránt 

Balesetvédelem – elsősegélynyújtás 

 Az emberi test felépítése 

 Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, feladatai Mindegyik korcsoportban 

elsősegélynyújtás alapismeretek elsajátíttatása, segítőkészségre korai szocializáció. 

 Mentőhívás. 

 Tennivalók vészhelyzetben: balesetek, tűzesetek, sebellátás 

 Mindennapos betegségek előfordulása: otthon, szabadidőben, iskolában, utazás 

közben 

 Korunk veszélyforrásai: AIDS, alkoholizmus, kábítószer 

 Elsősegélykészlet 

Az iskola egészségfejlesztési stratégiájának kimunkálása hosszú távú előrejelzés lehet a 

tanulók életminőségében, a romló tendenciák megfékezésében, a javulás feltételeinek 

megteremtésében. Célunk az, hogy megtanítsuk gyermekeinket arra, hogy törődjenek 

magukkal, fejlesszék magukban a teljes ember igényét. Ápolják érzelmeiket, ne váljon 

örömnélküli kötelességgé mindennapi munkájuk. Tudjanak örülni egymásnak, 

családjuknak, barátaiknak. Több megértéssel és elfogadással éljenek együtt másokkal, így 

biztosan egészségesebb életet élhetnek. 
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A teljes körű egészségfejlesztés megvalósulása: 

A program megvalósulása a tanévek során, az iskola munkatervében megtervezetten 

történik. Az osztálytanítók, szaktanárok és osztályfőnökök, a diákönkormányzat és más 

alkalmanként felálló munkacsoportok a napi munka tervezésekor figyelemmel kísérik a 

program megvalósulását. A megvalósítás során a folyamatokat tervezzük, nyomon követjük, 

ellenőrizzük és értékeljük a megfogalmazott módszerek, értékek mentén. 

A teljes körű egészségfejlesztési program megvalósításáért az iskola minden pedagógusa, 

dolgozója felelős. 

e) A program megvalósulásának ellenőrzése-értékelése 

Életvitelszerűen megvalósuló tevékenységek: 

A napi iskolai élet során folyamatosan végzett és irányított tevékenységekkel szemben az 

elvárás az, hogy beépüljenek a tanuló magatartásformái sorába, és spontán végzett 

cselekedetekké váljanak. A tanítók, később a tanárok a tanulók közt élve „érzékelik” a 

folyamat fejlődését, érését, és szükség szerint korrigálják azt.  

Tanórai keretben megvalósuló fejlesztés: 

A tananyaghoz kapcsolódóan elsajátítandó ismeretek ellenőrizhetők, mérhetők. Részei a 

tanulási folyamatnak. A tananyag számonkérésének folyamatában ellenőrizhető, hogy az 

életvitelszerűen rögzítendő elemek valóban beépültek-e a tanuló viselkedési kultúrájába.  

Tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) során megvalósuló fejlesztés: 

A munkaterv szerint megszervezett témanapok, témahetek, projektek egyrészt a fejlesztési 

folyamat előre tervezett elemei, másrészt a hiányosságok észlelését követő korrekciók. Az 

átadott ismeretek, a megtapasztalt egészségnevelési elemek a programok során be kell 

épüljenek a tanuló és adott esetben a családja napi életviteli kultúrájába, annak szerves 

részévé kell váljanak. Ezek a programok igen gyakran versenyeztetéssel együtt valósulnak 

meg, így az eredmények követhetőek. 

f) Visszacsatolás: 

Az adott események, a tanév értékelése során elért eredmények reális feltérképezése adja a 

következő tervezési időszak szakmai alapját. Az elsajátítandó ismereteknek spirálisan 

fejlődniük kell, el kell, hogy mélyüljenek. Ezt az iskola és a tanárok az éves munkatervben, 

a program- és a foglalkozási tervekben tervezik meg. 

 

1.5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 

Minden gyermek, tanuló fejlődésében lényegesnek valljuk a pedagógus fejlesztő 

tevékenységét, de különösen igaz ez a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében. Ennek 

a feladatnak az ellátásában felértékelődik a segítő szakterületek (iskolapszichológia, 

gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia) szerepe, valamint a különböző tantárgyakat tanító 

pedagógusok tudásmegosztásra épülő, egymást segítő szakmai tevékenysége: közös 

felelősségvállalásunknak lényeges szerepe van a nevelés sikerességében. A pedagógus a 

tanulást-tanítást speciális szakmai kompetenciák alapján segíteni tudó megfelelő 

szakemberekkel együtt (például gyógypedagógus, gyógytestnevelő, iskolapszichológus, 

szociális munkás, fejlesztő pedagógus, tehetséggondozó pedagógus, gyermekvédelmi 
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jelzőrendszer szakembere) kialakított foglalkozások keretében, valamint a szülők és a tanuló 

folyamatos bevonásával, a pedagógiai tevékenység részeként elismert konzultációs 

tevékenységet folytatva végzi pedagógiai munkáját. Iskolánkban a személyi feltételeket 

kiaknázva mentálhigiénés team működik (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, 

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, iskolapszichológus, iskolai 

szociális segítő), amely támogatóan vesz részt a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

oktatásában-nevelésében is, biztosítja a segítő szakterületekkel való szakmai 

kommunikációt és együttműködést. 

A segítő szakterületekkel való együttműködés mellett az iskola törekszik arra, hogy a Nat-

ban foglalt nevelési-oktatási alapelvek és célok minden tanuló esetében elérhetőek és 

megvalósíthatóak legyenek, ennek érdekében kiemelt figyelmet fordít a 

hátránykompenzációra, felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. A korszerű 

tanulásszervezési eljárások mellett erre kiváló lehetőséget nyújt az iskolánkban adaptált 

Komplex Alapprogram pedagógiai modellje is.   

Mindezek együttesen segítik elő az integrációt, illetve ennek egy magasabb szintjére lépve 

inkluzív légkört teremtenek. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenység az iskola pedagógiai gyakorlatában és szemléletmódjában is elfogadott, 

elismert helye és szerepe van, Siklós város és a Siklósi járás esélyegyenlőségi programjával 

is összhangban áll.   

1.5.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

teendők 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatása-nevelése a kiemelt 

figyelmet igénylő tanulókkal való pedagógiai tevékenység egy meghatározó szegmense, a 

fent leírtak alapján folyik iskolában. A törvényileg hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetűnek számító tanulókon kívül egyre több gyermek érkezik hozzánk 

szociokulturálisan hátrányos helyzetű családból, az ő számukra is ugyanolyan fontos a 

kiemelt figyelem megléte a tanulási, nevelési folyamatban.  

Pedagógiai alapvetésünk kiindulópontja, hogy a tanulók közti különbségek rendkívül 

sokfélék, a személyiség széles dimenzióiban írhatók le, és nem korlátozhatók valamely 

tantárgyban elért iskolai eredményekben megmutatkozó különbségekre. A differenciálás 

nem azonosítható a felzárkóztatással és a tehetségneveléssel, a differenciálás tehát nem a 

tanulmányi eredményesség szintjeihez igazodik. A differenciálás mindenki számára a saját 

komplex személyiségstruktúrájának leginkább megfelelő, számára optimális fejlesztés 

biztosítását jelenti, figyelembe véve előzetes tudását, annak gyengébb és erősebb területeit, 

a tanuló igényeit, törekvéseit, érdeklődését, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális 

erősségeit és gyengeségeit. Nevelésünk, oktatásunk igazodik a tanulóhoz, és ez azt is jelenti, 

hogy igazodik ahhoz a közeghez, amelynek tanulóink részesei. 

Alapelveink: 

 Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra, 

információk szerzésére. 
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 A tanulókkal szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat és ezzel 

harmonizáló feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani. 

 A tanulókat az alapvető, korszerű kompetenciák (a tanulás kompetenciái, 

kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi), digitális kompetenciák,  

matematikai, gondolkodási kompetenciák, személyes és társas kapcsolati 

kompetenciák, kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái, munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák) birtokába kell 

juttatni. 

Általános céljaink: 

 Az iskolai nevelési program – építve több hazai és nemzetközi iskolafejlesztő 

program legjobb tapasztalataira – egy olyan nyitott iskolamodellt vázol fel, amely 

alapvetően fontosnak tartja a tanuló szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira 

való reagálást, illetve érdekeltté, motiválttá akarja tenni őt saját nevelődési, tanulási 

folyamataiban. Az egyén fejlesztésén keresztül – azzal kölcsönhatásban – fejleszti a 

befogadó közösséget, s a közösen végzett tevékenységek, együttes élmények, az egész 

személyiség érzelmi, morális fejlődését segítik. 

 A program a mások iránti nyitottságot és elfogadást, a szorgalmat kiemelt értéknek 

tekinti. Az egész személyiséget fejlesztve tanít. Meghatározó benne a 

gyermekközpontúság, a pedagógus és a tanuló kapcsolata. A tanulókon keresztül az 

iskolába járó gyermekek családjaira is hat. 

 Az iskolában adaptált Komplex Alapprogram pedagógiai modellje, a 

Boldogságprogram mentálpedagógiai modellje, az esetenkénti különböző 

mentálhigiénés, pszichoszociális fejlesztő és emberi jogi nevelési programok segítik 

a tanulók konstruktív életvezetésre való nevelését, a későbbiekben társadalmi 

beilleszkedését. 

 Biztosítjuk minden gyermek számára a lehetőséget képességei kibontakoztatásához. 

 Az előzetes, otthonról hozott tudást, kultúrát minden gyermek értékként képviselheti. 

 Tudatosan figyeljük és fejlesztjük a gyermekek csoport-szociális készségeit. 

 A szülő, a család (mint partner) résztvevője az iskolai folyamatoknak, erősítjük a 

család-iskola-gyermek közötti kommunikációt. 

 Együttműködő, elfogadó, előítéletek nélküli környezetben dolgozunk. 

 Megvalósul az oktatásban, nevelésben érintett intézmények és segítő szakterületek 

szervezett, tudatos együttműködése. 

 Az iskolai hatékonyság visszajelzésére tanulókövetést végzünk. 

 Pedagógusaink állandóan gazdagítják az ebben felhasználható pedagógiai, 

módszertani repertoárjukat. 

1.5.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében is a közös felelősségvállalásnak 

lényeges szerepe van a nevelés sikerességében. A segítő szakterületek megfelelő 
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szakemberei mellett a tanulók integrációja és hatékony együttnevelése olyan pedagógusokat 

kíván, akik rendelkeznek az ehhez szükséges szemléletmóddal és kompetenciákkal. 

A hatékony együttnevelést az iskola különböző pedagógiai feladatokkal támogatja: 

 A differenciálás speciális megvalósulása lehet az együttnevelés során a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése is.   

 A hátránykompenzáció biztosítása érdekében a tanuló szükségleteihez, 

képességeihez, készségeihez illeszkedő módszertani eljárások (eszközök, módszerek, 

terápiák, a tanulást-tanítást segítő speciális eszközök, a gyógypedagógus módszertani 

iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres 

ellenőrzése) alkalmazása szükséges a különböző pedagógiai színtereken.  

 Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő, egyénre 

szabott tanulási lehetőségek biztosításával igyekszik támogatni. 

 A pedagógus a technológiai fejlődés nyújtotta sokféle módszertani lehetőséget 

biztosítva segíti a tanulás-tanítás folyamatát. 

 A tanulói szükségletek ismeretében az egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézmények, a pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást 

nyújtó intézmények, valamint az utazó gyógypedagógiai hálózatok működtetésére 

kijelölt intézmények és más szakemberek szolgáltatásainak igénybevételével egészül 

ki a tanulók és pedagógusok szakmai támogatása.  

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavar az elfogadott társadalmi normáktól való eltérő 

viselkedés, valamint a tanulási képességek zavara. Fontos feladatunknak tartjuk időben 

felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő 

tanulókat.  

Ezért az iskola feladatai között az egyik legfontosabb a helyzet felismerése, jelzése, a 

megfelelő szakemberhez való irányítás. Elvárt az együttműködés a gyógypedagógusokkal, 

pedagógiai szakszolgálatok szakembereivel és az egészségügyi intézményekkel. Az 

iskolában működő mentálhigiénés team jelzőőrként működik: segít az érintett tanulók 

kiszűrésében, de támogatja a szakmai együttműködést, a tanulók delegálását is a megfelelő 

segítő szakterületre, a későbbiekben pedig nyomonköveti a tanulót az iskolai oktatás-nevelés 

folyamatában. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarok enyhítését az alábbi pedagógiai 

tevékenységekkel kívánjuk elérni: 

 fejlesztőpedagógus támogatásával egyéni fejlesztés, tanulmányi támogatás, 

 többségi órákon támogató légkör kialakításával, békéltető, konfliktusmegoldó 

stratégia alkalmazásával, 

 a felnőttek és a serdülők közötti barátságos viszony kialakításával, amely lehetővé 

teszi, hogy a tanuló problémáival, érzelmi konfliktusaival, kritikus élethelyzeteiben 

bizalommal fordulhat tanítójához, tanáraihoz, 

 személyes szeretetteljes bánásmód kialakításával, 

 teljesíthető, reális követelmények támasztásával, a pozitív énkép kialakulásának 

támogatásával (dicsérettel, biztatással), 
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 a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartással, 

 az egy osztályban tanító tanárok együttműködésével, egységes nevelési elvek 

alkalmazásával; 

 az osztályközösség segítő erejének mozgósításával, 

 a közös iskolai és iskolán kívüli programok során a peremhelyzetű tanulók 

bevonásával, 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógussal való 

együttműködéssel, 

 szükség esetén pszichológus, ill. más külső szakember segítségének igénybevételével. 

A tanulók fejlesztése a rendelkezésre álló törvényi óraszámok alapján, az éves 

tantárgyfelosztásban meghatározott módon történik. A fejlesztést fejlesztő 

pedagógus/szaktanár végzi.    

1.5.3. Sajátos nevelési igényű tanulók  

Iskolánk fogadja a beiskolázási körzet sajátos nevelési igényű tanulóit, kiemelt 

feladatunknak tekintjük az iskola életébe való maradéktalan integrálásukat, inklúzív 

nevelésüket. 

Az SNI tanulók nevelése-oktatása állapotuknak megfelelően vagy a vonatkozó jogszabályi 

előírások szerinti speciális implementációjú tanterv szerint, vagy a többségi tanterv szerint 

történik igazodva a szakértői véleményben foglalt mentességekhez, könnyítésekhez és 

fejlesztési javaslatokhoz. Az alkalmazott módszerek igazodnak hiányosságaikhoz, 

fogyatékosságukhoz, szem előtt tartják fejlesztésüket. Értékelésük egyéni elbírálás alapján, 

a vonatkozó szabályozók által megfogalmazott metódusnak megfelelően folyik. 

Az együttnevelés azon sajátos nevelési igényű tanulókkal valósul meg, akik nevelését-

oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják. Ezek a tanulók többségi 

társaikkal együtt végzik iskolai feladataikat, de a szükséges területeken támogatást kapnak. 

Ez jelenti a fokozott toleranciát, az egyéni fejlesztést, más munkaszervezési formák 

alkalmazását, speciális tankönyv használatát, az ellenőrzés és értékelés szigorú igazítását a 

tanuló képességeihez, s az egyéni foglalkozásokat. 

A tanulók gyógypedagógiai habilitációja, rehabilitációja a törvényben rendelkezésre álló 

időkeretek (habilitációs és rehabilitációs órakeret) és csoportszervezési előírások 

megtartásával speciális szakemberek igénybevételével folyik az utazó gyógypedagógus 

hálózat segítségével, melyet iskolánk számára a Meixner Ildikó EGYMI biztosít.  

1.5.4. Tehetséges tanulók fejlesztése – tehetséggondozás 

Az iskolai tehetséggondozás egyik fontos feladata az átütő tehetségek, kiemelten tehetséges 

tanulók kiszűrése. Az intézményi tehetségazonosítás mellett a tanulóknak lehetőségük van 

a pedagógiai szakszolgálaton keresztül kiemelt tehetségük azonosítására és ezzel 

kapcsolatos további vizsgálatokra. Iskolánk partner a tanuló pedagógiai szakszolgálathoz 

történő delegálásában, a tanuló tehetségprofiljának megfelelő tehetségfejlesztő szakemberek 
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és programok megtalálásában, valamint az intézményi tehetséggondozó munkában való 

részvételükben. 

A kiemelt tehetséges tanulók a tehetségek egy felső klasztercsoportját képviselik, 

kiemelkednek tehetséges társaik közül is. Iskolánk a kiemelten tehetséges tanulók felé 

megvalósuló különleges bánásmódon kívül évek óta biztosítja több készségterületen a 

tehetséges tanulók tehetséggondozását. Kiválóan Akkreditált Tehetségpontként a térségben 

ellátja a tehetségpontok feladatkörét: tehetségazonosítást végez különböző 

tehetségterületeken, tehetséggondozó programokat szervez, igény esetén egyéni és csoportos 

tehetségsegítést folytat, a tehetséggondozás érdekében együttműködik külső szervezetekkel, 

intézményekkel.  

Tehetséggondozó stratégiáját Mozaik Tehetségműhelyek elnevezésű intézményi 

programjában és jó gyakorlatában valósítja meg.  Tehetséggondozó stratégiánk alapelvei, 

céljai és értékei: 

 tehetséggondozó szemléletmódunkat a sokszínűség és együttműködés jellemzi, 

 a tehetségfejlesztés több szinten van jelen intézményünkben: tantárgyak, 

műveltségterületek, munkacsoportok, osztályközösségek, egész iskolai szinten, 

 a tehetségfejlesztés megvalósul az oktatás-nevelés különböző szervezeti formáiban:  

o tanórai kereteken belül változatos tanulásszervezési eljárásokkal és gazdag 

pedagógiai módszertannal 

o tanórán kívüli keretek között különböző programok (ünnepségek, fellépések, 

szereplések, stb.) és tehetséggondozó foglalkozások formájában 

(tehetséggondozó műhelyek, komplex tehetséggondozó programok, szakkörök, 

versenyfelkészítés, mentorálás, tutorálás, stb.), 

 sokszínű tehetséggondozó tevékenységet végzünk: 

o gazdagítás (különböző hagyományos szakkörök, versenyfelkészítés) 

o egyéni mentorálás, tutorálás 

o komplex tehetséggondozó programok (befogadó jellegű és azonosításon 

alapuló), 

 tehetségfejlesztő munkánk több tehetségterületre, több műveltségi területre irányul, 

azok integrációjában valósul meg (évente a személyi feltételeknek, intézményi 

lehetőségeknek és tanulói érdeklődésnek, igényeknek megfelelően szerveződnek), 

 több tanár vesz benne részt a saját igényei és tudása szerint, 

 sokszínű korcsoportokokban valósul meg: több évfolyamot is összevon akár egy-egy 

programba, 

 sokszínű lehetőségeket aknáz ki (pályázatok, együttműködések, támogatók, 

partnerek), 

 külső partnereket, szakembereket is bevon a tehetségfejlesztő munkába, külső 

helyszínekre is gyakran szervez programokat, 

 a tehetségsegítés különböző formáit valósítjuk meg a személyes beszélgetések, a 

biztatás, a jutalmazás megfelelő formáitól kezdve igény esetén a tehetségsegítő 

coachingig, szülőkonzultációig, 
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 a kiemelkedően tehetséges gyermekeket a megfelelő szakemberhez irányítjuk, kérés 

esetén segítünk a pedagógiai szakszolgálat felé delegálásban, 

 kiemelt figyelmet fordítunk a kettős különlegességű tehetségek (szociokulturálisan 

hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, sni és btmn-es tehetségesek) tehetségfejlesztésre, 

 a tehetségfejlesztésben a gyenge oldal fejlesztését ugyanolyan fontosnak tartjuk, mint 

az erős oldal gazdagítását, ennek érdekében a fejlesztő munka a tehetséggondozásban 

is folyamatos, 

 a tehetséges gyermekek számára pályázati és ösztöndíj lehetőségeket keresünk, 

nyomonkövetjük őket a későbbiekben is. 

1.6. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

A közösségi nevelés területei iskolánkban: tanórák (szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák) 

egyéb foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulások, hittancsoportok, 

sportkörök), diákönkormányzati munka. 

A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével.  

 A tanulók, a közösség felkészítése az SNI tanulók integrált nevelésére. Az SNI 

tanulók beilleszkedésének segítése és a másság elfogadása a tanulói közösségben. 

 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek a támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése kooperatív együttműködéssel. 

 Szociális kompetencia (empátia, egymásra figyelés, együttműködés, tolerancia, 

alkalmazkodóképesség) fejlesztése. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, 

kísérlet, verseny, projekt) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének 

erősítése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt elvárásaival és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A tanulók önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére való nevelése. 

 Átgondolt játéktervvel és a játéktevékenység pedagógiai irányításával a közösséghez 

való tartozás érzésének erősítése. 

 A sokoldalú és változatos foglalkozásokkal (zene, tánc, képzőművészeti, kézműves, 

stb.) járulunk hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások tevékenységeivel a természetszeretetet és a környezet iránti 

felelősség elmélyítése. 

 A közösségben végzett munka, a közösség szabályainak megismerésével a tanulók 

értékek iránti fogékonyságának erősítése. 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 
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 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, 

amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 Alakítsa ki a tanulóban a felelősségteljes közszereplés igényét, a demokratikus 

kommunikáció rutinját. 

A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 

A tanulót megilleti az a jog, hogy életkorának megfelelő mértékben részese legyen az őt 

érintő döntések meghozatalának. Ezt a jogát személyesen, illetve választott képviselőin, 

valamint szülőjén/gondviselőjén keresztül gyakorolhatja. Joga van megismerni az őt érintő 

döntés tartalmát, okát, következményeit. A döntési folyamat során joga van véleményét 

elmondani.  

A nevelési-oktatási intézmény a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban 

meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel. A tanuló ezen 

jogai gyakorlásának módját a házirend tartalmazza. 

1.7. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái  

Az iskolai nevelés-oktatás, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének 

elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom 

és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált 

pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az iskolai nevelés egysége, és ennek 

nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

A diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, ill. az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök 

tájékoztatják. 

 Az intézmény vezetője legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője az igény 

szerint tartott diákönkormányzat vezetőségi ülésén és faliújságon keresztül, az 

osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a diákokat. 

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőjével, a nevelőkkel, 

a nevelőtestülettel. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról az osztálytanítók 

és a szaktanárok folyamatosan tájékoztatják. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

 Családlátogatás (önállóan, illetve a családsegítő szolgálattal együtt is) 

 Egyéni beszélgetés 
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 Szülői értekezlet  

 Fogadóóra  

 Bemutatóóra 

 Érzékenyítő, attitűdformáló tréningek 

 Írásbeli tájékoztató  

 Előadások szervezése 

 Közös programok 

 Pályaválasztási tanácsadás 

 Kooperatív technikák alkalmazása a szülők megnyerése, szemléletformálása az 

együttműködés növelése érdekében 

 Az SNI tanulókkal és szüleikkel történő folyamatos kapcsolattartás 

 Nyilvánosság biztosítása  

 Az intézmény rendszeresen tartja a kapcsolatot az alábbi szakmai szervezetekkel: 

o gyermek és ifjúságvédelmi szervezetek, 

o gyámhatóság, 

o szakmai szolgáltató szervezetek, 

o szakszolgálatok, 

o iskola-egészségügy, 

o kulturális és sportszervezetek, 

o civil szervezetek.  

 A kapcsolattartás rendjét az SZMSZ tartalmazza. 



 

 

220 

 

1.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Tanulmányok alatti vizsgák  

Tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által előírt esetekben 

szervez az iskola (magántanulók, egyéni tanrend alapján haladók, tantestületi döntés alapján 

kötelezettek esetében).  

 A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgára történő jelentkezéskor 

írásban kell tájékoztatni a tanulót és a szülőt, legalább 10 nappal a vizsga kezdő 

időpontja előtt. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint 

– független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet 

tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A tanulmányok alatti vizsgán 

vizsgabizottság ellenőrzi és értékeli a vizsgakötelezettséggel érintett időszakra 

vonatkozó követelmények elsajátítását. A bizottság az összesített részeredmények és 

a kérdező tanár véleményezése alapján dönt a minősítésről. 

 Gyakorlati vizsgát kell tenni, szóbeli vizsgával együtt a készségtárgyakból: ének-

zene, vizuális kultúra, testnevelés és sport, informatika. 

 Ha a tanuló a tanulmányok alatti vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kap, a 

halasztott időpontig úgy folytathatja tanulmányait, mintha sikeres vizsgát tett volna. 

 A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló- és javítóvizsga) 

követelményeit, részeit, az értékelés szabályait a szakmai munkaközösségek határozzák 

meg. A vizsga tantárgyi/évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a kerettantervek 

alapján készült, a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott tantárgyra és 

évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az intézmény két időszakot biztosít a tanulmányok 

alatti vizsgák lebonyolítására: január és augusztus folyamán (intézményi döntés szerint). A 

vizsgaidőszakok pontos időpontja a tanév helyi rendjében meghatározott – közzétételre kerül 

az intézmény honlapján. 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tenni a tanulónak a félévi és év végi osztályzatok megállapításához, 

ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgyból több évfolyam tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 tanulmányait magántanulóként vagy egyéni tanrendben végzi, 

 hiányzása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében előírt mértéket 

meghaladja, és ezért nem osztályozható, amennyiben a tantestület engedélyezi, hogy 

osztályozó vizsgát tegyen.  

Ha a tanuló hiányzása adott félévben meghaladja adott tantárgyból a 30%-ot, köteles a 

tantárgyból osztályozó vizsgát tenni; ha a két félévben összesen lépi át a 30%-ot, a 

nevelőtestület dönthet az osztályozó vizsgáról, vagy a jegyek alapján történő értékelésről, ha 

az elégséges számú. Ha a hiányzás mértéke a tanévben meghaladja a 250 órát, a tanév végén 
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nem osztályozható, magasabb osztályba való lépése csak sikeres osztályozó vizsga tétele 

mellett lehetséges. A vizsgára a tanulót a szülő írásban jelentkezteti és felkészíti.  

 Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási 

évben kell megszerezni. 

Különbözeti vizsga 

 A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak 

esetében a május 20-i határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat 

válasszon. Ennek feltétele a sikeres különbözeti vizsga. A különbözeti vizsga a 

tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő jelentkezteti és 

készíti fel a tanulót. 

 Különbözeti vizsgát tehet a tanuló, ha: 

o írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

o átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni és az előző iskolájából eltérő tanterv 

szerinti tanulmányokat folytatott vagy külföldről érkezett haza. 

 Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

Javítóvizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata. Amennyiben a javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, 

vagy nem jelenik meg, köteles évet ismételni. A javító vizsga időpontját a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően a helyben szokásos módon kell kihirdetni. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs 

lehetőséget biztosíthat (június-augusztus).  

A javítóvizsgán legalább elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 

Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga 

letétele előtt távozott, a vizsgát megismételheti. 

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha: 

o neki fel nem róható okokból elkésik, távol marad, 

o megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. 

 Pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

1.9. A felvétel és az átvétel szabályai   

Az iskola első évfolyamára felvételt nyer minden olyan tanköteles és iskolaérett gyermek, 

aki:  

 az iskola beiskolázási körzetében állandó vagy ideiglenesen bejelentett lakásban él, 
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 illetve a fenntartó által előírt létszámkeretig minden gyermek, akinek szülei az 

intézményünket választották. Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a hátrányos 

helyzetű tanulók. Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a gyermek akkor vehető fel, 

ha a szakértői véleménye szerint integráltan tanítható és BNO kódja megfelel az 

Alapító Okiratunknak ill. a felvenni kívánt tanulóval együtt az SNI-s tanulók aránya 

nem haladja meg a törvényben meghatározottat. 

Magasabb évfolyamon felvételt nyerhet minden tanuló,  

 aki beiskolázási körzetünkbe költözött, 

 körzeten kívüli tanuló abban az esetben, ha az osztályok létszáma ezt lehetővé teszi 

valamint az iskola igazgatója és az érintett osztály osztályfőnöke szerint a tanuló 

integrálható a meglévő közösségbe, ill. ha az első idegennyelv amit tanult nem angol, 

akkor az igazgató egyéni elbírálás szerint dönt.. 

1.10. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

 ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát;  

 ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket;  

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit;  

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat;  

 ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; sajátítsák el, 

mikor és hogyan kell mentőt hívni.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

 a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és  

 jártasságokkal rendelkezzenek az elsősegély-nyújtási alapismeretek területén;  

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit;  

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és egyéb foglalkozások 

keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb 

alapismeretekkel.  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításának 

elősegítése érdekében:  

 tanulóink bekapcsolódnak az elsősegélynyújtással kapcsolatos iskolán kívüli 

vetélkedőkbe;  

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják, így a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak 

tananyagaihoz kapcsolódó elsősegély-nyújtási ismeretek a következő tantárgyakba épülnek 

be: 
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 Biológia: rovarcsípések, légúti akadály, artériás és ütőeres vérzés, komplex 

újraélesztés.  

 Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás, 

szénmonoxid mérgezés. 

 Fizika: égési sérülések, forrázás.  

 Testnevelés: magasból esés.  

Az elsősegély nyújtásával kapcsolatos ismeretek tantárgyankénti és évfolyamonkénti 

megjelenését a pedagógiai program mellékletét képező tantervek tartalmazzák.  

Az egészségnevelést szolgáló egyéb foglalkozások:  

 szakkörök, 

 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a 

tanulóknak az illetékes szervezet bevonásával;  

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással 

foglalkozó („Egészséghét”/projektnap/témanap) szervezése a tanulók számára 
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2. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 

2.1. A választott kerettanterv megnevezése, jellemzői  

Az iskolánk az általános tantervű osztályaiban a kerettantervek kiadásának és 

jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján az alábbi 

linkekken elérhető kerettantervet választotta. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/bevezeto, 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat A kerettanterv alapján készített 

helyi tanterv az 2020-2021. tanévtől felmenő rendszerben, az első és ötödik évfolyamon lép 

életbe. 

A kerettanterv által meghatározott kötelező tantárgyak és azok minimális heti óraszámai az 

egyes évfolyamokon az alábbiak: 

 Alsó tagozat 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 
2. 

évf. 

3. 

évf. 
4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5 

Idegen nyelvek - - - 2 

Matematika 4 4 4 4 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Felhasználható szabad órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 
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Felső tagozat 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Történelem 2 2 2 2 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 - - 

Biológia - - 2 1 

Fizika - - 1 2 

Kémia - - 1 2 

Földrajz - - 2 1 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret - 1 - - 

Dráma és színház - - 1 - 

Államdpolgári ismeretek - - - 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Felhasználható szabad órakeret 2 2 2 2 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 

 

A választott kerettantervet az alábbi módon igazítjuk nevelési-oktatási céljainkhoz, 

feladatainkhoz: 

Idegen nyelvként az angol nyelvet tanítjuk, az első évfolyammal kezdődően. 

A mindennapos testnevelés megvalósítása heti három tanórán és heti kettő óra sportköri 

foglakozáson történik. 
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A kerettanterv által meghatározott kötelező órakeret és a tanulók számára előírt kötelező 

órakeret közötti, szabadon tervezhető órakeretet az 1-7 évfolyamokon az angol nyelv 

tantárgy, 8. évfolyamon az angol nyelv, a magyar nyelv és a matematika tantárgy tanítására 

fordítjuk. 

Mindezeknek megfelelően az iskola helyi óraterve az alábbi:  

Alsó tagozat 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 
2. 

évf. 

3. 

évf. 
4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7 - - - 

Magyar nyelv - 3 2 2 

Magyar irodalom - 4 3 3 

Angol nyelv 2 2 2 4 

Matematika 4 4 4 4 

Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 1 

Technika és tervezés 1 1 1 1 

Digitális kultúra - - 1 1 

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 

Rendelkezésre álló órakeret 24 24 24 25 

 

Felső tagozat 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv 2 2 1 1,5 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Angol nyelv 4 4 4 4 

Matematika 4 4 3 3,5 

Történelem 2 2 2 2 
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Etika / hit- és erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2 - - 

Biológia - - 1,5 1,5 

Fizika - - 1,5 1,5 

Kémia - - 1,5 1,5 

Földrajz - - 1,5 1,5 

Ének-zene 2 1 1 1 

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Hon- és népismeret - 1 - - 

Dráma és színház - - 1 - 

Állampolgári ismeretek - - - 1 

Digitális kultúra 1 1 1 1 

Technika és tervezés 1 1 1  

Testnevelés 3+2 3+2 3+2 3+2 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 30 30 

 

Intézményünkben az angol nyelv kötelezően választható tantárgy. 

2.2. A helyi tanterv tantárgyai, tartalmai  

A helyi tanterv tartalmazza a 2.1-ben felsorolt tantárgyak tantárgyi tanterveit évfolyamokra 

lebontva, az egyes témákhoz kötelező tartalmakat, fejlesztési célokat és az óraszámokat. 

A helyi tanterv továbbá tartalmazza a szabadon felhasználható 10% időkeret tartalmát is. 

2.3. A választható tantárgyak, foglalkozások 

 Kötelezően választható tantárgy az angol nyelv az első évfolyamtól. Beiratkozáskor 

a szülő nyilatkozat kitöltésével kéri az emelt óraszámú oktatást. Így a tanuló az emelt 

óraszámú angol nyelvet tanuló osztályba kerül. Ez a választás 8 évre szól, abbahagyni 

nem lehet. 1-3 évfolyamon heti 2 órában idegennyelvi nevelés, 4-8. évfolyamon heti 

4 órában a helyi tanterv szerint történik.   
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 Tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök 

o 1-4. évfolyamon: 

énekkar, sportfoglalkozások, tantárgyi tehetséggondozó foglalkozások 

o 5-8. évfolyamon: 

horvát nyelv, német nyelv, robotika, énekkar, dráma, sportfoglalkozások, tantárgyi 

szakkörök (matematika, fizika, kémia) 

o A Boldogságprogram keretében ennek megfelelő foglalkozásokat tartunk, 

napközis és osztályfőnöki órákba beépítve, illetve szakkörként 5-8. évfolyamon.  

2.4.  A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Iskolánkban alkalmazható az osztályokon belüli csoportos oktatásszervezés, ahol a nevelési-

oktatási szakaszoknak megfelelően nem szakrendszerű (alsó tagozat) és szakrendszerű (felső 

tagozat) oktatás szerint tanulnak a diákok. 

A technika, informatika tantárgyból 16 fő feletti osztálylétszám esetén csoportokra bontjuk 

az osztályt. A csoportokat a tantárgy pedagógiai tartalmának megfelelően alakítjuk ki. 

Az angol nyelv oktatásánál 5. évfolyamtól képességalapú differenciált csoportbontást 

alkalmazunk. A csoportok kialakítása a 4. osztályos év végi szintfelmérés eredménye alapján 

történik. 

A matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 7-8. évfolyamon a tantárgy 

pedagógiai tartalmának megfelelő képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk, 

a szubjektív ás objektív lehetőségekhez mérten. 

Az egyéb foglalkozások esetén a foglalkozás jellegének és pedagógiai tartalmának 

megfelelő képességalapú differenciált csoportbontást alkalmazunk, a szubjektív ás objektív 

lehetőségekhez mérten. 

Szakkörök és egyéb foglalkozások szervezése: Az előző tanév májusában kell jelentkezni a 

meghirdetett foglalkozásokra. Amennyiben a jelentkezők száma eléri a minimális 

csoportlétszámot, úgy elindítjuk a foglalkozást, melyből a tanuló az adott tanévben csak 

igazgatói engedéllyel léphet ki. 

 

2.5. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei  

Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösségek véleményének 

kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, 

taneszközöket, ruházati és más felszereléseket. 

Pedagógusaink nem választhatnak olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai 

tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem 

biztosítható valamennyi tanulónak.  

A következő tanévben szükséges taneszközökről a májusi szülői értekezleten szóban, a 

bizonyítvány kiosztásakor írásban vagy elektronikus úton tájékoztatjuk a szülőket. 
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2.6. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósítása  

A kulcskompetenciák fejlesztése 

Az iskolai műveltég tartalmát a társadalmi műveltségről alkotott közfelfogás, a gazdaság, a 

versenyképesség és a globalizáció kihívásai is alakítják. Az Európai Unió országaiban a 

kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a tudásokat és képességeket, 

amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát egyrészt a gyors és 

hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, másrészt aktív 

szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.  

Az oktatás-nevelésnek alapvető feladata van a kulcskompetenciák elsajátításában, ezért lett 

az iskolai műveltség tartalmának irányadó kánonja a kulcskompetenciák meghatározott 

rendszere. 

A Nat az Európai Unió által ajánlott kulcskompetenciákból kiindulva, arra építve, de a hazai 

sajátosságokat figyelembe véve az alábbiak szerint határozta meg a tanulási területeken 

átívelő általános kompetenciákat, továbbá azokat, amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási 

területhez sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben és összetételben épülnek 

a megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban: 

1. A tanulás kompetenciái  

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)  

3. A digitális kompetenciák  

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák  

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák. 

A kulcskompetenciák összetevői fejlesztési feladatokat hívnak elő, amelyek megjelennek az 

egyes műveltségi területek, tantárgyak évfolyamokra szabott fejlesztési feladataiban is. Sok 

kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek 

támogatják a másik terület kompetenciáit. A leghatékonyabb tanulás olyan életszerű 

helyzetekben valósul meg, amelyekben komplexen van szükség a kompetenciák 

összetevőire, ezáltal a megszerzett új ismeretek egy sokkal szélesebb kontextusba 

ágyazódnak be és alkalmazódnak majd. Az egyén összekapcsolja előzetes tapasztalatait, 

ismereteit az újonnan szerzett információkkal. Így fontossá válik a különböző kompetenciák, 

műveltségi területek, tantárgyak összekapcsolódása, amelyek komplex fejlesztést 

eredményeznek.  

A kulcskompetenciák komplex fejlesztését segítik elő a Nat által preferált korszerű 

pedagógiai módszerek és tanulásszervezési eljárások, amelyek jelen vannak iskolánk 

pedagógiai munkájában:  

 aktív tanulás, a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási lehetőségek 

biztosítási kötelezettsége, 

 a tanulói együttműködésen alapuló tanulás, differenciált tanulásszervezési eljárások, 
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 multidiszciplináris órák: olyan foglalkozások, amelyek megvalósításakor a tanulók 

egyszerre több tudományterülettel foglalkoznak, a tudnivalók integrálásával 

ismerkednek meg, 

 a teamtanításnak olyan alkalmazása, amely a több tantárgy ismereteit integráló 

témákat feldolgozó foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg, a 

foglalkozást több pedagógus egyidejűleg tarthatja, 

 digitális technológiával támogatott oktatási módszerek 

 

Az alsó tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségeket pedagógiai szempontból kezeljük. 

 Fokozatosan átvezetjük a tanulót az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 Törekszünk a mozgásigény kielégítésére, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésére, a koncentráció képességének alapozására. 

 A pályaorientáció keretében megismertetjük a környezetükben lévő foglalkozásokkal 

tanulóinkat. 

A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai 

teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 

 Fokozatosan előtérbe helyezzük a Nat elveiből következő motiválási és 

tanulásszervezési folyamatokat. 

 Fontosnak tartjuk az önismeret alakítását, a fejlesztő értékelés és önértékelés 

képességének fejlesztését, az együttműködés értékének tudatosítását a családban, a 

társas kapcsolatokban, a barátságban, a csoportban. 

 A tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempontnak tekintjük: az életkori 

jellemzők figyelembevételét, az ismeretek tapasztalati megalapozását és az 

ismeretszerzés deduktív útjának bemutatását. 

 Kiemelt feladatként kezeljük a kreativitás fejlesztését, az írásbeliség és a szóbeliség 

egyensúlyára való törekvést, a tanulók egészséges terhelését, érési folyamatuk 

követését, személyre szóló, fejlesztő értékelésüket. 

 A pályaorientáció keretében megismertetjük a környezetünkben lévő 

munkahelyekkel, munkalehetőségekkel tanulóinkat. 
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A felső tagozat pedagógiai feladatainak megvalósítása 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a 

tanulási eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és 

tudástartalmak megalapozásának folytatása. 

 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 Az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítéséhez, gazdagításához felhasználjuk a 

drámapedagógia eszköztárát. 

 Fontosnak tartjuk a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozását, 

helyes magatartásformák megismertetését és gyakoroltatását. 

 Fejlesztjük a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználatot, az alapvető képességek, 

készségek elsajátítását, a mentális képességeket, az önálló tanulás és az önművelés 

képességét.  

 Bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási technikák és a 

tanulásszervezési módok alkalmazásnak lehetőségét. 

 Az önismeret fejlesztésében, az érdeklődési körök feltérképezésével valósul meg a 

pályaválasztásra való felkészítés. 

A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata 

– a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése. 

 Célunk az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása. 

 Nagy hangsúlyt fektetünk a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

2.7.  A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai 

állapotának mérése  

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja, a tanulók fizikai 

állapotának mérése. Az iskolánk mindennapos testnevelés oktatásának helyi lehetőségei a 

következők: egy 1200m2 sportcsarnok, egy 800m2 műfüves pálya, és bár nem az iskolához 

tartozik egy füves focipálya mely jó kiinduló pontja egy színvonalas gyakorlati 

tevékenységnek. A testmozgás megvalósításának gyakorlati módját a helyi tanterv 

tartalmazza, melynek elsajátítása hozzásegíti a tanulókat az egészséges testi és lelki állapot 

örömteli megéléséhez, vagyis az egészséges életmódra nevel. Láttatni kell a diákokkal, hogy 

a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, 

a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és sporttevékenység révén könnyebb elviselni 

a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi és a lelki egészség harmonikusan 

együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, egészségtudatos, fizikailag 

aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, amelyhez szorosan kapcsolódik 

a tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztés is. Az 

egészségfejlesztés és megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az egészségközpontú 

tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat ösztönözni kell 

arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és feszültségoldás 
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különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki 

egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. 

Feladat, hogy a családdal együttműködve felkészítsük a tanulókat az önállóságra, a 

betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, 

a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. 

Motiválni és segíteni kell a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzésében. Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját 

testképének megismerésében és a testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ 

az intézményi komplex mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől.  

A célkitűzések: 

 az életkori sajátosságokat és a szenzitív időszakokat szem előtt tartó komplex 

készség- és képességfejlesztés; 

 a sportági képzés (kézilabdázás, labdarúgás) megkezdése, mindvégig szem előtt 

tartva a motoros teljesítmény két alapvető összetevője – a mozgáskészség és motoros 

képesség – szükségszerű összhangjának megteremtését; 

 a tanulók érdeklődését kiváltó újszerű sport-, illetve testgyakorlati ágak 

megismertetése; 

 igényes és sokoldalú mozgáskultúra, magas szintű cselekvésbiztonság megszerzése; 

 a testnevelés és sport iránti elkötelezettség, az élethosszig tartó fizikai aktivitás iránti 

igény megalapozása; 

 a tudatosítást elmélyítő, az informáltságot gazdagító, ezáltal a kognitív szférát érintő 

elméleti ismeretek hangsúlyozása (a személyi higiénével, a balesetek megelőzésével, 

a játék-versenyszabályokkal, a sport- és testgyakorlati ágakkal kapcsolatos alapvető 

technikai-taktikai tudáselemek, az életkorhoz igazított élettani ismeretek, a tudatos 

tanulást segítő cselekvési, biomechanikai, edzéselméleti elvek, módszerek, az 

egészséggel, az életmóddal, azaz a test kultúrálásával kapcsolatos ismeretek köre, 

stb.)  

 az erkölcsi tulajdonságok fejlesztése a játék- és viselkedésszabályok betartatásával, a 

szabálykövető magatartás megalapozásával, a fair play fogalmának megismerésével, 

az igazságosság elvének elfogadásával és gyakorlatba ültetésével, a 

kötelességteljesítés, a szorgalmas munkavégzés és a mások teljesítménye iránti 

felelősségérzet elismerésével, a másokért történő felelősségvállalással, a társakkal 

való együttműködés fontosságának hangsúlyozásával, a nemzeti öntudatra, 

hazaszeretetre neveléssel, a demokráciára neveléssel, az agresszió elvetésével, a 

konfliktusok erőszakmentes megoldásával; 

 reális testkép és énkép kialakítása, reális belső értékelés, önértékelés; 

 motoros képességek, motoros készségek egymással szerves és funkcionális 

kapcsolatban történő fejlesztése játékos, élményt nyújtó módszerekkel és célszerű 

szakpedagógiai instrukciókkal, az életkornak, értelmi képességeknek megfelelő 

elméleti ismeretekkel; 

  az eredményes tanulás alapvető technikáinak megismerése, felkészítés az önálló 

testkulturális művelődésre; 
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 a testkultúrához kapcsolódó, valamint közösségben végzett motoros tanulás 

folyamatához kapcsolódó kommunikációs hajlandóság és nyitottság kialakítása; 

 a megjelenítés, a végrehajtás minősége, az esztétikai élmény átélése, a 

kifejezőkészség kinyilvánításának hangsúlyozása. 

 

NETFIT és egyéb felmérések: 

Előzetes tudás alapján ősszel és tavasszal: 

 Ingafutás időre 

 Hajlékonysági vizsgálat 

 Testtömeg, magasság, testzsír kiszámítása 

 Ütemezett karhajlítás felmérése 

 Ütemezett felülés felmérése 

 Törzsemelés mérése 

 Kézi szorítóerő felmérése 

 Kislabda hajítás felmérése 

 Helyből távolugrás felmérése 

 Tartós futás felmérése 

 Váltófutás felmérése 

 30-60-100m felmérése korosztályok szerint 

 (600)-800-(1000)-1500m felmérése, a zárójeles váltó 

 Távolugrás felmérése 

 Súlylökés felmérése 

Alsós évfolyamokon 

 30m – 60m sprintfutás 

 400m futás 

 tartósfutás 

 helyből távolugrás 

 távolugrás 

 kislabdahajítás 

 karhajlítás, törzsemelés, felülés különböző időintervallumban 

Felsős évfolyamokon 

 Ingafutás időre 

 Hajlékonysági vizsgálat 

 Testtömeg, magasság, testzsír kiszámítása 

 Ütemezett karhajlítás felmérése 

 Ütemezett felülés felmérése 

 Törzsemelés mérése 

 Kézi szorítóerő felmérése 

 Kislabda hajítás felmérése 

 Helyből távolugrás felmérése 
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 Tartós futás felmérése 

 Váltófutás felmérése 

 60-100m felmérése korosztályok szerint 

 (600)-800-(1000)-1500m felmérése, a zárójeles váltó 

 Távolugrás felmérése 

 Súlylökés felmérése 

2.8. A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése  

Az ellenőrzés feladata az iskolai nevelő –oktató munka során elért eredmények vizsgálata. 

Ennek során célunk a követelményekhez viszonyított értékelés, mely minden esetben 

pozitív. megerősítő, javaslattevő tevékenység. 

Az ellenőrzés módszerei: 

 Megfigyelés 

 Tanulók által készített produktumok vizsgálata 

 Tanulói teljesítmények felmérése (mérés) 

 Szóbeli számonkérés 

 Füzetek, munkafüzetek ellenőrzése 

Az értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára kihat. A pedagógusok értékelő 

magatartásának és a tanulók önértékelésének jellemzője a pozitívumokra való támaszkodás, 

az elért sikerek, eredmények megerősítése.  

A pedagógiai program értékelési koncepciójának célja, hogy az értékelés:  

 ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be; 

 pozitív megerősítést adjon a fejlődéshez  

 számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit 

fejlődött;  

 jelenjék meg, hogy a tanuló saját lehetőségét mennyire használta ki 

 segítse az értékelés, önértékelés fejlesztésével a személyiség kibontakozását. 

Iskolai gyakorlatunkban háromféle értékelési funkciót különböztetünk meg: 

1. Diagnosztikus értékelésnek azt a feltáró jellegű értékelést nevezzük, mely célja a 

tájékozódás, a tanulók előzetes tudásának feltérképezése. 

2. Formatív értékeléskor a tanulási folyamat közben vizsgáljuk, mérjük az eredményességet, 

részelemekre, tudásrészekre fókuszálunk.  

3.  Szummatív értékelést egy téma, félév, tanév lezárásakor alkalmazunk. Funkciója a 

minősítés, azt méri, milyen minőségben tett eleget a diák a követelményeknek. 

2.8.1. Az írásbeli és szóbeli feladatok, az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez 

előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

Folyamatos megfigyelés eredményeként a helyes tanulási technikák kiválasztása, 

fejlesztése. Minden tanuló számára a legoptimálisabb – életkori szintjének és aktuális 
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szükségletének megfelelő – tanulási módszerek megismerése, az egyéni tanulásban az 

önállóság fokozása. 

 A figyelem, akarat fejlesztése, irányítása. 

 A tanulók természetes érdeklődésének felkeltése, ébrentartása, elmélyítése, az egyéni 

érdeklődés és az egyéni képességek kibontakoztatása. 

 Az önművelési igény felkeltése, az önművelés legfontosabb jártasságainak, 

készségeinek, képességeinek kialakítása, fejlesztése, önálló ismeretszerzésre 

ösztönzés. 

 A tanórai keretben folyó nevelő-oktató munka speciális foglalkozások keretében 

történő megszilárdítása, kiegészítése, bővítése. 

 A hátránnyal induló tanulók következetes fejlesztése, felzárkóztatása, a gyengébb 

képességűekkel való differenciált foglalkozás. 

 A tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése. 

 Segédkönyvek, kézikönyvek, lexikonok, használatának megismertetése, 

segítségnyújtó szerepének, hasznosságának felismertetése. 

 Online felületek etikus és jogszerű használatának megismertetése. 

 Önképzésre nevelés. 

 Önálló gyűjtőmunka végzése. 

 Csoportos feladat elvégzése a tanítási időn kívül. 

 Önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. 

 A tantárgyakhoz kötődő, differenciált képességfejlesztést szolgáló feladatok. 

Hétvégére és az iskolai szünetekre csak annyi házi feladat adható fel, mint általában egyik 

tanóráról a másikra. 

2.8.2. Az írásbeli beszámoltatás formái  

A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A dolgozatok időpontját 1 

héttel az íratás előtt bejelentjük. 

A kisdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20 

percesek, bármelyik tanítási órán írathatók, előzetes bejelentés nélkül. 

 

2.8.3. Oktatási eredményvizsgálatok 

„Bemenetkor” az első osztályosok készségeinek , képességeinek felmérése DIFER 

mérőeszköz használatával történik szükség esetén a fejlesztési irány 

meghatározása fejlesztőpedagógus segítségével valósul meg. 

 Bemeneti és kimeneti mérések matematikából, nyelvtan-helyesírásból és 

szövegértésből az országos kompetenciamérésen nem érintett évfolyamokon (az első 

évfolyam kivételével) kerül megvalósításra, 

 Angol nyelvből a 4. évfolyam végén szintfelmérés történik, melynek eredménye 

alapján a következő tanévben nívócsoportok kerülnek kialakításra. A nívócsoportok 
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közti átjárás a tanév során nyújtott teljesítmény alapján történik, mely felfelé lépéskor 

szintfelmérő vizsgával egészül ki. 

 Országos mérések 6. és 8. évfolyamon minden tanév májusában. 

2.8.4. A tanulók teljesítményének értékelése 

A tantárgyi követelményeket a helyi tanterv határozza meg. Az értékelésnél figyelemmel 

kell lenni a tanuló általános állapotára, fejlesztés esetén egyéni haladására, képességeire.  

 A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az alsó tagozaton első évfolyamon és a második 

évfolyam első félévében szöveges értékelést végzünk, majd az ötfokozatú érdemjegy az 

osztályozás eszköze. A későbbiekben és a felső tagozaton a tanulók teljesítményének 

értékelése tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzatokkal jeles, jó 

közepes, elégséges, elégtelen) történik.  

2.8.5. Az értékelés kategóriái első osztálytól a második évfolyam félévéig 

Kiválóan megfelelt 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. Ismeretei biztosak, képes azokat az 

évfolyam követelményeinek megfelelő szinten alkalmazni. Szóban és írásban is képes 

gondolatai, véleménye és a tanultak pontos megfogalmazására. Életkorának megfelelő 

szinten képes az összefüggések meglátására, alkotó módon tudja a megszerzett 

ismeretanyagot hasznosítani. 

Jól megfelelt 

A tantervi követelményeket általában jól teljesíti. Ismeretanyaga jó, alkalmazásában kissé 

bizonytalan. Szóban és írásban kevés segítséget igényel feladatmegoldásai során. Kevés 

segítséget igényel az összefüggések meglátásában, ismereteit önállóan is képes alkalmazni. 

Megfelelt 

A tantervi követelményeket alapvető szinten teljesíti. Ismeretanyaga közepes szintű, 

alkalmazása során többször igényel segítséget. Szóban és írásban nehézkesen nyilvánul meg. 

Összefüggések meglátására csak segítséggel képes. 

Felzárkóztatásra szorul 

A tantervi követelményeket alacsony szinten teljesíti. Ismeretanyaga csekély, önálló 

alkalmazására is csak sok segítséggel képes. Szóban és írásban csak kérdések segítségével 

tud megnyilvánulni, fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud 

felismerni. 

2.8.6.  A tantárgyi érdemjegyek és osztályzatok kritériumai 

Jeles 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 
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A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtokában közelíteni 

képes a megoldáshoz. 

Jó 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlanságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan dolgozik.  

Közepes  

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

Elégséges 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a továbbhaladáshoz 

feltétlenül szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

Elégtelen 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

2.9. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

Hagyományosan tanulóink kimagasló teljesítményeit a tanévzáró ünnepélyeken értékeljük. 

Ennek formája bizonyítvány, oklevél, könyv, szóbeli dicséret. Itt tanulói közösségeket is 

kiemelhetünk.  

Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek: 

 tanulmányi munka 

 sportteljesítmények 

 közösségi munka 

 kulturális és közéleti tevékenység 

A jutalmazás formái 

Egyéni jutalmazási formák:  

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

 szaktanári, 

 osztályfőnöki, 

 igazgatói, 

 nevelőtestületi. 

Kitüntető címek adhatók nyolcadikos végzős diáknak. Ennek odaítéléséről a tanévzáró 

értekezleten a tantestület dönt. 

 Kiváló tanuló cím elnyerésének feltételei: 
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Tanulmányi eredmény: a nyolc év alatt maximum 3 tanévben jeles, a többi tanévben kitűnő. 

Példás szorgalom és legalább jó magatartás. Legalább egy tantárgyban körzeti vagy megyei 

versenyen való részvétel. Amennyiben a jelölt valamely tárgyból versenyeredményeivel 

igazolja az adott tárgyban nyújtott kimagasló tehetségét, abban az esetben a 

készségtárgyakból a jó eredmény is elegendő a kiváló tanuló cím elnyeréséhez. 

 Jó tanuló, jó sportoló cím elnyerésének feltétele: 

Legalább 4,5-es tanulmányi átlag. Minimum egy sportágban legalább megyei szintű 

sportversenyen 1-6. helyezés. Legalább jó magatartás és szorgalom. 

 Kiváló sportoló cím elnyerésének feltétele: 

Legalább megyei sportversenyen elért 1. helyezés. Magatartás és szorgalom változónál nem 

lehet rosszabb.  

A nevelőtestületi dicséret elnyerésének feltételei: Ha a tantárgyi dicséretek száma több, a 

nevelőtestület az osztályozó értekezleten dönt arról, hogy kapjon-e a tanuló kiemelkedő 

tanulmányi munkájáért dicséretet. 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók, tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Az osztályfőnökök és a munkaközösségek 

javaslatára a legkiemelkedőbb – megyei, országos eredményekkel rendelkező – tanulók 

oklevélben és könyvjutalomban részesülnek. 

Közösségi munkáért a DÖK is javasolhat tanulókat az elismerésre. 

Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi és 

kulturális versenyek győztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett 

kiemelkedő társadalmi munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt nyilvánosan veszi át. 

Csoportos jutalmazási formák:  

 jutalomkirándulás 

A magatartási elvárásokat a házirend tartalmazza. Ezen elvárások teljesítése alapján az 

értékelési szempontok a következők: 

Példás  

 A házirendet minden körülmények között betartja, és másokkal is betartatja. 

 Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan. 

 A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdeményez. 

 Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul teljesít. 

 Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival szemben tisztelettudó, 

együttműködő és segítőkész.  

 Fegyelmező intézkedés nem volt ellene. 

Jó 

 A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javítani. 

 A közösségben a rábízott feladatokat ellátja. 

 Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő. 
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 Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető. 

Változó 

 A házirendet több ízben megsérti, vét a közösségi szabályok ellen. 

 A közösség alakításában nincs szerepe, munkájában vonakodva vesz részt. 

 Társaival szemben közönyös, megnyilvánulásaiban durva, tanáraival szemben 

tiszteletlen. 

 Fegyelmi fokozata: legfeljebb igazgatói figyelmeztetés. 

Rossz 

 A házirendet nagyon hiányosan tartja be. 

 A közösség munkáját hátráltatja, szándékosan árt a közösségnek.  

 A nevelésére tett erőfeszítéseket rendre elutasítja. 

 Társaival szemben durva, goromba. 

 Tanáraival szemben tiszteletlen, udvariatlan, elutasító. 

 Fegyelmi fokozata: igazgatói intés. 

A szorgalom értékelésekor a tanuló iskolai és tanulmányi munkához való hozzáállását 

értékeljük. A szorgalom értékelése nem feltétlenül függ össze az eredményes, jó jeggyel 

értékelt tanulási eredménnyel, hiszen gyenge képességű tanuló is lehet kiemelkedően 

szorgalmas. 

Példás 

 Aki tanulmányi munkájában kitartó, a tanítási órákra képességeihez mérten pontosan 

és rendben, maximálisan felkészül. 

 Tanulmányi munkájában többletfeladatokat végez, részt vesz versenyeken, 

pályázatokon. 

 Az órai munkát érdeklődésével, aktivitásával segíti. 

Jó 

 A tanítási órákra lelkiismeretesen felkészül, feladatait elvégzi, de többletfeladatokat 

nem végez. 

 Órai aktivitása a tőle elvárható, de különösebb érdeklődést nem mutat. 

 Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik. 

Változó 

 Iskolai és otthoni munkájában csak időnként teljesít képességeihez mérten. 

 Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat. 

 Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is többször kifogásolható. 

 Gyakran szétszórt, figyelmetlen. 

Hanyag 

 Tanulmányi munkájában gyakran képességei alatt teljesít, megbízhatatlan, feladatait 

nem végzi el. 

 Felszerelése hiányos, így az órai tanulmányi munkát hátráltatja. 

 Munkafegyelme rossz, érdektelenség, közömbösség jellemzi. 
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2.10. A tanulók továbbhaladása 

2.10.1. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei  

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a 

továbbhaladáshoz szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek 

meglétét és az elvárt kimeneteli követelményeket valamennyi tantárgyból.  

Magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához, a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

 az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

 egy tanítási évben 250 tanítási óránál többet mulasztott, 

 ha a tanuló mulasztása egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja és 

nem osztályozható, 

 ha egyéni tanrend alapján teljesítette a tanévet, 

 magántanuló volt. 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület 

határozata alapján javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen 

osztályzata.  

Az évfolyamot megismételni köteles az a tanuló, aki az adott tanévben a javítóvizsgán nem 

felelt meg. 

Az első évfolyamot megismételheti a tanuló szülői kérésre, ilyenkor bizonyítványt a tanuló 

a megismételt évről kap. 

A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a 

tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem 

tudta teljesíteni, vagy a szülő írásban ezt kéri.  

Évfolyamtól függetlenül idegen nyelvből a tanuló az idegen nyelv tanulásának első évében 

nem utasítható évfolyamismétlésre azért, mert a tanulmányi követelményeket nem 

teljesítette. 

2.11. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 

Településünkön a következő nemzetiségek élnek: 

 német 

 horvát 

 roma 

 szerb. 

Iskolánk fontosnak tartja a nem nemzetiséghez tartozó tanulók számára is megismertetni 

településünk, régiónk nemzetiségeinek kultúráját.  
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A nemzetiséghez nem tartozó tanulóink részt vehetnek nemzetiségi tanulóink mellett a felső 

tagozatban horvát és német szakköreinken, amelyeken a nyelvtanulás mellett a nemzetiségi 

kultúra közvetítése is mérvadó.   

 

A nemzetiségekről szóló oktatás színterei 

Ezen kívül részükre a településen élő nemzetiségek kultúrájának megismerését szolgáló 

tananyagot a következő tantárgyak helyi tantervébe építettük be: történelem, ének-zene, 

magyar nyelv és irodalom, színház és dráma, etika és osztályfőnöki.  

Nemzetiségi tartalmakat is közvetítünk szabadidős tevékenységeink során: projekt hetek, 

témanapok, diákönkormányzati programok, ünnepségek, vetélkedők, könyvtári programok, 

kirándulások, külső partnerszervezetekkel való közös rendezvények.  

A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal jó kapcsolatot ápolunk, számos kapcsolódási 

ponttal rendelkezünk. Kapcsolatunk a Siklósi Horvát Önkormányzattal igen szoros, 

együttműködési megállapodással is rendelkezünk, melynek köszönhetően az önkormányzat 

anyagi és tárgyi támogatását is élvezzük folyamatosan a horvát nyelv tanítása, a horvát 

kultúra közvetítése, a hagyományok ápolása kapcsán.  

2.12. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A tanulók esélyegyenlőségének biztosítását iskolánk kiemelt feladatának tekinti. Az 

esélyegyenlőség lehetővé teszi mindenki számára a jó minőségű szolgáltatásokhoz való 

egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek hátrányainak kompenzálását 

az élet számos területén, függetlenül nemüktől, egészségüktől vagy fogyatékosságuktól, 

származásuktól vagy anyagi helyzetüktől.   

Valamennyi tanulónak joga van az oktatási javakhoz, az egészségfejlesztési, sport-, 

szabadidős és szünidős programokhoz való egyenlő hozzáférésre, a képességei minél 

maradéktalanabb kibontakoztatására, személyiségfejlődésének támogatására. Ezt segítik elő 

többek között az iskolában adaptált pedagógiai, mentálpedagógiai, emberi jogi nevelési 

modellek és programok is (pl. Komplex Alapprogram, Boldogságprogram, emberi jogi 

nevelési, pszichoszociális fejlesztő foglalkozások). Az iskola hatékonyan együttműködik a 

segítő szakterületek intézményeivel és szakembereivel (pl. gyermekjóléti, egészségügyi és 

szociális intézmények, pedagógiai szakszolgálat, bűn- és balesetmegelőzési szakemberek, 

különböző társadalmi szervezetek és külső partnerek). A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló 

alapelveink és intézkedéseink összhangban vannak a helyi és járási esélyegyenlőségi 

programokkal. 

Külön figyelmet kell fordítani a valamilyen okból hátrányos helyzetbe került tanulókra, 

akiknek olyan támogató környezetre van szükségük, amely biztosíthatja iskolai 

sikerességüket. Ezért a kiemelt figyelmet igénylő tanulók, valamint a fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége kiemelkedően fontos az 

esélyegyenlőségi intézkedéseken belül, erősítik az együttnevelést biztosító intézmény 

légkörének inkluzív jellegét. 

Iskolánk – többek között – az alábbi feladatokat látja el az esélyegyenlőség megteremtése 

érdekében: 
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 mentálhigiénés team támogató (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, 

mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, iskolapszichológus, 

iskolai szociális segítő) szerepe  

 kulcskompetenciák fejlesztése a tanórákon és a választható foglalkozásokon,  

 az oktatásban használt információs, kommunikációs technológiák alkalmazása, a 

digitális tananyagok felhasználásának elősegítése,  

 méltányos és egészséges, tanulóbarát tanulási környezet kialakítása (iskolai 

pihenősarkok, beltéri és kültéri szabadidős játékok, tanliget, játszótér az udvaron, stb.) 

 a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, szemléletének érzékenyítése 

folyamatos képzésekkel, programokon való részvétellel és a tudásmegosztás 

különböző formáival,  

 tapasztalat-, élményszerzésen alapuló aktív tanulás,  

 a differenciáló módszerek alkalmazása,  

 a kiemelt figyelmet igénylő tanulók inkluzív együttnevelése,  

 a mindennapos testedzés, a mozgás, sportolás biztosítása,  

 környezettudatos szemléletű oktatás-nevelés (kültéri tanterem, tudatos 

hulladékelhelyező eszközök, ivóvíz kutak)  

 egészségügyi, szociális támogató rendszer kialakítása,  

 hatékony, új tanulási módszerek elsajátíttatása és alkalmazása a tanórákon,  

 a tanulói aktivitás növelése a tanítási órákon tevékenységközpontú tanulásszervezési 

eljárásokkal,  

 a tanulás támogatása, tanulási attitűd pozitív átformálása,  

 az önfejlesztésre, élethosszig tartó tanulásra való igény formálása, 

 a pályaorientáció, pályaválasztás, továbbtanulás támogatása,  

 személyiségfejlesztés és közösségépítés,  

 a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése (tanítási idő alatti és azon túli 

programlehetőségek, kirándulások, túrák, osztályprogramok, táborok),  

 partnerközpontú nevelés. 
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3. A PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYBA LÉPÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA 

Iskolánk nevelői közössége a dokumentumot a vonatkozó jogszabályi előírások alapján 

módosította. A módosítások bevezetése 2020. év szeptember hónap 1. napjától történik 

felmenő rendszerben. A bevezetésben nem érintett évfolyamokon a nevelő-oktató munka a 

2013. év szeptember hónap 1. napjától érvényes pedagógiai program szerint folyik az alábbi 

táblázatban foglaltak szerint: 

 

Jelölések: 

Átdolgozott, jelen pedagógiai program: PP(2020) 

Felülvizsgált pedagógiai program: PP(2013) 

Tanév/ 

évfolya

m 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

2020/20

21. 
PP(2020) PP(2013) PP(2013) PP(2013) PP(2020) PP(2013) PP(2013) PP(2013) 

2021/20

22. 
PP(2020) PP(2020) PP(2013) PP(2013) PP(2020) PP(2020) PP(2013) PP(2013) 

2022/20

23. 
PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2013) PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2013) 

2023/20

24. 
PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2020) PP(2020) 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: a dokumentumot a fenntartó székhelyén, az 

iskola könyvtárában, az intézményvezetői irodában lehet elolvasni, valamint megtekinthető 

az iskola honlapján és a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén. 
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4. MELLÉKLETEK 

4.1. Komplex Alapprogram 

 

A Komplex Alapprogram az 1. és az 5. évfolyamon kerül bevezetésre a 2020-2021-es 

tanévben. 

 

I. ALAPELVEK, CÉLOK, FELADATOK 

 

1. Célok: 

 A végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó országos és intézményi stratégia 

prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása; 

 A lemorzsolódás megelőzése, tanulást támogató pedagógiai módszerek alkalmazása.  

 Az iskolai nevelés-oktatás az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve 

hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek 

kibontakoztatásához. Segítse a szellemi, testi fejlődésüket és az egészséges életmód 

kialakulását. Biztosítsa a továbbtanuláshoz szükséges alapvető készségeket, az 

önművelés képességét. 

 Transzverzális készségek fejlesztése (kritikus gondolkodás, kreativitás, 

kezdeményezőkészség, problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, 

döntéshozatal és az érzelmek kezelése).  

 Tanulástámogató módszertan (tanítási stratégia) alkalmazása, melynek központi eleme a 

heterogén tanulócsoportokban folyó differenciált fejlesztés (Differenciált Fejlesztés 

Heterogén Tanulócsoportokban, DFHT), segítségével képessé váljanak a tanulók az 

önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra. 

 

2. Alapelvek: 

 

A Komplex Alapprogram megvalósítása során kiemelt jelentőségű, hogy az a koherenciát 

biztosító, a célokkal egybevágó alapelvekre épüljön, ezzel megalapozva az alprogramok 

egységes rendszerét.  

A program legfontosabb alapelvei:  

1) adaptivitás; 2) komplexitás; 3) közösségiség; 4) tanulástámogatás; 5) méltányosság 

 

3. Komplex Alapprogram 

 

 egységes rendszerbe ötvözi a pedagógiai gyakorlatban eddig használt differenciált 

fejlesztést támogató módszereket; 

 alkalmazza a tanulók iskolai helyzetét, státuszát megváltoztató és ezzel a tanulási 

motivációt növelő Komplex Instrukciós Programot; 

 különös hangsúlyt fordít a tanulók alapvető képességeinek, készségeinek kialakítására az 

alprogramok segítségével. 

 



 

 

245 

 

 
 

 

 

A Komplex Alapprogram jelszava: Tanulni élmény! amely magával hozza az élményalapú 

tanulást. Programunk eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, mely a pozitív 

élményeken keresztül valósul meg. Ennek mozgatórúgója az interaktív, a tanulók bevonásán 

alapuló kreatív feladatmegoldás, az együtt tanulás élménye. 

 

II. FELADATOK, ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 

 

1. Fejlesztési feladatok: 

Fejlesztjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő 

elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket)! 

 A tanulási stratégiák, módszerek és technikák megtanítása minden tanulónak 

 A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme. Nem az elsajátított ismeretanyag 

mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják 

 Differenciált nehézségű feladatokkal, testre szabott egyéni és csoportos foglalkoztatással 

lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. 

 A tehetséges gyermekeket valós szükségleteik szerint segítsük a saját önfejlesztő 

stratégiájának kialakításában és megvalósításában 

 Demokratikus alapokon álló, integratív tanár – diák viszonyt alakítunk ki. A tanítási órák 

légköre, hangulata oldott, a tanulók sikerorientált beállítódással dolgoznak, a pedagógus 

csak facilitáló szorongásszintet tart fenn. 

 Növeljük tanulóink önbizalmát és önértékelését, építsük a pozitív énképét, erősítsük, a 

belső kontrollos beállítódását fokozzuk a felelősségvállalást, az önállóságot!  

 Tudatosan neveljünk „én” erős, jó komfortérzésű fiatalokat. 

 Az szocializáció folyamatainak tudatos irányítása, elősegítése. 

 Az egyéni munkakultúra kialakítása, a kötelességekhez való pozitív viszonyulás (attitűd) 

kiépítése 

 

2. Kiemelt fejlesztési feladataink: 
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 énkép, önismeret, 

 hon-és népismeret, 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra, 

 aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, közösségnevelés 

 gazdasági nevelés, 

 környezettudatosság, fenntarthatóság 

 művészeti nevelés, 

 művészeti eszközökkel történő nevelés 

 a tanulás tanítása, 

 testi és lelki egészség, 

 felkészülés a felnőtt szerepekre, család szerepe 

 testmozgás fejlesztése minden színterén az oktatásnak 

 

3. További feladatok: 

 A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési 

eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. 

 

 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú 

tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat 

nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 Növeljük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát 

(megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó 

anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia stb.). 

 Differenciált foglalkoztatással, az egyéni haladási ütemhez igazított fejlesztő terheléssel. 

 Alkalmazzuk a DFHT módszerét. 

 Alkalmazzuk a kooperatív tanulási-tanítási technikákat és módszereket! 

 A különböző kommunikációs technikák és konfliktuskezelési stratégiák elsajátíttatása.  

 Az alprogramokkal illetve gazdagító, dúsító feladatokkal, programokkal és valódi 

problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. 

 A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer 

központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. 

 Önszabályozási stratégiák, autentikus, életszerű helyzetek kialakítása, amelyek során 

szerzett kompetenciákat a későbbiekben alkalmazniuk kell. 

 A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend 

szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív 

méréseket. 

 Emberléptékű következetes követelés. 

 Fejlesztő hatású visszacsatolás, mérés-értékelés. 

 Érdemjegy, pontszám és százalékok nélkül, szóban és írásban is visszajelzést kap a 

tanuló, ami kiemeli erősségeit és annyi problémával szembesíti, amennyit a közeljövőben 

reálisan képes megoldani. 

 

4. Komplex Alapprogramban megjelenő eszközök: 

A program szakmai anyagai: 

 Nevelési- oktatási program - KAK 
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 Tanítási stratégia - DFHT 

 Alprogrami koncepciók (5 db.) 

 Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db.) 

 Tanítói- tanári kézikönyvek (10+16 db.) 

 Óraillusztrációk, példák 

 Foglalkozástervek  

 Tankockák 

 

 

5. További tanulást segítő eszközök: 

 Az intelligencia és kreativitás - fejlesztő egyéni programok. 

 A komplex személyiségépítés teljes eszközrendszere. 

 Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az 

aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási – tanítási folyamatokat. 

 A pozitív motivációs eszközei, a jutalmazás és büntetés módszereinek mértéktartó (nem 

szélsőséges) alkalmazása. 

 Személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a változatos kommunikációs 

technikák alkalmazására, toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi 

jogok tiszteletben tartása, a konfliktusok kezelésére. 

 Önértékelés, önkontroll, önfejlesztő stratégia alkalmazása. Pozitív tartalmú szociális 

kapcsolatok építése. 

 A kulturált és egészséges életvitel kialakítása. 

 A hagyományos és digitális ismerethordozók sokaságából kiválasztva az adott 

életkorban célszerű módszerek és eszközök; egyéni és csoportos aktivitásra serkentő 

munkaformák alkalmazása. 

 

6. Tanulásszervezés, alkalmazott módszerek 

 

6.1. Tanulásszervezés folyamatában az alábbi elvek érvényesülnek: 

 a rend és fegyelem fenntartása 

 tanuló szabadságának biztosítása 

 tanulói viselkedés szabályozása 

 pozitív tanulási légkör biztosítása 

 csoportfolyamatok elősegítése 

 

6.2. Alkalmazott módszerek:  

 

6.2.1. A tanítás – tanulási folyamatban a DFHT tanítási-tanulási stratégiát alkalmazzuk, 

mint a Komplex Alapprogram hangsúlyos elemét. 

A lenti ábra azt mutatja, hogy a kötelező tanítási órák 20%-ban a DFHT (differenciált 

fejlesztés heterogén tanulócsoportban) szükséges alkalmazni.  

 

A DFHT célja: 

 

 A tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoportok fejlesztése.  

 A tanulói viselkedés pozitív befolyásolása. 

 Az alulmotiváltság mérséklése.  

 A kognitív, affektív, szociális képességek fejlesztése.  
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 A tanulók közötti együttműködés elősegítése.  

 

DFHT koncepciója, módszerei: 

 

Egyénre szabott differenciálás  

 egyedül végzett munka 

 rétegmunka 

 teljesen egyénre szabott munka 

 részben egyénre szabott munka 

Párban folyó munka 

 páros munka 

 tanulópárok munkája 

Csoportban végzett munka 

 A kooperatív munka, kooperatív tanulás, kollaboratív munka 

 KIP 

Ezenkívül a tanórák 80%-ban a pedagógus választ módszereket.  

 

 

 

6.2.2. Alapmódszerek: 

 

 tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdezve kifejtés, előadás, szemléltetés 

 munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer 

 individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok. 

 

6.2.3. Motiváló módszerek: 

 páros munka 

 csoportmunka 

 játék 

 szerepjáték (drámapedagógia) 

 vita 

 kutató-felfedező módszer  

 kooperatív módszerek 

 projekt módszer 

 szituációs játékok 
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III. A KOMPLEX ALAPPROGRAM SAJÁTOSSÁGAI: 

 

1. A Komplex Alapprogram alprogramjai: 

 

 Iskolánkban, mint „Élménysuliban”, minden alprogram megjelenik, hetenként egy 

órában. Az alprogramok aránya az iskola profiljához igazítható (pl. művészeti iskolák, 

sportiskolák stb.) 

 

1. A testmozgásalapú alprogram (TA) 

Az alprogram az iskolai testmozgásprogramok három területén kívánja bővíteni, sajátélmény-

szerzést biztosító tanulási környezetben a pedagógusok módszertani repertoárját és 

szemléletét: 

 testnevelés óra 

 mozgásos tanulás osztálytermi környezetben 

 szabadidős mozgástevékenységek 

A TA a testmozgás iskolai környezetben előforduló minden formájára támaszkodva, 

tanulástámogató eszközeivel vesz részt a tanulói komplex személyiségfejlesztésben. 

Az aktív, kreatív, felelősségteljes magatartást kialakító oktatási módszerek alkalmazásával 

teszi az alprogram a testmozgáson alapuló tevékenységeket a közösségi célok és az egyéni 

felelősség életgyakorlatává.  

Cél még az egészségtudatos, jövőorientált életmód kialakítása. 

Az alprogram tartalma: 
Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak implementációjának támogatása testnevelés órai környezetben, a differenciálásra 

építve. 

Mozgásos tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő integrálása 

osztálytermi környezetben.  
Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás testmozgás-alapú 

támogatása iskolai környezetben. 

 

2. Az életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA) 

Az Életgyakorlat-alapú alprogram egy olyan pedagógiai rendszert mutat be, amely 

hozzájárul az egyén és természeti, társadalmi környezete kölcsönhatásának tudatos és 

felelős alakításához. 

Az életgyakorlat koncepció egyrészt figyelembe veszi a tanulók szükségleteit, és ennek 

függvényében eltérő tanulási-tanítási egységeket tartalmaz. 

 Minden egységen belül alternatív, a tanulók képességeihez, érdeklődéséhez, tempójához 

igazítható tanítási eszközöket, munkaformákat ajánl.  
Az alprogram célja, hogy az életben hasznosítható ismereteket, tapasztalatokat szerezzen a 

gyermek, amely sikeres életvezetési kompetenciákkal vértezi fel.  

Cél továbbá, hogy megalapozza a vitakultúrát, kritikus gondolkodást és az önálló 

felelősségvállalást. 
Célunk még az életformák sokszínűségének tisztelete, a családi közösségek megbecsülése, 

az egészséges énkép kialakítása.  

A célrendszerben hangsúlyos, hogy az egyén és környezete között dinamikus viszony van, így 

az életgyakorlat témái komplexek és minden szinten - a rendszerszemléletnek megfelelően 

- kidolgozásra kerülnek. 
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Az alprogram tartalma: 

 egészséges életmód, életvezetés 

 környezettudatosság (fenntarthatóság) 

 állampolgári felelősség (közösségi szerepek) 

 életút-támogató pályaorientáció 

 család, párválasztás 

 érzelmi intelligencia (szociális készségfejlesztés) 

 

3. A művészetalapú alprogram (MA) 

 Az alprogram a művészeti nevelést célzó tanórák, a művészeteket pedagógiai eszközként 

felhasználó osztálytermi tanulás és a szabadidős művészeti tevékenységek terén 

nevelő/oktató pedagógusok metodológiai fejlesztésén keresztül hat a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás mérséklésének irányába. 

 A művészettel nevelés sok és sokféle lehetőséget teremt a tanulástámogatás 

megvalósítására. 

 

Az alprogram célja művészeteket célként/eszközként használó tanórák, szabadidős 

foglalkozások biztosítása a tanulók számára. 

 

Indirekt célok: 

 Személyiség- és társas készségek fejlesztése a művészeti tevékenység révén 

 Tanulási motiváció, tanulás iránti attitűd alakítása 

 Indirekt (kognitív képességeket célzó) tanulásfejlesztés művészeti keretek között 

 tanulásfejlesztés a művészetek révén 

 (Inter)diszciplináris ismeretátadás művészeteken alapuló, résztvevő központú  

gyakorlatokon keresztül 

 Pályaorientáció: művészpályára irányítás, illetve pályaorientáció művészetek révén. 

 A művészeti tevékenységbe ágyazott fejlesztés keretében lehetőség van a tanuló egyéni 

sajátságaihoz alkalmazkodó, esélyegyenlőséget biztosító pedagógiai módszerek 

alkalmazására, ezáltal az adaptivitás biztosítására. 

Az alprogram tartalma: 

A művészeti tantárgyak és a mozgásra irányuló testnevelés tantárgy a készségtárgyak körébe 

sorolhatók, s ez arra is lehetőséget ad, hogy hasonló tartalmi elemek szerint épüljenek fel 

alprogramjaik is.  

 

Fejlődés- és élményközpontú oktatás megvalósítását támogató módszerek és kereszttantervi 

tartalmak megvalósításának támogatása a művészeti nevelést szolgáló tanórai környezetben, 

a differenciálásra épülve. 

Művészetekre épülő tanulást támogató módszerek és tartalmak tanulási folyamatba történő 

integrálása osztálytermi környezetben.  

Önkéntességre és befogadásra épülő informális és nonformális tanulás művészet-alapú 

támogatása iskolai környezetben. 
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4. A logikaalapú alprogram (LA) 

A Logikaalapú alprogram a tanulók gondolkodásának fejlesztését támogató módszerek és 

stratégiák megismertetésével szeretné növelni a pedagógusok módszertani repertoárját az 

iskolai élet területein. 

 

Az alprogram feladata megismertetni a pedagógusokat olyan logikai alapú játékokkal, (legyen 

az sakk, táblás, papír-ceruza, szituációs és egyéb játék), melyeket a pedagógus fel tud 

használni mind az általános képességfejlesztéshez, mind a közismereti tantárgyi órákhoz.   

 

Az alprogram keretén belül olyan szemléletváltás elindítását célozzuk meg, amelynek 

segítségével a tanítási és a tanulási folyamat egyaránt élményszerűvé, motiválóvá és egyben 

fejlesztő hatásúvá tehető. 

Az alprogram célja, a gyerekek egyik legfőbb tevékenységére, a játékra és a játékosságra 

építve, hogy a gyerekek a tanulást ne érezzék fájdalmas, fáradságos folyamatnak.  

 

 A tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás – ezzel a tanulók motivációja növelhető. 

Az oktatásban a különböző logikai játékok és technikák alkalmazása nem öncélúan történik, 

hanem a tanterv és a tananyag megfelelő részébe való integrálással, szorosan kapcsolódva a 

megtanulandókhoz és a tanulók életkori sajátosságaihoz. 

 

A játék lehetőséget nyújt a differenciálásra, és a gondolkodási képességeken túl a szociális 

képességek fejlődése is várható. 

 

Az alprogram tartalma 

 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztési lehetőségei a gyakorlatban – stratégiák és 

algoritmusok. 

 A vizualitás szerepe a gondolkodás fejlesztésében. 

 Játék alapú megközelítések: 

 Térszemlélet, sík- és térbeli tájékozódási képesség fejlesztése  

 Dienes játékok és a matematikai gondolkodás fejlesztése 

 Sakk játék alapjainak elsajátítása és beépítése az iskolai tanulásba 

 Táblás játékok, társasjátékok, papír-ceruza játékok alkalmazása  

 Játékstrukturált megközelítések: 

 Kártyajátékok – lapot kérünk!, logiccards, set, stb.  

 Logikai játékok, logisztorik  

 Barkochba és egyéb csoportos szituációs játékok 

 Kreativitást és reflektivitást fejlesztő játékok 

 

5. A digitális alapú alprogram (DA) 

A Digitális alapú alprogram az IKT-műveltség elemeit kereszttantervi, transzverzális 

megközelítésben értelmezi, és a digitális pedagógiai kultúra komplex, intézményi szintű 

fejlesztését tekinti feladatának.  

Az IKT-műveltség tekintetében a technológiai, a kognitív és a szociális aspektust tekintjük 

irányadónak. 

Az alprogram kidolgozásával a pedagógusok módszertani kultúraváltását segítjük elő, olyan 

korszerű digitális megoldásokkal, melyek hozzájárulnak az elektronikus tanulási környezet 
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kialakításához, felgyorsítva az intézmények digitális átállását, mely lehetővé teszi, hogy a 

digitális eszközök alkalmazásával a tanulás élményszerűvé váljon. 

Az alprogram célja, hogy kialakítsa a pedagógusokban az oktatásba integrált IT-eszközöket 

értő és kritikus módon alkalmazó „digitális állampolgár” habitust, melynek révén az összetett 

problémák megoldása a technológia segítségét is igénybe veszi. 

Szeretnénk elérni azt is, hogy a tanulás és a tudás megszerzése legyen örömforrás a digitális 

alkalmazások használatával, ezzel növelve a tanulók motivációját, kognitív képességeik 

színvonalát, tanulás módszertani repertoárjukat, pályaorientáció szempontjából releváns 

ismereteiket, (inter)diszciplináris ismereteik körét, és mindent egybevetve: a tanulók 

személyiségformálásához is hozzájáruljon. 

 

Az alprogram tartalma 

 

Az alprogram az alábbi tartalmi pontokból építkezik: 

 Játékalapú megközelítések 

 Technológiai műveltség, felelősségteljes eszközhasználat 

 IKT-műveltség 

 Hálózati részvétel és együttműködés, problémamegoldás, kommunikáció és 

eszközhasználat 

 Digitális írástudás  

 IKT alapú óratervezés 

 Személyes tanulási környezet menedzselése 

 

2. Komplex óra 

 

Komplex órák bevezetése – a program komplexitását a kognitív, affektív, szociális 

képességek együttes fejlesztése jelenti. A kötelező és szabadon tervezhető tanórákat fedi le, 

amelyekben a tantárgy tananyagának kb. 30%-át (új ismeret) hordozzák. Az éves óraszámhoz 

viszonyítva 10-30%-a dolgozza fel az új ismeretek 30%-át. A közismereti tantárgyak esetében 

a tantárgyi és keresztantervi tartalmat (tananyagot) az alprogrami tartalmakkal kapcsolja össze, 

a DFHT óraszervezési eljárásaival megvalósítva a tanórát. Ezen órák esetében a tantárgyakon 

átívelő transzverzális készségek (a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőkészség, a problémamegoldó gondolkodás, kockázatelemzés, döntéshozatal és 

az érzelmek kezelése) fejlesztése is megjelenik. 

Tartalmi fejlesztési pontok: 

- legalább 1 alprogrami (max. 3 alprogrami) kapcsolat megjelenik benne 

- kapcsolódik az adott tantárgy adott évfolyamának tanmenetéhez, és a tanítói/tanári 

kézikönyvben megjelenített órához 

- minden alprogram (törekedve arra, hogy) egyenlő aránnyal (kb. 20%) jelenik meg 

(össz. komplex óraszám) 
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A Komplex órák felépítése 

 

 

 

3. Ráhangolódás  

 

A ráhangolódás biztosítja, hogy a tanulók lelkesen, motiváltan kezdjék el a napot az 

iskolában, és érzelmi biztonságban érezzék magukat az osztályközösségben. Heti 1-3 

alkalommal javasolja a Komplex Alapprogram 20-25 perces foglalkozás keretén belül. A 

tanulási környezetet célszerű átalakítani úgy, hogy a tanulók körben ülhessenek székeken 

vagy szőnyegen, így megkönnyítve a kommunikáció feltételeit.  

A foglalkozás felépítése ajánlottan a következő:  

 Üdvözlés 

 Beszélgetés 

 Közös tevékenység/játék 

 Zárás 

A Ráhangolódás megvalósítását javasoljuk a nap elején, javasolt időtartama 25-45 perc, helye 

a nap kezdésekor vagy osztályfőnöki óra keretében vagy a délutáni foglalkozások elején. 

Témái megválasztásában segít a Tanítói kézikönyv. 

  

4. „Te órád” 

 

„Te órád” - a diák érdeklődéséhez, igényéhez, saját választásához igazítható, amely órákon 

az osztálykeret nem feltétlenül kell, hogy érvényesüljön. Vagy az intézmény életében már 

meglévő, jól működő, már hagyományokkal rendelkező foglalkozások, szakkörök, 
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tehetséggondozó programok stb. továbbvitele, megtartása, de a foglalkozások középpontjába 

helyezve a tanulók szociális-emocionális fejlesztését. Az óra kiválasztását a pedagógus segíti. 

 

5. Házi feladata 

 

Házi feladat: sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot nem ad a pedagógus a tanulóknak. Ez 

nem azt jelenti, hogy elmaradhat a szükséges gyakorlás és rögzítés, hanem azt, hogy a 

pedagógusnak az iskolai tanórákon kell a tanulókkal ezeket a feladatokat elvégezni. Úgy kell 

a mindennapokban terveznie és megvalósítania az óráit, hogy legyen elegendő idő a szükséges 

gyakorlásra és az új ismeretek rögzítésére az órák keretén belül. A pedagógusnak módosítania 

kell tervezési szokásain: legyen a tanórákon annyi gyakorlás és ismétlés, hogy ne legyen 

szükség otthoni tanulásra. 

 

6. Értékelés 

 

Az értékelés az iskola nevelőtestülete által elfogadott értékelési rendszer szerint folyik.  

Nincs ötös fokozatú skálán történő értékelés a reggeli ráhangolódáson, a délutáni alprogrami 

foglalkozásokon, illetve azokon az órákon, amelyeken a DFHT módszert használják a 

pedagógusok.  

 

A Komplex Alapprogram értékelési rendszerében egyaránt jelen van   

1. a helyzetfeltáró (diagnosztikus értékelés) 

2. a minősítő (szummatív értékelés) 

3. a fejlesztő (formatív értékelés). 

Fontos szerepe van a helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelésnek. Ennek eredménye feltárja 

a pedagógus előtt a tanuló előzetes tudását, amire építheti további munkáját.  Ez határozza 

meg az oktatási tartalmat és a módszereket. A diagnosztikus értékelést nem csak a tanév 

elején javasoljuk, ajánlott a tanév közben is felmérni, mennyit fejlődött a tanuló tudása. A 

tanév közben végzett diagnosztikus értékelés eredménye alapján a pedagógus dönthet arról, 

hogy változtat-e tanítási stratégiáján. A tanév végi diagnosztikus értékelésnél a pedagógus 

arról kap visszajelzést, milyen szinten sikerült a tananyagot megtanítani, a tanuló pedig arról, 

hogy mennyire sajátította el a követelményeket. 

A minősítő (szummatív) értékelés egy tanulási szakasz lezárásakor, például egy témazáró 

dolgozat írásakor jelenik meg. Azt minősíti, hogy a tanuló mennyire sajátította el a tananyagot. 

A minősítő értékelés igen gyakori a hazai iskolákban.  

A Komplex Alapprogramban kiemelt szerepe van a személyre szabott, differenciált, 

fejlesztő (formatív) értékelésnek. Ennek célja nem a minősítés, hanem a tanulás 

támogatása. A pedagógus, miután felmérte a tanuló tudását, és segített a tanulónak a tanulási 

cél kitűzésében, támpontokat ad a megteendő lépésekről. Majd nyomon követi a tanuló egyéni 

haladását, és személyre szabottan segíti a tanulási folyamatot. A fejlesztő értékelés 

alkalmazásánál a pedagógus a gyermek önmagához mért fejlődését veszi figyelembe. 

Folyamatos visszajelzést ad a tanulónak erősségeiről és hiányosságairól, megbeszéli vele a 

tanulási célokat, az értékelési szempontokat, a teendőket, és a teendők határidejét.  A tanuló 

egyéni haladásáról és erőfeszítéseiről visszajelzést ad. A pedagógus visszajelzésének 

mindenképpen tartalmaznia kell a tanuló részéről sikeresen megoldott problémákat, a további 

fejlesztést igénylő területeket és a teendőket. 

Az értékelésnek fontos része legyen  

- az önértékelés 

- a társak értékelése. 
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Legyen szubjektív, kvalitatív és szöveges. 

Figyelembe kell venni az eltérő kiindulási nyelvi szinteket. 

 

IV. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAINAK 

ÁTTEKINTÉSE, ILLESZTÉSE A KOMPLEX ALAPPROGRAMHOZ 

 

A pedagógusok feladata kiegészül a DFHT órák megszervezésével, a kapcsolódó 

dokumentumok (óraillusztrációk) elkészítésével.  

A választott alprogramokhoz kapcsolódó foglalkozások megszervezése, megtartása, 

foglalkozás illusztrációk készítése. 

Az elkészült óraillusztrációk, foglalkozás illusztrációk, tapasztalatok megosztása a 

kollégákkal. 

Programhoz kapcsolódó további oktatási segédanyagok, szemléltető és mérőeszközök 

kidolgozása, közreadása. 

Belső továbbképzések, előadások, bemutató órák szervezése, megtartása. 

 

V. A SZÜLŐK ÉS A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

  

A szülőket és a tanulókat a programról, annak tartalmáról, megvalósításáról iskola életéről, az 

iskola igazgatója, és az osztályfőnökök tájékoztatják szóban és írásbeli tájékoztató füzet 

segítségével. 

 

VI. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ MUNKA IDŐKERETÉNEK 

 

1. A Komplex Alapprogram a tanulók kötelező óraszámának a meghatározása 

tekintetében nem tér el a törvényben szabályozottaktól. Az iskolában folyó munka 

továbbra is két markánsan elkülönülő egységre oszlik:  

A kötelező és szabadon tervezhető időkeret:  

 a Komplex Alapprogram a pedagógusok módszerbeli gazdagságát, korábbi gyakorlaton 

alapuló pedagógiai-módszertani kultúráját tekintve kb. 80 % -ban nem szabályozza.  

 A tanítási órák 20%-ban azonban javasolt a Komplex Alapprogram tanítási-tanulási 

stratégiájának, a DFHT tanítási-tanulási stratégiának az alkalmazása (differenciált 

egyéni munka, rétegmunka, pármunka, kooperatív módszerek, csoportmunka, 

drámajáték és projektmunka). 

 

o A DFHT esetében a 20% fele a DFHT-KIP (10%), a másik fele (10%) az egyéb 

tanulásszervezési eljárások.  

 

 10-30%-ban pedig a Komplex órák keretében a kereszttantervi tantervek feldolgozása 

történik. 

A Komplex Alapprogram által innovált alprogrami foglalkozások és a „Te órád” 

többnyire a délutáni idősávban valósulnak meg. 
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A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiához kapcsolódó elemei 

 

Időkeretek: 

Az egyes évfolyamok kötelező óraszámai alapján számított, a DFHT- módszertant alkalmazó 

órák arányait alsó tagozaton és felső tagozaton az alábbi táblázatok mutatják be.  

 

Tantárgyfelosztás és a KAP által kínált módszertani elemek összehangolása  

A tanuló heti kötelező tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát az Nkt. és 

a NAT 2020 határozza meg.  

A tantárgyfelosztás a törvény által meghatározott feltételeknek megfelelő, de az intézmény 

sajátos helyzetét figyelembe vevő alapdokumentum. Alapjául az intézményre érvényes törvény 

által előírt, a közismereti tantárgyakra vonatkozó heti óraszám szolgál.  

Az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan 

módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások ajánlottan tizenhat óráig tartsanak, továbbá 

tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – 

gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Tehát e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész 

napos iskolaként is működhet. 
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NAT 2020 bevezetésének ütemezése 

 

VII. JELÖLÉSEK AZ OSZTÁLYNAPLÓKBAN 

 

A KRÉTA rendszerben az alábbi lehetőségek szolgálnak a program megvalósításának jelölésére: 

 

 

 

  

  1.évfolyam 2.évfolyam 3.évfolyam 4.évfolyam 5.évfolyam 6.évfolyam 7.évfolyam 8.évfolyam 

2020/2021 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2013 

2021/2022 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2013 

2022/2023 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2013 

2023/2024 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 NAT 2020 
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4.2. Legitimációs záradék 

 



 

 

259 

 

 



260 

 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 

 

 

I. rész 

 

 

 

 

 

A helyi tanterv elkészítésekor irányadó volt a miniszter által kiadott 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet és a 2. melléklet általános része 
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Képző-és iparművészet 

 AZ ISKOLA ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK, A KÖTELEZŐ ÉS 

VÁLASZTHATÓ FOGLALKOZÁSOK ÉS AZOK ÓRASZÁMAI 

KÉPZÉSI IDŐ: 8 ÉV 

Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

 TANTÁRGY ÉS ÓRATERV 

 

 ÉVFOLYAMOK 

Tantárgy Előképző Alapfok 

 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Vizuális 

alapismeretek1 

 

4 4 - - - - - - 

Rajz- festés-

mintázás2 

- - 2 2 2 2 2 2 

Műhely előkészítő 

gyakorlat3 

- - 2 2 - - - - 

Műhelygyakorlat - - - - 2 2 2 2 

         

Összesen: 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Az előképző 1-2. évfolyamán a vizuális alapismeretek tantárgy heti 4 órában kerül 

tanításra. Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 

Az alapfokon a két kötelező tantárgy a rajz- festés-mintázás, valamint a 

műhelygyakorlat határozza meg az alaptevékenységet 

 

Kötelező tárgyak: 

- Rajz- festés- mintázás 

- Műhely előkészítő, műhelygyakorlat 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:  

- Képzőművészet: grafika, festészet 

- Iparművészet: kerámia, kézművesség, tűzzománc készítő 

  

                                                 
1 tantárgy  2011-12-es tanévtől felmenő rendszerben megszűnik 
2 a tantárgy  2011-12-es tanévtől felmenő rendszerben megszűnik 
3 a tantárgy  2011-12-es tanévtől felmenő rendszerben megszűnik 
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 JAVASOLT ÉRTÉKELÉSI MÓD 

 

Az előképző 1-2. évfolyamán az érdemjeggyel való osztályozás helyett a szöveges 

minősítést alkalmazzuk. Ennek formái: kiválóan megfelelt, 

- jól megfelelt, 

- megfelelt, 

- nem felelt meg 

Az alapfok évfolyamain az értékelés osztályozással történik (jeles, jó, közepes, 

elégséges, elégtelen) 

 

 AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMON-KÉRÉSÉNEK 

KÖVETELMÉNYEI, ÉS A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK 

FORMÁI 

 

A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. 

Az ismeretek számonkérésének tartalmát az általunk kidolgozott tantárgyi programok 

évfolyamokra lebontott követelményei határozzák meg. 

Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi 

programok minimumszintjei jelzik. 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét év közben érdemjeggyel értékeljük, félévkor és év végén osztályzattal 

minősítjük. 

Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten 

sajátította el. Év végén az adott évfolyam követelményei alapján összeállított feladat 

megoldására kerül sor. A megoldás érdemjegye, valamint a második félévi 

teljesítmény alapján történik az év végi osztályzattal való minősítés. A félévi és az év 

végi vizsgamunkák reprezentatív kiállítás által kerülnek bemutatásra. 

A tanév során a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplést is értékeljük, 

illetve figyelembe vesszük. 

 

A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé. 

Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló fejlődését. 

A tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozást. 
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A számonkérés formái: 

A tudásmérés széles skáláját alkalmazzuk (pl.: szóbeli megnyilvánulások, önálló 

gyűjtőmunka, rajzi, festési, mintázási, tervezési, tárgyalkotási produktumok). 

 

Az értékelés általunk meghatározott kritériumai: 

A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak, 

személyre szólónak, a fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést 

segítőnek, további erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges munkakedvet 

fenntartónak kell lennie. 

 

Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége: 

- Minden tantárgyból félévente legalább három érdemjegyet kell adni a tanulónak. 

- Negyed- és háromnegyedévkor áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén 

teljesítők szüleit tájékoztatjuk. 

- Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet befolyásol a fejlődési ütem. 

- Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, 

napló, bizonyítvány. 

Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról az ellenőrző könyvön keresztül, az 

év végi osztályzatról a bizonyítvány könyvön keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 

 A TANULÓ SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI 

 

A szorgalom minősítése az egyéni képességek alapján történik.  

A szorgalomra adott érdemjegy, osztályzat a követelmények figyelembevételével 

fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

A szorgalom értékelésének követelményei: 

A szorgalom példás, ha a tanuló: 

- felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

- óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

- a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

- tehetségéhez mérten vesz részt a munkában,  

- önművelése rendszeres és többirányú, 

- szorgalmával példát mutat, serkent. 
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Jó a tanuló szorgalma, ha: 

- tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos, 

- óra alatt spontán aktivitással vesz részt, 

- a tananyag iránt érdeklődik csupán, 

- a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt 

venni. 

 

Változó a tanuló szorgalma, ha: 

- óra alatt hullámzó aktivitást mutat, 

- tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

- feladatait érdektelenül végzi, 

- érdeklődése nem aktív, 

- önművelése rendszertelen. 

  

Hanyag a tanuló szorgalma, ha: 

- a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

- feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 

- az órai munkában passzív, 

- a tanultakat nem akarja alkalmazni. 

 

A szorgalom értékelése: A tanulók szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa 

végzi. Az érdemjegyekről a tanulókat és a kiskorú tanulók szüleit rendszeresen 

értesíteni kell. 

 

A szorgalom értékelésének formái: 

Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok. 

 

  AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 

A szülő a tanköteles kortól kérheti gyermeke felvételét intézményünk alapfokú 

művészetoktatási iskolájába. 
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Az igazgató által megbízott felvételi bizottság javaslata alapján az alapfokú 

művészetoktatásban való felvételről az iskola igazgatója dönt, melyet írásban közöl. 

Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek 

személyazonosságát. 

A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az 

intézmény más területről is fogad tanulókat. 

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván 

az iskolába belépni, a tanulót az alapfokú művészetoktatásban kapott bizonyítványa 

alapján soroljuk be a meghatározott évfolyamra, ill. csoportba. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele az előző évfolyam helyi tantárgyi 

tantervben rögzített minimumkövetelményeknek való megfelelés. 

1.6.1. Szélsőségek: 

Amennyiben a növendék fegyelmezetlen magatartásával folyamatosan zavarja az óra 

légkörét, nem veszi figyelembe a tanár figyelmeztető felhívását, az alkotómunkához  

szükséges nyugodt, fegyelmezett légkört kirívó magatartásával zavarja, a tanuló 

eltanácsolható. 

 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

1.7.1. Az alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

1.7.2. Az alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

Az alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

Az alapvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. 

Az alapvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon állítja 

össze, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége, tudása. 

Az alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Azoknál a vizsgatárgyaknál, amelynél csoportos gyakorlatsor szerepel, a tanulóknak – 

a szaktanár által a megadott kötelező elemek felhasználásával összeállított – 

begyakorolt gyakorlatsort kell önállóan, csoportos formában bemutatniuk. 

1.7.3. Az alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga alól az a tanuló, aki országos versenyen – egyéni versenyzőként – a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 
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1.7.4. Az alapvizsga minősítése 

Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alapján 

minősíti a tanuló teljesítményét. 

A tanuló teljesítményét az alapvizsgán vizsgatárgyanként külön-külön osztályzattal 

kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatárgyakból kapott osztályzatok számtani 

közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 
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AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS 

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Mivel az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágára még nem készültek 

tankönyvek, a kiválasztás elve csak általános lehet. 

 

 Feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének 

 Feleljen meg az intézmény oktatási céljainak 

 Segítse a tanulást, motiváljon  

 Szerkezete legyen világos, egyszerű 

- Szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen 

- Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre 

- Adjon mintát önálló feladatmegoldásokra 

 Legyen több évig használható  

 Az ára legyen kedvező. 

 

 Vizuális alapismeretek tantárgy helyi tanterve 

 

A vizuális alapismeretek tanításának célja 

 

Az előkészítő szakasz munkafeltételeinek kialakítása, a tanulók kreatív képességeit fejlesztő 

program beindítása. 

 

Feladata:  

 a színek, formák, felületek és tömegek alapvető törvényszerűségeinek megismertetése 

és játékos módon való feldolgozása 

 az alapvető formaelemzés gyakoroltatása, 

 rajzi eszközökkel, képzőművészeti anyagokkal való ismeretek elmélyítése, 

 az arányok, a kompozíció, a tér és a sík alapvető fogalmi ismerete és az ezekkel való 

alkotó-játékos munka kialakítása 

 

 Tananyag, követelmények 

 

1.9.1.  1. évfolyam 

 

Élményrajzok alapján ismerkedés a tanulók előzetes ismereteiről, rajzi készségeiről.  
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 Ismerkedés a képi kifejezés alapelemeivel. Vizuális alapismeretek: a pont, vonal, folt 

megismerése játékos gyakorlatok alapján. 

 Ismerkedés a kiemeléssel, a lényegmegragadással: karakterek kifejezése arányok 

torzításával, hasonlóság, azonosság, különbözőség észrevetetése, jellemvonások 

felismerése 

 A tér felfedezése 

 A tér ábrázolása. A tanult téri szituációk és arányok ábrázolása saját élmény alapján 

(állatkertben, cirkuszban, játszótéren). Állatok ábrázolása, megformázása agyagból. 

 Bábkészítés – bábjátszás 

 A színek világának kifejezése. Ismerkedés a színekkel: 

- a főszínek megismerése 

- színkeverési próbálkozások 

- hideg-meleg színek 

- színkontrasztok szerepe 

- a sötét és világos színek hangulati hatása 

 Kiállítás, múzeumlátogatás 

 

Követelmények:  

 Legyen képes a vizuális alapelemek összefüggéseinek felismerésére. 

 Az alapelemek alkalmazására (pont, vonal, folt, irány, tér) 

 Ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére építeni 

 Rendelkezzen jártassággal a színkeverésben 

 

1.9.2. 2. évfolyam 

 

 A szerkezet felfedezése 

 Portré és alakrajz:  

- Önarckép készítése emlékezetből vagy tükörből.  

- Szüleim portréja 

- Többalakos kompozíció alkotása (karácsonyi ünnepkör) 

 Sík és tér.  

- A sík és tér fogalmának gyakorlati megismertetése 

- Maszk rajza, maszk készítése 

 A színek kifejező ereje: 

- A színek hangulati hatásának felhasználása 

- Komplementer színpárok, színárnyalatok, tört és tiszta színek megismerése. 

 Kiállítás, múzeumlátogatás 

 

Követelmények: 
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 A tanuló legyen képes a vizuális alapelemeket ( pont, vonal, folt, sík, felület irány, tér- 

kontraszt) felismerni és alkalmazni. 

 Megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak, rajzok, festmények formájában 

megörökíteni. 

 A színek hangulatkeltő erejét alkalmazni. 

 Ismerje és alkalmazza a kiemelést, az anyag, forma, funkció összefüggéseit, az 

időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét, önállóan a megismert technikákat. 

 

Az értékelés módja 

 

A tanuló teljesítményét rendszeresen értékeljük, előmenetelét év közben érdemjeggyel 

osztályozzuk. 

Az értékelés dokumentumai: e-napló, ellenőrző könyv, bizonyítvány. 

 

Az értékelés fokozatai: 

- kiválóan megfelelt: 

       Ismerje és alkalmazza a rajzi, festészeti, plasztikai ábrázolás alapvető eljárásait.  

       Legyen képes szín- és formakompozíciókat létrehozni. 

- jól megfelelt: 

       Kompozíciós készsége még kisebb bizonytalanságokat mutathat, technikai 

ismeretei azonban hiánytalanok. 

- megfelelt: 

      Kompozíciós készsége kialakulatlan, a képzőművészeti technikákat is 

bizonytalanul kezeli. 

- nem felelt meg: 

                   A minimális követelményeket nem sajátította el, súlyos technikai problémák 

merültek fel. 

 

 A rajz- festés-mintázás tantárgy helyi tanterve 

A program célja 

1.10.1. Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók számára a program a 

következő cél- és feladatrendszert határozza meg: 

- a látás és látványértelmező képesség fejlesztése, 

- a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása, 

- a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése, 

- a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése: 

 az elemzés, 

 az elvont gondolkodás, 
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 a képi gondolkodás, 

- a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés) képességeinek fejlesztése, 

- jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben, 

- jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben, 

- a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása, 

- az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) 

megismerése, alkalmazása, 

- a vizuális kifejező képesség fejlesztése, 

- a személyiségfejlődés segítése. 

1.10.2. Követelmények az alapfok végén 

A tanuló az alapfok végén ismerje: 

- a rajz-festés-mintázás alapelemeit, 

- a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét, 

- a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

- a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait, 

- a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában. 

A tanuló az alapfok végén legyen képes: 

- a látványt értelmezni, 

- a kompozíciós ismereteket alkalmazni, 

- síkban és térben alkotásokat létrehozni, 

- a népművészetből ismereteket meríteni. 

1.10.3. Az értékelés módja: 

Havonta egy érdemjegyet kell adni a tanulónak, a félév és év vége osztályzattal zárul. 

Érdemjegyek: 

- jeles (5): 

Munkájában kiemelkedő, kompozíciós, plasztikai és színérzéke megmutatkozik.  

Esztétikailag igényes kivitelezés jellemzi a befejezett munkát. A választott 

képzőművészeti technikát tökéletesen alkalmazza.    

- jó (4): 

Munkája általános értékű, kisebb képalkotó hibákkal, technikai kivitelezése azonban 

kifogástalan. 

- közepes (3): 
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A tanuló munkáiban rendszertelenség, hullámzó teljesítmény jelentkezik.  

Nagyobb problémák jelentkeznek technikai kivitelezésben és a komponálásban is. 

- elégséges (2): 

Súlyos rajzi alaphibák jelentkeznek, az elkészült munka esztétikai hiányosságot mutat. 

Kivitelezése igénytelen. Nagyfokú hibák jelentkeznek a színérzékenységnél is. 

- elégtelen (1): 

Az alapkövetelményeket nem teljesítette. 

1.10.4. A rajz - festés – mintázás művészeti alapvizsga követelményei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya: rajz – festés – mintázás, melynek időtartama max. 90 

perc. 

A gyakorlati vizsga feladatának megoldásából mérhető legyen a tanuló vizuális 

gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, képalkotó tudása. a feladatmegoldás 

tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a gondolati 

tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról – 

grafikáról, festészetről, szobrászatról - ,a képzőművészeti ágak műfajairól, a 

különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló 

képzőművészeti technikákban való jártasságát, képességét. 

1.10.5. A rajz – festés – mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás. 

A dokumentáció szemléltesse a komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási 

elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait (tanulmányrajzok, 

tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok…) A tanuló által 

benyújtott alkotás a feladatra adott megoldás vagy megoldások.  

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt , a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga  napját megelőző tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia az intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány . 

Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas szabadon 

választott eszközökkel (grafikai, festészeti. vagy plasztikai eljárásokkal) készített 

tanulmány témája: 

- természetes forma 

- mesterséges forma 

- forma és mozgás 
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- forma, tér, szerkezet 

1.10.6. A vizsga értékelése 

Rajz – festés – mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség 

- gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

- kísérletező készség, 

- tervező, feladatmegoldó készség, 

- kreativitás, manuális készség. 

 MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA 

1.11.1. RAJZ, FESTÉS, MINTÁZÁS FELADATSOR 

FELADATSOR KÉSZÍTÉSE EMBERÁBRÁZOLÁS TÉMAKÖRÉBEN 

Rajzi, tervezési dokumentációval benyújtott alkotás, alkotások, melyek a 2. félévben 

készülnek órai keretek között, összeállított tematika, feladatok szerint. 

I. ALAKTANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE /37-44 ó./ 

Az emberi test arányainak megfigyelése. Emberábrázolás a különböző korok 

képzőművészetében. / Barcsay Jenő: Művészeti anatómia 

FELADAT: /37-38./ 

Tanulmányrajz készítése emberi csontvázról fekete fotókartonra fehér színes 

ceruzával vagy rajzlapra grafittal. 

FELADAT: /39-44./ 

Kroki készítése. Az emberi test mozgásainak megfigyelése alapján. Mozdulatvázlatok 

a képzőművészetben. 

FELADAT: /41-44./ 

Egy vagy kétalakos beállításról tanulmány készítése grafikai és festői eszközökkel 

II. KÉP ÉS PLASZTIKAI ALAKÍTÁSOK /45-64./ 

FELADAT: /45-48.ó/ 

Egy vagy kétalakos tanulmány alapján képi igényű alkotás készítése 

formaegyszerűsítéssel. Papírmetszet készítése. 

FELADAT: /49-50. ó./ 

Emberi alak mintázása agyagból. Emberábrázolás a szobrászatban, külföldi és magyar 

példák alapján. 

FELADAT: /51-52.ó/ 

Tervvázlat készítése 2-3 alakos szoborkompozícióhoz. 
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Tömeghatás, mozgások, irányok, téri elrendezések, arányok, méretek 

meghatározásával. 

FELADAT: /53-54.ó/ 

2-3 alakos szoborkompozíció alkotása a tervvázlat alapján, agyagból. 

FELADAT: /55-56.ó/ 

Mozgás ábrázolása különböző sportok jellegzetes mozdulatainak leegyszerűsítésével 

(görög szobrászat sportolókat ábrázoló szobrai) 

FELADAT: /57-58.ó/ 

Plakett vagy dombormű tervezése választott sport mozdulatának formaredukciójával. 

FELADAT: /59-64.ó/ 

Plakett vagy dombormű készítése. Gipszöntés, faragás, nyomtatás agyagba, mintázás. 

III. KÉPALKOTÁS – ÖSSZEGZÉS /65-68./ 

FELADAT: /65-66.ó/ 

Képi igényű alkotás készítése az emberi alak, mozgás megjelenítésével, választott 

technikával (festés színes alapra temperával, vegyes technika, „átlátszó kép”, 

papírmetszet) 

Tervezés, technikaválasztás, kivitelezés. 

FELADAT: /67-68. ó/ 

Elkészült munkák előkészítése a gyak. vizsgához. Válogatás, rendszerezés. 

 

AZ ALAPVIZSGA HELYSZÍNÉN ÉS IDEJE ALATT ÖNÁLLÓAN 

KÉSZÍTETT TANULMÁNY 

FELADAT: 

Készíts tanulmányt természeti és mesterséges formákból összeállított csendéletről, 

szabadon választott technikával, eszközökkel. 

Munkád során figyelj a következőkre! 

- Kompozíció (lapon való elhelyezés, megfelelő képkivágás) 

- Formák (helyes arányok, térbeli elrendezés, formakarakter) 

- Testesség, térbeliség kifejezése (önárnyék, vetett árnyék) 

- Eszközhasználat 

- Felületképzés (faktúra változatos kifejezése a választott technikával) 

Méret: A/4-es vagy A/3-as. 

Időtartam: max. 90 perc (2x45 perc) 

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 
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ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: 

 Megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség. 

 Gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség. 

 Kísérletező készség. 

 Tervező, feladatmegoldó készség. 

 Kreativitás, manuális készség. 

 Technikák és különböző eszközök megfelelő használatának képessége. 

ÉRDEMJEGYEK: 

 Jeles (5) 

Munkájában kiemelkedő kompozíciós, plasztikai, formai és színérzéke 

megmutatkozik. Esztétikailag igényes kivitelezés jellemzi a befejezett munkát. A 

választott képzőművészeti technikát, eszközöket tökéletesen, változatosan alkalmazza. 

 Jó (4) 

Munkája általános értékű, kisebb képalkotói hibákkal, technikai kivitelezése 

kifogástalan. 

 Közepes (3) 

A tanuló munkáiban rendszertelenség, hullámzó teljesítmény látszik. 

Nagyobb problémák jelentkeznek a formaalkotásban, a komponálásban és a technikai 

kivitelezésben egyaránt. 

 Elégséges (2) 

Súlyos rajzi, komponálási, színérzékenységi, technikai alaphibák jelentkeznek. Az 

elkészült munka esztétikailag hiányos, a kivitelezés igénytelen. 

 Elégtelen (1) 

Az alapkövetelményeket nem teljesítette. 

1.11.2. 1. Évfolyam  

A rajz-festés-mintázás tantárgy témakörei 

1. évfolyam: A mesék világa 

2. évfolyam: Az élővilág 

3. évfolyam: Az élettelen világ 

4. évfolyam: Az emberi környezet 

5. évfolyam: Az épített környezet 

6. évfolyam: A lakóhely, az iskola 

Tananyag 

Ahhoz, hogy a tanuló a világról szerzett tapasztalatait vizuálisan is meg tudja 

fogalmazni, játékosan meg kell ismertetni vele a vizuális kifejezés eszköztárát, 

technikáit. 
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Tervezetünk az ismeret-, készség- és képességfejlesztést a tanuló érzelemvilágához 

közel álló vizuális alkotások bemutatásával, a hagyományok megismertetésével, a 

kép- és tárgyalkotás lehetőségeinek megízleltetésével biztosítja. 

Az első évfolyamban a világról való ismeretek bővítése a tanulók számára kedves 

lények, a mesék és játékok, az épített környezet megjelenítése által történik. Az 

általunk ajánlott játékos foglalkozások a gátlások felszabadítását, az élmények 

feltárását, megjelenítését segítik elő. 

A tanulók a meghallgatott meséket illusztrálhatják. 

Virág- és terménybábokat készíthetnek, a bábokat életre keltve jeleneteket adhatnak 

elő. A bábjelenetekhez, történetekhez díszleteket készíthetnek. Az énekes, mozgásos 

bábozási élményeket rajzban, festményekben rögzíthetik. 

Talált tárgyakból, fantázia gazdag formákból játékokat, mesebeli lényeket 

alkothatnak. A készített tárgyakat megszemélyesíthetik. 

Dobozokból várakat, építményeket emelhetnek, meselényparkot képezhetnek.  

Az általuk teremtett kis lényekkel a térben játszhatnak. 

Közös munkával nagyméretű faliképeket alkothatnak. 

Megjeleníthetik a szoborépítés, a képalkotás élményét.  

Alkothatnak ujjbeggyel, szivaccsal, ecsettel, pálcikával. A festék- és tuscseppeket 

képzeletbeli lényekké formálhatják. 

Megismerhetik a tuskimosás, a monotípia, a viaszkarc, a papírdúc, a papírkivágás és 

hajtogatás technikáit. 

Követelmény 

A tanulók tudjanak ismereteket gyűjteni: 

- az őket körülvevő világ formakincséről, fény- és színhatásairól, 

- az élő és élettelen természet, az épített, a kulturális környezet elemeiről, 

- a vizuális kommunikáció legegyszerűbb közlési módjairól, 

- a vizuális művészet jellemző sajátságairól, 

- a köznapi és a művészi szépről, 

- a gyermekek lelkivilágához közel álló alkotásokról. 

Legyenek nyitottak a múlt szokásainak, a hagyományok világának megismerésére. 

Próbálják tapasztalataikat képi és plasztikai eszközökkel megjeleníteni. 

Gazdagítsák önkifejezési eszköztárukat. 

Gyakorolják a tanult rajzi, festési, plasztikai és a hagyományos kézműves eljárásokat. 
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A tananyag témaköre: A mesék világa 

Növényekről szóló mesék illusztrálása 

Mesekönyvek nézegetése. Mesehallgatás  

A mesehallgatást követően a mese egyes jeleneteinek elképzelése 

Az események sorrendjének szóbeli megfogalmazása 

A mese képi megjelenítése 

A választott meserészlet eljátszása 

A játék élményének vizuális megjelenítése 

Madarakról szóló mesék illusztrálása 

Művészi illusztrációk nézegetése 

Illusztrációkészítési technikák megismerése 

Madarakról szóló mesék, versek, énekek meghallgatása  

A gyermekeknek tetsző irodalmi alkotásokhoz illusztráció tervezése  

A képi megjelenítés választható feladatai:  

- Illusztráció készítése grafikai és festészeti eszközökkel 

- Színespapír-kollázzsal dekoratív illusztráció összeállítása 

- Színek összefuttatásával, fröcsköléssel, szivaccsal érdekes felületű képek alkotása 

- Tuskimosással (a fehér temperával megfestett kép fekete tussal történő lefedése, majd 

„kimosása” által) fekete-fehér folthatású illusztrációk készítése 

A négylábú mesefigurák megjelenítése 

Négylábúakról szóló mesék, versek meghallgatása (Pl.: nyuszi, róka, oroszlán…. ) 

Képek, videofilmek megtekintése az állatok mozgásáról  

Állatokkal kapcsolatos élmények felelevenítése 

A négylábú testfelépítésének, arányainak, színének vizsgálata képek alapján (esetleg 

a természetben is) 

Négylábú mesefigurákról szóló történetek vizuális megjelenítése 

A képi megjelenítés választható feladatai: 

- Pl.: Weöres Sándor: Száncsengő című versének festői ábrázolása 

- Pl.: Arany János: Rege a csodaszarvasról című művének illusztrálása grafikai meg-

oldással 

Mesebeli lények tervezése 
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Művészi állatábrázolások nézegetése, különleges állatokat megjelenítő meserészletek 

felolvasása 

Meselények alkotása a fej, törzs, végtagok cseréjére alkalmas lapozható füzetecske 

segítségével. A füzetecskéből nyert ötletek alapján térben mozgó mesebeli lény 

rajzolása, festése a környezet jelzésével 

Szubjektív érzelmek és élmények kifejezése sajátos arányviszonyokkal, technikával 

Állatfigurás játék készítése 

Állatfigurás játékok megfigyelése otthonról hozott tárgyak segítségével 

Játékkészítésre alkalmas tárgyak, anyagok gyűjtése 

Talált és gyűjtött tárgyak, anyagok (érdekes faágak, gyökérdarabok, fakérgek, fonalak, 

spárgák, textilek, kukoricaszár, lószőr, rafia, csuhé, vessző) minőségének, alakításának 

élményszerű megtapasztalása  

A tárgyakból, anyagokból játékok tervezése 

A fő- és részformákhoz alkalmas anyagok kiválasztása 

A különböző részek ragasztással és kötözéssel való összeillesztése 

Az elkészült játék bemutatása  

A játékkal jelenetek, szituációk eljátszása 

A játék élményének képi kifejezése 

Meselény-park kialakítása 

Az előző órákon készített állatfigurák, meselények számára állatkert, játékpark 

kialakítása csoportmunkával 

A feladat lépései: 

- Állatkerti élmények felelevenítése 

- Az állatok életfeltételeinek megismerése fotók, videofilmek segítségével 

- A téralakítás szempontjainak közös megbeszélése 

- Különböző anyagokból emelkedő, mélyülő terepek kialakítása 

- A terepasztalon kialakított térbe fák, növények telepítése, patakok, tavak kialakítása, 

építmények emelése. A dobozházakon nyílások bejáratok képzése. Utak, kerítések 

konstruálása. 

- A játékfigurák környezetbe helyezése.  

A játékfigura „életterének” megrajzolása, megfestése 

Tündérek megjelenítése 

Tündérekről, királylányokról szóló mesék, versek felidézése.  
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Egyéni döntés alapján a főszereplő kiválasztása 

A főszereplő formájának, mozdulatának, ruhájának, környezetének elképzeltetése 

A vizuális megjelenítés választható feladatai: 

- A mese vagy vers főszereplőjének és környezetének megrajzolása tussal vagy 

diópáccal a gyűjtött élmények alapján 

- A választott irodalmi mű egy részletének megfestése temperával – színfolttal 

kiemelve a kompozíció egy részletét 

A meseszereplők síkbábjainak elkészítése 

A gyermekeknek tetsző meserészletek és a kedvenc meseszereplők kiválasztása  

A fő és mellékszereplők alakjainak, tulajdonságainak számbavétele 

A mesehősök tulajdonságaihoz illő viselet kiválasztása 

Egy-egy mesefigura síkbábjának elkészítése 

Az elkészült bábok jelenetbe helyezése. A bábok életre keltése mozgatással. A 

bábokkal a mese jeleneteinek bemutatása. 

A kiválasztott meserészlet illusztrálása (vegyes technikával: zsírkréta-vízfesték, tus-

vízfesték, filctoll-vízfesték, tempera-kréta) 

A kiemelés, figyelemfelkeltés módjának feltérképezése (szín, méret, elhelyezés, 

díszített felület). A megfelelő eszközök, anyagok, technikák megválasztása 

A különböző ábrázolási módok megnevezése (vonalas ábrázolás, foltszerű ábrázolás, 

kevert, színes) 

Meséhez díszlet készítése 

Meseköltés, improvizáció az elkészült bábokkal 

A kitalált történethez paraván, díszletek, háttérelemek készítése 

A díszletkészítésben a szín dekoratív hatásának, érzelem és hangulat kifejező 

szerepének figyelembevétele. 

A kitalált történet, a bábjelenet, a bábjátszás élményének megfestése 

A bemutatott festmények és versrészletek összevetése az egyéni meseköltéssel és 

képalkotással 

Mesevár alkotása 

Várformák, várbelsők megfigyelése 

A mesehősökhöz illő építmény kiválasztása. A kiválasztott elemek szubjektív 

átfogalmazása közös munkával 

A várépítés, díszletkészítés lehetőségeinek számbavétele 
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„Várépítő”, „díszletező csoport kialakítása 

Vár építése dobozokból és hullámpapírból 

A dobozokon nyílások (ablakok, ajtók) kialakítása kivágással 

A kivágott mesefigurák beragasztása a várablakokba és a várkapukba 

Az építményhez, szereplőkhöz illő háttér díszletszerű megfestése 

A színek megválasztásával hangulatok, érzelmek (jó, gonosz) érzékeltetése 

Várzászló, címer, pajzs tervezése   

Szituációs játék a vár körül 

Minimumkövetelmény 

A tanuló alkalmazza a vizuális nyelv jelrendszerét. Használja az önkifejezés, a képi, 

plasztikai megjelenítés különböző technikáit, lehetőségeit. A formákról, színről, térről 

szerzett tapasztalatait tudja egyénileg megfogalmazni. 

1.11.3. 2. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

Az általunk készített tantervi program az alapfok második évfolyamában a természet 

és a tanuló kapcsolatát helyezi a vizuális megismerés, vizsgálódás középpontjába. 

A második évfolyamos tananyag elsajátításának célja az élő természetről való 

ismeretek gazdagítása. A tanulók megfigyelhetik a természet körforgását. 

Először a növényvilág vizuális feldolgozásával foglalkoznak. Felfedezhetik az apró 

kis gyomnövények szépségét, bogyós ágakkal nyomatokat készíthetnek, 

kéregdarabokból változatos felületeket képezhetnek. A virágok emberi 

tulajdonságokkal való felruházásával virágországot alkothatnak.  

A növényvilág vizuális feldolgozása után a vizsgálódás iránya az állatvilág felé 

terelődik. A madarak testének tömegét a tömbszerű mintázás, a testet borító tollazat 

színességét, rajzolatát a grafika és festészet eszközeivel adhatják vissza, fejezhetik ki. 

A népművészetben megjelenő madárformák tanulmányozásával sokféle átírási módot 

ismerhetnek meg. Saját mesemadaruk elkészítéséhez az alkotási szándék 

függvényében a kifejezési eszközök és technikák – tuskimosás, viaszkaparás, 

monotípia, papírmetszet, papírdúc, forma kitakarás, különböző vegyes technikák – 

teljes tárházát felsorakoztathatják. A megismert, tanulmányozott formák segítségével 

meséket illusztrálhatnak, diafilmeket, bábokat készíthetnek. 

A négylábú állatok megismerését plasztikai, grafikai megjelenítés segíti. 

Az egyénileg megmintázott kis szobrokkal téri jeleneteket modellezhetnek, szobor-

csoportokat alkothatnak. A tanulmányozott állatok síkra redukált formáival jeleket 

képezhetnek, információkat közölhetnek. 
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Az ember vizuális megismerésére, megjelenítésére programunk sokféle megoldást 

kínál. 

Követelmény 

Gyűjtsenek tapasztalatokat az élő természet formáiról, tér-idő viszonyairól. 

Szerezzenek ismereteket: 

- a formák tulajdonságairól, mozgásáról; az élő természet fény-, szín-, tér- és 

időviszonyairól, 

- a térben való tájékozódásról és a téralakításáról, 

- a vizuális közlési nyelv újabb elemeiről, 

- a színek, formák átírásáról, 

- a műalkotásokból felénk sugárzó érzelmi hatásokról, 

- az élő természethez fűződő hagyományokról. 

Készítsenek a természet ünnepeihez köthető tárgyakat. 

Törekedjenek tapasztalataik, a természet gazdag formakincsének élményszerű 

ábrázolására. Tegyék árnyaltabbá önkifejező képességeiket. Bővítsék kompozíciós 

ismereteiket. Ismerjenek meg újabb technikákat, fejlesszék anyag- és eszközhasználati 

jártasságukat. 

A tananyag témaköre: Az élő világ 

Növények rajza, festése 

Ismerkedés a környezet, az évszak növényeivel 

A növények megfigyelése, részeinek megnevezése, arányainak megállapítása 

A grafikai megjelenítésre kiválasztott növény megrajzolása  

Festésre alkalmas virág kiválasztása. A virág színeinek megnevezése, a színárnyalatok 

kikeverése. A virág és hátterének megfestése 

A látvány dekoratív átírása 

Növényi nyomatokkal gipszdombormű készítése 

A plasztikáról szerzett ismeretek felelevenítése képzőművészeti alkotások, 

gyermekmunkák segítségével  

A domborműkészítés lehetőségeinek megismertetése. A gipsznyomat, a negatívból 

pozitívba való öntés technológiájának bemutatása 

Az előzetesen gyűjtött növényi részekkel gipszdombormű készítése 

Természeti formák agyagba nyomkodása, negatív formák létrehozása rendezgetés, 

komponálás alapján. A formák kiemelése az agyagból 
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Az elkészült munkák értékelése 

Alkotások növényi részek felhasználásával 

Növényi részekből készült tárgyak, alkotások bemutatása 

A gyűjtött növényi részek formáinak, felületének, színének, rugalmasságának 

vizsgálatával felhasználhatóságuk kitalálása  

A tárgyalkotás választható feladatai: 

- Virágokról, fákról szóló vers, mese felolvasása után növényi részekből illusztráció 

készítése. Kompozíció kialakítása az irodalmi mű vagy az egyéni élmény alapján.  

A ragasztás technikájának megbeszélése. A felragasztott növényi részek kiegészítése 

vonallal, pontszerű elemekkel, színnel.  

- A préselt növényi részek, kéregdarabok, termések rendezgetésével dekoratív 

felületalakítási kísérletek készítése 

- Gyűjtött növényi elemekből virágszőnyeg szövése. Keménypapír kereten felvetett 

spárga láncfonalak közé növényi vetülékek (virágok) beszövése 

- A sodrás, a fonás alapelemeinek elsajátításával virágkoszorú készítése 

A virágok megszemélyesítése 

Viaszkarc alkotások bemutatásával a viaszkarc-készítés lehetőségeinek 

megismertetése. Viaszkarchoz szükséges lap készítése sűrű, többszínű zsírkrétával 

való alapozással, az alap temperával való lefedésével.  

A száradási idő alatt beszélgetés az eddigi növénymegfigyelésekről, a mesebeli 

növényekről, a virágokkal kifejezhető jelentéstartalomról.  

Részletek felolvasása növényről szóló versekből, mesékből; zenehallgatás 

A növényeket ábrázoló képzőművészeti alkotások szépségének felfedezése 

Egy gyermek virágjelmezbe öltöztetése a képzelőerő fokozása érdekében 

A gondolatban megszemélyesített növény megrajzolása karcolással a megszáradt, 

lealapozott felületre. A vizuális jelek arányos, tudatos használata. A kompozíció 

helyes kialakítása. A megszemélyesített, mesebeli növényábrázolások egymásmellé 

helyezésével. „Virágország” kialakítása 

A legkülönösebb virág gazdájának Virágkirállyá, Virágkirálynővé választása 

Növénymotívumok a népművészetben 

Motivációként növényekről, virágokról szóló népköltészeti alkotások felidézése 

Az előzetesen gyűjtött népművészeti tárgyak és róluk készült képek alapján a 

növénymotívumok alkalmazásának és formai sajátosságainak megfigyelése: a stilizált 
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és naturális ábrázolás, a motívumok felépítése, elrendezése, az egyes virágfajtákkal 

kifejezhető jelentéstartalom felfedeztetése 

A kiosztott fénymásolatokról, tárgyakról növényi motívumok gyűjtése 

A megfigyelt vonalrendszerek, pontszerű elemek rögzítése nádtollal és diófapáccal   

A motívumgyűjtés után választható tevékenységek: 

- Sorritmusok vagy terülő ritmusok kialakítása a virágelemek felhasználásával 

- Szubjektív érzelmek kifejezése a megismert növénymotívumok továbbalakításával 

Lepkék, halak vizuális megjelenítése 

Az állatvilág változatos formáinak megismerése a gyűjtött tapasztalatok, videofilmek, 

fotók, képzőművészeti alkotások segítségével 

Egyszerű sík- vagy plasztikus formára redukálható állatalakok tanulmányozása, 

vizuális megjelenítése 

Választható tevékenységek: 

- A lepkék testfelépítésének, szimmetriarendszerének, a lepkeszárny színének, 

rajzolatának megfigyelésével dekoratív feladatok alkotása 

- A halak alakjának, színének, mintázatának tanulmányozásával az áramvonalas test 

jellemzőjének megfigyelése; az azonosságok és különbségek felismertetése. 

Változatos formájú halak megjelenítése papírnyomattal  

- Egy óriás akvárium élővilágának megfestése csoportmunkával. Az óriás háttér elé 

egyénileg megfestett és kivágott halacskák elhelyezése 

A madarak plasztikai megjelenítése 

A madarak változatos formáiról szerzett ismeretek bővítése videofilmek, fotók, 

képzőművészeti alkotások segítségével 

A megismert sajátosságok összegzése plasztikai megjelenítés által 

A mintázási lehetőségek megismerése: egy tömbből formálás, kihúzás, kicsípés, 

sodrás, gömbölyítés. A mintázás műveleti sorrendjének megismerése 

A körplasztika és a dombormű közötti azonosságok és különbözőségek  

Az agyag és a plasztilin eltérő tulajdonságainak összevetése 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai:  

- Relief készítése egy elképzelt madárról  

- Egy madár körplasztikában történő megmintázása. Tömbből való formázással a test 

fő tömegének kialakítása 

Az elkészült munkák alapján a dombormű és körplasztika jellemzőinek összegzése 



294 

 

Állatfigurákkal diafilm készítése  

A diafilm jellemzőinek megbeszélése  

Diafilmkészítésre alkalmas mese (pl. A kóró és a kismadár c. történet) meghallgatása 

A mese szereplőinek jellemzése 

Madárfotók, egyéni élmények, kitömött modellek alapján a madár felépítésének, 

arányainak, tollazatának vizsgálata. A tapasztalatok megfogalmazása 

Az egymást követő eseményeknek megfelelően a mese tagolása 

Az egyes részekhez vázlatok készítése 

Az időben egymást követő események ábrázolása egy-egy képben  

A formák megrajzolása tussal, színezés vízfestékkel. A száradást követően további 

díszítés ponttal, vonallal, folttal  

Az elkészült képek felragasztása a fotókarton „filmszalagra” 

Az összeállított képsor (diafilm) „levetítése” alatt a történet felolvasása 

A repülés megjelenítése  

A madár jellemző mozgásának, a madár repülésének a vizsgálata személyes 

megfigyelések, videofilmek, fázisfotók alapján  

A levegővel teli könnyű csontok megfigyelése madárcsontvázon 

A repülőgépek, sárkányrepülők és a madár alakja, testfelépítése közötti azonosságok 

felismertetése 

A vizuális megjelenítés választható technikái: 

- A madár testrészeit jelképező sablonok kivágásával, azok téri helyzetének 

megváltoztatásával a repülés fázisainak több képben való megjelenítése 

A szerzett tapasztalatok alapján madár formájú közlekedési eszközök (repülőgépek, 

sárkányrepülők) tervezése 

- Papírhajtogatással repülő szerkezetek készítése. Röptetés. 

Állatfigurák a térben 

Képek, képzőművészeti alkotások, videofilm segítségével élmények felelevenítése az 

állatok mindennapjairól. Az állatok formájának, tömegviszonyainak összehasonlítása 

a művészi feldolgozásokkal 

A plasztikai megjelenítés választható tevékenységei: 

- Kerekszobor készítése cirkuszi állatról. Az állatmutatványok felidézése. A 

kerekszobor készítési sorrendjének megismerése 
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- Csoportmunkával egy cirkuszi produkció figuráinak megalkotása (az elefántok vagy 

lovak sétája a porondon; fókák, medvék labdázása), a figurák szoborcsoporttá 

rendezése 

- Közös munkával „Noé bárkájának” benépesítése. A bárka agyagból való kialakítása 

közös munkával. A bárkán utazó állatok egyéni megmintázása 

A plasztikáról tanultak összegzése 

Állatábrázolás a népművészetben 

Népművészeti tárgyakon, róluk készült fotókon, fénymásolatokon az állatmotívumok 

megfigyelése 

A motívumok felépítésének, elrendezésének, alkalmazásának vizsgálata. A hozzájuk 

kötődő jelentéstartalom felfedeztetése 

Tárgyak, képek, fénymásolatok alapján motívumok gyűjtése 

A gyűjtött motívumok felhasználása, alkalmazása, továbbépítése 

Állatfejes farsangi maszk készítése 

Beszélgetés a farsangi néphagyományokról  

Farsangi énekek, mondókák felelevenítése, képek, videofilmek megtekintése  

A természet, az évszakok változásának és a farsangi szokások összefüggésének 

felismertetése. Mesék, versek meghallgatása az állatok farsangjáról  

Álarcok, maszkok megfigyelése, lényeges tulajdonságaik kiemelése 

Az egyszerűsítés, dekorativitás felfedeztetése 

Az állatokkal kifejezett tulajdonságok, a maszkokról leolvasható gesztusok 

értelmezése. Az „állatportrék” jellemző formájának megfigyelése, képi ábrázolása 

A papírmasé álarc készítés műveleti sorrendjének megismerése 

Az elkészült állatálarcokkal maskarázás 

Emberalak nézetei, mozdulatok 

Az emberről szerzett ismeretek gyarapítása vizuális megfigyelés, leképzés által 

Az alakábrázolás fejlesztése mozdulattanulmányok, krokik segítségével 

Várakozó, álló mozdulat megrajzolása szemből. Ülő alak megrajzolása oldalnézetből. 

Ülő és álló alak rajza oldal- és hátulnézetből. Vázolás, lavírozás diófapáccal, nádtollal. 

A munkák értékelése az arányok, irányok, gesztusok, nézetek helyes ábrázolása 

szempontjából 

Öltöztetőbaba tervezése 

Az elölnézeti képek segítségével öltöztethető baba tervezése 
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Beszélgetés korunk divatjáról, a történeti és népi viseletekről régi fotók, 

képzőművészeti alkotások segítségével 

Az ismeretek alapján ruhatervek (női-férfi, mai-régi, történeti-népi ruhák és 

tartozékok) készítése. A tervek kivitelezése különféle technikákkal: 

- A fehér papírból kivágott ruha ritmikus mintázása burgonyanyomattal  

- Papír zsebkendő vízfestékkel való batikolásával színes nyári ruha készítése 

Az elkészült munkákból közös divatlap összeállítása 

Szoborcsoport készítése 

Különböző korok szobrászati alkotásainak bemutatása, családi fotók nézegetése 

Két ember kapcsolatának, mozdulatának elképzelése, eljátszása, a mintázandó téma 

(szülők-nagyszülők, apa-gyermek, anya-gyermek, testvérek) kiválasztása 

A két ember tömegének kialakítása, mozdulatok, részletek kidolgozása (sodrás, göm-

bölyítés, lapítás, kihúzás, nyújtás, simítás, nyomhagyás) 

Érzelmek kifejezése mozdulattal, arckifejezéssel 

Az alkotások értékelése 

Emberi mozgások megjelenítése papírdúccal 

Metszetek, nyomatok, fekete-fehér színre komponált képzőművészeti alkotások 

nézegetése. Beszélgetés a képek foltszerűségéről  

Néhány jól kifejezhető mozdulat megfigyelése. Lépcsőn menő, kerítésen átmászó, 

kézen álló mozdulatok vázolása.  

Az elkészült vázlatok segítségével papírdúcok, papírnyomatok készítése 

A gyermekmunkák és a művészeti alkotások kompozíciójának, mozgásábrázolásainak 

összevetése 

Portrék megjelenítése 

A portré fogalmának tisztázása 

Tükörből a saját arc részeinek, arányainak megfigyelése. A fej megrajzolása 

Az arcot kiemelő színes háttérelem kiválasztásával, színkeverési gyakorlatokkal 

tükörre portré festése  

A megszerzett ismeretek felhasználása a mesebeli lények portréinak elkészítésében 

Előzetes gyűjtőmunkával szerzett anyagok (pl.: falapok, parafadugók, rafia, háncs, 

csuhé, facsipesz) segítségével meseszereplők (Mirigy boszorka, Háncs tündér) 

domborműszerű kialakítása  

Mesebeli portrék mintázása papírmaséból. Játék a mesebeli lények portréival 
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A gyermeki fantázia és a művészi alkotások összevetése. A szerzett tapasztalatok 

verbális megfogalmazása 

Múzeumlátogatás – kiállítás-rendezés 

Múzeumlátogatás: 

Az élő természetről tanultak áttekintését, összefoglalását követően látogatás egy közeli  

természetvédelmi múzeumba 

Az előzetesen megbeszélt szempontok és a szubjektív élmények alapján a látottak 

verbális megfogalmazása 

A látottak, a tapasztalatok alapján az év végi kiállítás megrendezése 

A második évfolyam záró kiállításáról készült fotók elemzése 

Minimumkövetelmény 

A tanuló legyen képes a szerzett vizuális tapasztalatokat verbálisan is megfogalmazni 

Juttassa kifejezésre a színek érzelem- és élménykifejező hatását. 

Legyen képes személyes élményeit képben, plasztikában kifejezni. 

Legyen jártas a rajz, festő és mintázóeszközök használatában. 

1.11.4. 3. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

Az általunk készített tantervi program az alapfok harmadik évfolyamában az élettelen 

természet és az ember kapcsolatát helyezi a vizsgálódás középpontjába. 

A harmadik évfolyamos tananyag elsajátíttatásának célja az élettelen természetről való 

ismeretek gazdagítása. 

Bevezető feladatként a világegyetemről való ismeretbővítést tűzzük célul. 

A tanulók először a csillagok és bolygók keletkezésével, a keletkezéshez kapcsolódó 

eredetmondákkal ismerkedhetnek meg, majd a Tejútrendszer, a Nap és a Hold kerül a 

vizsgálódás középpontjába. Játékosan feldolgozhatják az égitestek mozgását, 

megismerhetik környezetre, emberre gyakorolt hatásukat.  

A Föld keletkezéséhez, formájához kapcsolódó néhány elképzelés bemutatása alapján 

érzékelhetik az emberi elme, a tudomány fokozatos ismeretbővülését. 

A fentiek után térünk rá a közvetlen élettér, a földfelszín, a szervetlen világ anyagainak 

vizsgálatára. Foglalkozunk a földfelszínt alakító erőkkel – a szél, a víz, a jég, a vulkán 

építő és romboló munkájával. A tanulmányok sorából nem marad ki a tűz, a fény és az 

árnyék vizsgálata sem. 

A tanulók játékosan megjeleníthetik a különböző eredetmondákat, a föld-, szél-, víz- 

és tűzisteneket, démonokat, szellemeket és boszorkányokat. Rajzos magyarázatokat 
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készíthetnek az őselemekkel kapcsolatos kifejezésekről. Alkotásaikban 

továbbépíthetik a hagyományozódott jeleket és motívumokat. Játékos modelleket, 

tereket építhetnek. Foglalkozhatnak a tüzet idéző meleg és a vizet idéző hideg 

színekkel, a kontrasztok és a dekoratív átírások szerepével. Faktúrákat képezhetnek, 

agyag és homoképítményeket emelhetnek, játékos papírplasztikákat, kavics- és 

papírmasé szobrokat, árnybábokat, napórát, szélkereket készíthetnek. 

Múzeumot látogathatnak, alkotásaikból kiállítást rendezhetnek. 

Követelmény 

Legyen sokoldalú tapasztalatuk a térről és az azt alakító formák térviszonyairól. 

Szerezzenek ismereteket: 

az élettelen természet jelenségeiről, gazdag formakincséről, a formák tulajdonságairól, 

színvilágáról, 

a természetben lezajló változásokról, 

az anyagok alakíthatóságáról, 

az élettelen természet műalkotásokban való megjelenéséről. 

Legyenek ismereteik az élettelen természet ember életére kifejtett hatásairól. 

Kapjanak képet az élettelen természethez kapcsolódó hagyományokról. 

Használják fel az élettelen természet anyagait a tárgyalkotásban. 

Hozzanak létre téri konstrukciókat, képi, plasztikai alkotásokat, formaátírásokat. 

Érzékeltessenek fényhatásokat, színérzeteket, színhangulatokat, színellentéteket. 

Gyakorolják a megismert ábrázolási kifejezőeszközöket. 

A tananyag témaköre: Az élettelen természet 

A csillagok és a bolygók 

Az égitestek keletkezéséről szóló történetek bemutatása. 

A Tejútrendszer magyar eredetmondája – Sánta Kata története 

A csillagok, a kis- és óriásbolygók világa. A csillagokhoz, a hullócsillagokhoz, az 

üstökösökhöz, a meteorokhoz kapcsolódó sorsmeghatározó hiedelmek 

A csillagok helye az égbolton – csillagképek. A legérdekesebb csillagmondák 

bemutatása: A Göncölszekér magyar eredetmondája 

Csillagjóslások, csíziók megismerése 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - A világ teremtésével, a Tejútrendszer létrejöttével kapcsolatos mesék, mondák 

megjelenítése szabadon választott eszközzel 
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- - A Göncölszekér vagy más néven a Tündérkirálynő Szekerének és a Fiastyúk 

mondájának megrajzolása 

- - A gyermek saját csillagképének megalkotása 

- - Az égitestek egymáshoz való viszonyának eljátszása mozgással 

A Nap 

A Naprendszer keletkezése. A Nap mint égitest. A Föld útja a Nap körül 

Napfordulók. Az év, a hónapok, a hetek és a napok származtatása. Naptárak  

A Nap mint fényforrás, a világosság megtestesítője, a sötétség ellentéte, a rossz 

szellemek távoltartója, a szerencse csillaga 

A Nap mint hőforrás, a melegség, a tűz megjelenítője – az éltető erő 

A természeti népek Napkultusza. A Nap ábrázolása a különböző kultúrákban 

Naphívogató mondókák a magyar folklórban 

Napsugaras kapuk, oromfalak a népi építészetben 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - A Nap útjának (felkel, lenyugszik) játékos megjelenítése 

- - Napóra készítése a megfigyelések jelzésével 

- - A különböző napszakok fényhatásainak, színérzeteinek festői megjelenítése 

- - A népművészetben megjelenő Nap motívumok gyűjtése, továbbépítése a 

kifejezésben 

- - A természet változásait bemutató naptár készítése szabadon választott 

technikával 

A Hold 

A Hold mint mellékbolygó. A Hold anyaga, légköre  

A Hold felszíne, holdhegyek, -tengerek, holdkráterek 

A Hold keletkezéstörténetei  

Holdév, holdhónap 

A Hold alakváltozásai – holdfázisok és a hozzájuk kapcsolódó néphiedelmek 

A Hold emberi életre gyakorolt hatása. A Hold női jelképként való megjelenése 

A Holddal kapcsolatos fényköri jelenségek – holdfogyatkozás, ezüst- és aranyhíd 

A Holddal kapcsolatos kifejezések fogalmak magyarázata – holdvilágos, holdfényes, 

holdképű 

Az ember holdkutató, világűr meghódító törekvései 
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A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - A hold fázisainak játékos megjelenítése 

- - A Hold emberre gyakorolt hatásának (holdkór) karikatúraszerű ábrázolása 

- - A Holddal kapcsolatos fényköri jelenségek megfestése 

- - A hold jelképének beépítése az ábrázolásba 

- - Az életfán megjelenő égitest ábrázolások megfigyelése és felhasználása a 

kifejezésekben 

A Föld 

 Föld helye a világegyetemben. A Föld helye a Naprendszerben 

A Föld keletkezéstörténetei a különböző kultúrákban 

A Föld istenként való tisztelete a természeti népeknél. Földanya kultusz 

A Földet felépítő anyagok. A szilárd kéreg, melyen élünk. A Föld izzó belső magja 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - A Föld teremtésével kapcsolatos teremtésmítoszokból a tanulóknak tetsző, őket 

érdeklő részletek megrajzolása 

- - A Föld teremtésével kapcsolatos táncos, zenés rítusok, ősi improvizatív jellegű 

táncok és szertartások eljátszása, illusztrálása 

- - A Föld alakjával kapcsolatos ókori és középkori elképzelések játékos 

megrajzolása 

- - Gazdagságot, termékenységet szimbolizáló Földanya készítése agyagból 

A földkérget formáló vulkán 

A vulkáni tevékenység felszínformáló hatása 

A természeti jelenségekhez fűződő mítoszok, legendák, népmesék megismerése 

A természetfeletti lények, a szellemek és istenek szerepe a természet életében: kígyó-

szellemek, földrengésboszorkányok, sértődött istenek, lángdémonok 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - A legjobban tetsző vulkánmítoszok egy-egy részletének képi megjelenítése 

- - Gyűjtött anyagokból földrengésboszorkány konstruálása 

- - A tűzistennő hajának, könnycseppjének különböző anyagokkal (fémszálak, 

fonalak...) való megjelenítése 

- - A különböző természetfeletti lények cselekedeteinek dramatikus megjelenítése 

A földkérget formáló víz és szél 
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A víz, a jég és a szél felszínformáló hatása 

A természeti erők természetfelettivé alakítása a hiedelmekben. Szél- és vízistenek 

A természeti jelenségekhez, a vízhez, szélhez fűződő mítoszok, legendák, népmesék 

Vízözönről szóló történetek megjelenése a különböző kultúrákban 

A vízözön legendájának, Noé szerepének, bárkájának képi, plasztikai megfogalmazása 

A föld szilárd kérgét alkotó kőzetek 

A kőzetek fajtái, tulajdonságai  

A kőzetek jellegzetes szerkezetének, színének, fényének megfigyelése.  

A kőzetek felhasználása a mindennapi életben és a művészetben 

A drága- és féldrágakövek kultikus szerepe 

Sziklákhoz, kövekhez fűződő hiedelmek 

A kavics kialakulásának folyamata  

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - A kőzetgyűjtemény legérdekesebb, legrajzosabb, legfestőibb darabjainak 

tanulmányozása; rajzi, képi megjelenítése 

- - A kavics formaelemzése 

- - A kavics felszínének, a törésvonal érdekes rajzolatának dekoratív 

átfogalmazása 

- - Kövek összeragasztásával kavicsszobrok készítése 

-  -Térrendezés, térlehatárolás kövekkel 

- - Ásványszerű, kőzetszerű anyagok kialakítása üvegdarabkák 

összeragasztásával 

- - Különböző faktúrák létrehozása papírmasszába kevert kavicsokkal, vágott 

kövekkel 

A kő az építészetben és a szobrászatban 

Természet alkotta, szél és víz formálta építmények és szobrok megismerése 

A kő szerepének vizsgálata az építészetben és a szobrászatban: 

- - Az ember építő tevékenysége 

- - Az őskor kőkultúrája – jelzőkövek, sírépítmények, kör alakú kultuszhelyek 

- - Az óriások építőtevékenységének tulajdonított küklopsz-falak bemutatása 

- - A későbbi korok védelmi falai, álboltozatai 

Az ember szoborformáló tevékenységének megismerése: 
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- - A Húsvét-szigetek kőóriásai; az inka, a maja és az azték művészet 

totemoszlopai; az ókori egyiptomi művészetben megjelenő óriás szfinx 

A kő felületburkoló anyagként és díszítő anyagként való megismerése 

- - A mozaikművészet legszebb példáin a mozaik-felhasználás lehetőségeinek 

bemutatása  

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - Óriásokról, gólemekről, kőemberekről szóló mesék képi, plasztikai 

feldolgozása a technika szabad megválasztásával vagy a szereplők és a 

környezet megjelenítése kövekből, agyagból, gyurmából 

- - Agyagba kövek lenyomataival faktúraképzés 

- - A kialakított mélyedések gipsszel történő kiöntésével reliefek képzése 

- - Terméskő fal faktúrák megjelenítése rajztollal, gyűrt papírok nyomataival 

- - Római márványpadozatok mintájára színes papírragasztással padlótervek, 

játékos útburkolatok tervezése, a bizánci mozaikok hatására egységnyi kis 

négyzetlapokból vagy burgonyából kialakított formákból mozaikhatás keltése 

- - Gaudi formagazdag térépítményeinek, felületburkolatainak élményéből 

kiindulva játékos játszótéri alakzatok képzése agyagból, és az elkészült forma 

felületének díszítése kavicsokkal, színes csempedarabkákkal 

Az agyag szerepe a kézműves tevékenységben 

Az agyag tulajdonságainak, formálhatóságának megfigyelése 

Az agyag felhasználásának megfigyelése az ősi és hagyományos építészetben, tárgy-

alkotásban és a mai mindennapi környezetben 

Ismerkedés az agyag előkészítésének szerepével, az agyag egyszerűbb formázási és 

mintázási lehetőségeivel 

A tanulói tevékenység választható feladatai: 

- - Marokedények készítése 

- - Edény készítése körbetapasztással, formába-rakással 

- - A formába, formára rakás érdekesebbé tehető egységnyi elemek (pl.: 

csigavonalak, apró agyaggömbök) egymásba építésével 

- - Használati tárgy (persely, gyertyatartó...) készítése, felrakása sodrott 

agyaghurkákból, díszítése rátétes technikával 

A homok 

A kövek mállásából keletkezett parányi szemcsékből álló laza anyag – a homok – sok-

rétű megismerése 
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A szél és a hő szerepe a homoksivatagok, homokképződmények (dűne, bucka) 

keletkezésében 

A víz szerepe a homokzátonyok, homokpartok kialakulásában 

A homok mint kötő- és építőanyag 

A homok tulajdonságaihoz kapcsolódó kifejezések (homokba dugja a fejét, homokra 

épít, nehéz, mint a homokzsák) magyarázata 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - Gaudi homokdűnékre, homokpartra emlékeztető építményeinek hatására vizes 

homokból hullámzó vonalú térelhatárolók építése 

- - A szél formaképző hatásainak ismeretében változatos homokfelületek 

kialakítása terepasztalon 

- - Homok felhasználásával festésre alkalmas faktúraalapok kialakítása  

A csapadék – víz, jég, hó 

A víz alakváltozásainak megfigyelése: 

- - Harmatcsepp, köd és zúzmara 

- - Eső, jégeső, havas eső és hó 

- - Jégvirág, jégcsap, jégtábla  

- Az évszak jellegzetes csapadékfajtáinak megfigyelése 

- A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - Hóember, hószobor, hóvár építése a szabadban 

- - A jégvirág gyönyörű rajzolatának grafikai megjelenítése  

- - Az érintetlen havas táj szépségének megfestése 

- - A téli táj kínálta sportolási lehetőségek – szánkózó, csúszkáló, korcsolyázó, 

síelő mozgásos élmények – képi megjelenítése 

Az örvény és a hullám 

Videofilmen a szél által felkorbácsolt víz, a hullám és a fodrozódás megfigyelése 

Az esőcsepp által keltett körkörös hullámok megfigyelése, vagy azok modellezése 

vízzel teli edénybe csöpögtetett víz segítségével  

A hullám és örvény szavak átvitt értelmű jelentéseinek magyarázata (összecsapnak 

felette a hullámok, a gondolatok kavargása, az érzelmek hullámzása.) 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - A hullámok természetének, mozgásának ábrázolása lendületes 

temperamunkákkal 
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- - Örvénylő mozgás megjelenítése mozgással egybekötött nagyméretű 

krétarajzokkal 

- - A tálkában megkevert víz felületére csöpögtetett tus mozgásának rögzítése a 

vízfelületre helyezett papír segítségével. A papír által felszívott folt 

kifejezőerejének tovább fokozása lendületes vonalak belerajzolásával 

- - A hullámmal, örvénnyel kapcsolatos fogalmak, gondolatok játékos 

megfogalmazása, sordíszek képzése hullámvonalakkal 

A levegő, a pára és a köd 

A levegő mozgása, áramlása. A hő hatása a légmozgások, áramlások kialakulásában 

A levegő halmazállapot-változásának, a légnemű anyag cseppfolyóssá válásának 

feltételei 

A légköri páratartalomnak, a csapadékfajtáknak (eső, köd, pára, harmat, zúzmara, hó, 

jég) megismerése 

A levegőből való pára- és gőzképződés, cseppfolyós kicsapódás bemutatása egyszerű 

eszközökkel (víz forralása, a gőz kicsapódása a fedőn, a pára lecsapódása az üvegen...) 

A levegőtávlat érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése és megbeszélése 

képzőművészeti alkotások, fotók, filmek, egyéni tapasztalatok alapján  

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- Levegőtávlatot érzékeltető akvarell készítése lavírozással 

- Térbeli távolságot érzékeltető festmény készítése szivacs alkalmazásával 

A víz körforgása 

A víz körforgása – levegő, pára, felhő, csapadék  

A levegő körforgása. A szél  

A természeti népek hitében megjelenő szél-isten. A lélek széllel való azonosítása 

A szél mint bánat és bánatűző jelkép 

A forgószelet jelképező forgórózsa motívumok a különböző népek művészetében 

A légköri páratartalom felhővé alakulása. A felhő anyaga, formája, színe 

A levegő, pára, gőz, köd, szél és felhő átvitt értelmű jelentéseinek megismerése 

(levegőnek nézi, levegőből él, szegény pára, köd előtte-köd utána, széllel bélelt, felhős.)  

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - Magyarázó rajzok készítése a víz körforgásáról, a csapadék keletkezéséről 

- - A témához kapcsolódó átvitt értelmű szavak rajzos magyarázata 
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- - A mesékben szereplő széldémonokkal vagy a láthatatlanságot biztosító 

ködsüveggel kapcsolatos elképzelések rajzi megjelenítése 

A tűz 

A tűz mint őselem. A tűz istenként való tisztelete a természeti népeknél  

Tűzimádás, tűzáldozatok 

A különböző kultúrák tűzről szóló mondáinak, legendáinak bemutatása 

Tűzokádó szörnyek, sárkányok, kígyók a mesék világában 

A tűz mint lélekszimbólum  

A tűz formájának, anyagának, színének vizuális megismerése  

Fémtálban meggyújtott gyűrt papír vagy gyertyaláng segítségével a láng felépítésének, 

természetének, színének, formaváltozásainak tanulmányozása 

A tűz színeit idéző meleg színek színskálájának összeállítása 

Tűzhöz kapcsolódó kifejezések – tüzesvérű, tűzről pattant ... – magyarázata 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - A tűz, forma- és színváltozásainak megfestése 

- - A tűz és víz ellentétének kifejezése kontrasztokkal, redukált formákkal 

- - Tűzokádó szörnyek megjelenítése 

A fény és árnyék 

A fény és a fényforrás természetének megismerése 

A fény-árnyék megfigyelése irányított fénnyel megvilágított tárgyon 

A fény világosságot, ragyogást, derűt, örömet, dicsőséget, értelmet kifejező jelentése 

Az árnyék sötétet, borút, előnytelenséget kifejező jelentése 

Az árnykép, árnyjáték kialakulása a különböző kultúrákban 

Az árnykép létrehozási lehetőségeinek bemutatása 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- - Fény- és színhatások megfestése más-más napszakban 

- - Árnyjátékra alkalmas mozgatható síkbábok készítése, dramatizálás a kész 

bábokkal 

- - Fázisrajzok készítésével az árnyszínházi jelenetek egy-egy részletének 

rögzítése  

- - A világosság és sötétség, a tisztaság és gonosz, a jó és rossz ellentétének 

kifejezése szubjektív átírásokkal 
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Kiállítás-rendezés 

Kiállítás rendezése tanulói munkákból. Válogatás adott szempontok alapján az éves 

anyagból (pl.: téma, technika, ötletesség, egyéni megfogalmazás, kompozíció) 

Az alkotások előkészítése, elhelyezése a térben érdekes alakzatokban elrendezett 

paravánokon, különböző síkokat létrehozó posztamenseken 

A múzeum információs rendszerének alkalmazása a tanulók munkáiból készült 

kiállításon (feliratozás, magyarázószöveg ...). A kiállítás megörökítése fotón, videón 

Minimumkövetelmények 

Ismerje fel az élettelen természet képi, plasztikai megjelenítésre alkalmas formáit. 

Legyen képes a tér- és formaélmények képi, plasztikai megjelenítésére. 

Tudjon létrehozni téri konstrukciókat. 

Alkalmazza a megismert ábrázolási kifejezőeszközöket.  

1.11.5. 4. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

Az általunk készített negyedik évfolyamos tantervi program segítségével a tanulók 

megismerhetik az élő- és az élettelen természet kapcsolatát, az ember létezésének 

feltételét jelentő környezetet. 

Az ember természetben elfoglalt helyét képi, plasztikai tanulmányokon keresztül 

vizsgálhatják, elemezhetik. 

Megfigyelhetik az évszakok változó forma- és színvilágát. 

A nyár és ősz vidám színkavalkádját, a tél tisztaságot, visszafogottságot, néha 

szomorúságot sugalló hangulatát, az ébredő tavasz frissességét sokféle kifejezési 

technikával adhatják vissza, idézhetik fel. 

A képzelőerő, az alkotókedv segítségével a táj évszak szerint változó hangulatát színes 

képek összemontírozásával jelezhetik. 

Az évszakokhoz kötődő hagyományokat, például a téltemetés eseményét kiszebáb 

készítésével erősítjük. 

Megfigyelhetik az érintetlen természetet. Hegyeket, dombokat, völgyeket, síkságokat 

jeleníthetnek meg, megismerhetik a felszíni vizeket – a patakokat, folyókat, tavakat, 

tengereket.  

Óriásképen rögzíthetik a megszerzett ismereteket. 

Az elsajátítandó ismeretek körét úgy állítottuk össze, hogy a tanuló megérezze a 

természet és ember harmonikus együttélésének, a természet védelmének fontosságát. 

Követelmény 
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Gyűjtsenek tapasztalatokat az élő és élettelen természet formáiról. 

Szerezzenek ismereteket: 

- a formák tulajdonságairól, fény-, szín- és térviszonyairól, 

- a térben való tájékozódásról és a téralakításról, 

- a színek, formák átírásáról, 

- a vizuális közlési nyelv újabb elemeiről, 

- az élő és élettelen természethez fűződő hagyományokról. 

- Legyenek ismereteik: 

- a formák különböző tulajdonságainak, funkcióinak, nézeteinek, színének 

vizsgálatáról, 

- a műalkotásokban megjelenő természet alkotta formákról. 

- Alkalmazzák a hagyományos tárgykészítés szempontjait alkotó munkájukban, 

sajátítsanak el újabb kézműves technikákat. 

- Használják tudatosan a képi kifejezés eszközeit. 

A tananyag témaköre: Az emberi környezet  

Virágok, fák rajza 

Ismerkedés a környezet, az évszak virágaival 

A virágokról szerzett élmények rögzítése rajzzal, festéssel 

A tapasztalatok dekoratív átírása 

Beszélgetés a képző- és iparművészetben, népművészetben megjelenő 

virágábrázolásokról 

A közvetlen környezet fáinak, a fák formagazdagságának, szépségének 

felfedezése 

Az évszakok okozta változások és a különböző fafajták karakterének megfigyelése, 

felismerése 

Fát ábrázoló képzőművészeti alkotások elemzése 

A fa jelentésének, szerepének megismerése a társművészetekben (életfa, égig érő fa) 

Tanulmányrajzok készítése fákról  

A tanulmányozott és megismert forma dekoratív átírása 

Vadon élő növények 

Séta a mezőn, vízparton vagy erdőben 
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A táj természetes növényzetének, a vadon élő növényeknek a megismerése 

A felszín, a talaj, az éghajlat, a vízháztartás, a természetvédelem szerepének 

megfigyelése a környezet növényfajtáinak kialakulásában 

A természetes növényzet értéke. A természetvédelem fontossága 

Védett növényekről katalógus készítése 

Vadon élő állatok 

A környezet állatvilágának, a vadon élő állatoknak a megismerése 

Az erdő, folyó, mező rovarai, rovarevői 

A vizek élőlényei a halak és a békák 

Az erdő, mező rágcsálói és éjszakai vadjai 

A földön és fán fészkelő madarak 

Az énekesmadarak 

A védett állatok 

Az erdőgazdaság szerepe a vadon élő állatok gondozásában 

A vizuális megjelenítés választható feladatai: 

- Az apró kis lepkék, tücskök, szöcskék, cincérek tanulmányozásával a rovarvilág 

szépségének megjelenítése 

- A tájra jellemző madarak (pl.: fácántyúk és kakas) formájának, színének, tollazatának 

megfigyelése, a formai különbségek rajzi összehasonlító elemzése 

- Az állatok rejtőzködés biztosító kültakarójának (pl.: a sikló és béka bőre) 

megfigyelése, elemzése 

- Az életmóddal, táplálékszerzéssel összefüggő testfelépítés (pl.: a gázlómadarak 

hosszú lába, csőre) tanulmányozása 

- Az erdészek munkájának (pl.: vadetetés) életképszerű bemutatása 

Őszi táj vizuális megjelenítése 

Az őszi séták, a családi kirándulások élményének felelevenítésével, fotókkal, 

képzőművészeti alkotásokkal, verssel, énekkel  

A képzelőerő és az alkotókedv segítségével az őszi táj napszakonként változó 

hangulatának (reggeli derengés, déli napsütés, esti szürkület) megjelenítése 

A kép és plasztikai alkotás választható feladatai: 

- Színes újságokból kivágott – különböző formájú, színhatású – tájelemek más-más 

színű alapon való összemontírozásával a napszakok hangulatának kifejezése 
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- Csoportonként más-más napszak megfestésével – a tájelemek, hegyek, dombhátak 

laza felfestésével, fákkal, bokrokkal, virágokkal való benépesítésével (sűrűbb és 

lazúrosabb festéssel, színkeverésekkel) – az évszak hangulatának kifejezése 

Hegy, völgy, domb, síkság 

A közvetlen környezet, a lakóhely felszíni formáiról szerzett ismeretek gazdagítása 

Élményszerzés a tanulókkal vízparton, dombos, hegyes-völgyes, fövenyes, köves 

tájon 

A felszíni formák (hegy, völgy, domb, síkság) jellemző jegyeinek (hegytető, 

völgyoldal, dombhajlat ...) megfigyelése 

A természeti látványok megfigyelési szempontjainak gyarapítása (pl.: a táj nagyobb 

tagolódásai, rétegződései, erővonalai, felületi elemei) 

A látványok verbális megfogalmazására vonatkozó képességek fejlesztése 

Az élettelen és élő természet kapcsolatának megfigyelése 

A közvetlen környezet felszíni formáinak összehasonlítása más területek felszíni 

formáival (pl.: síkság és hegyvidék) 

Egy-egy vidék jellemző jegyeinek megismerése elbeszélések és tájleírások alapján 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A lakóhely felszíni formáinak elkészítése terepasztalon 

- A közvetlen környezet, a lakóhely legjellemzőbb felszíni formáinak megrajzolása, 

megfestése. A megismert forma dekoratív átfogalmazása 

- A tanuló számára fontos tájrészletek önálló képként való megjelenítése 

- A táj megjelenítése az évszak és napszak függvényében 

- Az ember és a természet harmonikus kapcsolatának kifejezése a tanulók számára nem 

tetsző környezeti elemek átírásával 

Az érintetlen táj 

Az érintetlen természet változatossága, a látvány sokszínűsége, gazdagsága, 

különlegessége. A táj szépsége 

A táj hatása a lelki állapotra 

A táj története, legendái, jellegzetességei 

Új technika elsajátítása a pontosabb vizuális kifejezés érdekében: 

- Komponálás nedves ecsettel, tusfuttatás, lavírozás tussal, páccal 

A képi megjelenítés választható feladatai: 

- A közvetlen környezetben található táj látványszerű megjelenítése 
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- A tájhoz fűződő érzelmek képi kifejezése a színek és formák szubjektív 

megválasztásával 

- Egy adott táj látványbeli változatosságának megragadása a fény- és légköri 

viszonyok, az évszak, a természet körforgásának, változásának hatására – szivárvány, 

napfényes és párás délelőtt hangulatának megörökítése 

Nagyméretű falikép az élő természetről 

Megfigyelések, tanulmányrajzok segítségével az ember természetes 

környezetéről szerzett tapasztalatok összegzése 

A nagyméretű falikép témájához a tanulmányrajzok összeválogatása 

A nagyméretű falikép témájának közös kialakítása 

Az egyéni munkák ritmikus közös képpé, díszítősorrá, frízzé rakosgatása, 

komponálása 

A közös alkotás felhasználása az iskola, az osztályterem díszítésére 

Az ember által alakított táj 

Az érintetlen természet, a megműveletlen táj és az emberi beavatkozással kialakított-

megművelt táj közötti különbség felfedezése 

Az alapvető formák tagoltságának, a részformák kapcsolódásának megfigyelése 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- Egy tájról készült fotó képi átfogalmazása 

- A tájról készült vázlatok dekoratív átírása 

- Terepasztalon agyagból, homokból dekoratív tájformák létrehozása 

- Egységnyi lapokból formaritmusra épülő reliefek kialakítása 

- A reliefek síkredukciója 

A víz színét, színváltozását befolyásoló anyagok, fényviszonyok  

A víz alatti világ gazdag formakincsének bemutatása videofelvételek segítségével 

Az akváriumok élettelen anyagainak, vízi növényeinek, élőlényeinek megfigyelése 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- Folyóval, tóval kapcsolatos élmények képi felidézése  

- Hideg színek sorozatával az egyre mélyülő víz színárnyalatainak megjelenítése 

A téli ünnepkör a karácsony 
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Karácsonyi készülődés: az ünnep felidézése bibliai háttér és személyes élmények 

alapján 

A betlehemi csillag történetének kapcsán beszélgetés a csillagokhoz fűződő 

hiedelmekről: a csillag és a lélek, az emberi élet kapcsolatairól (új csillag – születés, 

hullócsillag – halál) 

A csillagok útmutató szerepének felfedeztetése az éjszakai égbolton 

A csillag mint a szerelmesek jelképének megfigyelése a népköltészetben 

A népszokások épített betlehemeinek elemzése 

Betlehem készítése 

Téltemetés, tavaszköszöntés 

Beszélgetés az élő természet körforgásáról – a téli nyugalmi időszak és a tavaszi 

újjászületés sajátosságairól (sötétség-fény, hideg-meleg, alvó-ébredő, csend-zene ...)  

A téltemetés tavaszköszöntés szokásának bemutatása videofilm, képek, dalok 

segítségével 

A népszokás kellékeivel kifejezett szimbolikus tartalom értelmezése – a telet, bajt 

jelképező kisze kivitele a faluból; a tavaszt, egészséget jelképező zöld ág behozatala 

Választható tevékenységek: 

- Egy nagy kiszebáb építése, felöltöztetése csoportmunkával 

- Tanulónként egyéni munkával egy-egy kisebb báb elkészítése faágakból készített 

vázszerkezet felöltöztetésével 

Tavaszi hangulat 

Beszélgetés a tavaszról személyes és közös tapasztalatok alapján 

A tavaszi hangulat felidézése közös énekkel, versmondással, műalkotások 

nézegetésével 

Tavaszi hangulat kifejezése játszó, sportoló emberi figurákkal 

A témafeldolgozás lépései: 

- Sétáló, futó, horgászó, játszó mozdulatok beállítása, vázolása zsírkrétával 

- Az alakok tavaszi környezetbe helyezése 

- Az emberalakok kiemelése komplementer színhasználattal 

Húsvét 

Beszélgetés a húsvét vallási hátteréről 

Ismerkedés húsvéti népszokásokkal 
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Mozgással, gesztusokkal létrehozott élőképpel a húsvéti ajándékozás vagy locsolás 

élményének felidézése 

Kora nyár 

Beszélgetés kora nyári élményekről 

Az élmények szabad feldolgozása 

Minimumkövetelmény 

A tanuló ismerje fel az élő és élettelen természet kölcsönhatását. 

Téri megfigyeléseit legyen képes képi, plasztikai munkájába beépíteni. 

Legyen képes a kifejezés lényeges elemeinek kiemelésére. 

Tudja személyes élményeit rajzban, festményben, plasztikában, térkonstrukciókban 

megjeleníteni. 

1.11.6. 5. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

Az ötödik évfolyamos tantervi program a természet és az ember kölcsönhatásával, az 

építészet szerepével, anyagaival, az építkezéshez fűződő hagyományokkal, az épületek 

fajtáival, a középületek funkciójával, a szakrális építmények jellemzőivel, a lakás, az 

otthon iránti elvárás tényezőivel, a népi építészet hagyományaival foglalkozik. A 

tanulók megfigyelhetik az épületek formáit, tömegét, tagolását, díszítését; a várfalak, 

kapuk, kerítések funkcióit; a formán megjelenő díszítmények szerepét. 

Megismerhetik azokat a legegyszerűbb sík- és térformákat, amelyekből az 

építmények, tárgyak modellezhetők. Megtanulhatják a testek származtatását és azt, 

hogy a különböző formák összeépítésével, csonkolásával hogyan lehet új formákat 

képezni.  

Elsajátíthatják a magyarázórajz készítésének lehetőségeit, a felépítést, tagolást, 

szerkezetet értelmező rajzok készítésének lépéseit. 

Készíthetnek tájba illő maketteket, modellezhetnek parkokat, játszótereket, a fenti 

terekbe szobrokat, szökőkutakat is tervezhetnek, de létrehozhatnak jövő századi 

építményeket is. 

Megismerhetik a különböző történeti korok belső tereit, a parasztház berendezéseit. 

Tervezhetnek házakat, szobákat, készíthetnek lakásdíszeket, használati és 

dísztárgyakat. 

Követelmény 

Gyűjtsenek tapasztalatokat a tér háromirányú kiterjedéséről, beosztásáról, 

lehatárolásáról, lefedéséről. 
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Legyenek képesek: 

az épített környezet formáinak, színének, nagyságviszonyainak, szerkezetének, térbeli 

viszonyainak ábrázolására. 

Értsék: 

az épület, építmény funkcióit, esztétikáját, 

a műalkotás szerepét a tájban és az épített környezetben. 

Ismerjék a hagyományos népi építészetet, legyenek jártasak megfigyelésében. 

Tudják az építkezés elemeit, meghatározó tényezőit. 

Készítsenek maketteket, valamint a berendezéshez kapcsolódó hagyományos 

tárgyakat. 

Alkalmazzanak szubjektív kifejezési módokat a térkonstrukciók és a képi 

megjelenítések során. 

Tudjanak: megjeleníteni elképzelt és épített környezetet, bizonyos formákat 

leegyszerűsíteni, átírni, az épített környezetben megjelenő mozgásokat ábrázolni. 

Legyen igényük az esztétikus, tiszta környezet kialakítására. 

Tökéletesítsék a már elsajátított kifejezési eljárásokat. 

A TANANYAG TÉMAKÖRE: AZ ÉPÍTETT VILÁG  

Egyszerű építmények alkotása 

Beszélgetés az építészet kialakulásáról, az építmények szerepéről 

A természeti és az emberi tényezők hatásának megfigyelése az építkezés alakulásában 

Az építmények fajtáinak, alaprajzának fejlődése 

A kör alaprajzú építmények nyomon követése az őskori és az ókori kultúrákban, a népi 

és a modern építészetben 

Választható tevékenységek: 

- Egyszerű kör alaprajzú építmények készítése, jurta modellezése 

- Sátor készítése a szabadban 

- Egy lakatlan sziget enyhelyének, berendezési tárgyainak megtervezése, elkészítése 

természetes anyagokból 

A népi építészet jellemzői 

Beszélgetés a települések kialakulásáról, a falu és a város elkülönüléséről 

A népi építészet anyagainak megismerése, tulajdonságaik összehasonlítása (fa, kő, 

föld, nád, szalma, ág, vessző, napraforgó- és kukoricaszár) 



314 

 

A természeti adottságok tükrében a népi építészet jellemzőinek megismertetése az 

építkezés anyagai és technikái alapján. Az építkezéshez fűződő szokások, hiedelmek 

bemutatása (pl.: építőáldozat, zöld ág kitűzése, házszentelés) 

Választható tevékenységek: 

- A jellegzetes háromosztatú parasztház alaprajzának elkészítése 

- Csoportmunkában épületek modellezése a megismert építkezési technikák 

alkalmazásával  

- Az elkészült épületekkel falukép kialakítása 

A ház külső díszei 

A homlokzat díszítő és tagoló elemeinek megfigyelése a történeti stílusok építményein 

és a népi építészetben. Ajtó- és ablaknyílások, szoborfülkék tanulmányozása; 

lábazatdíszek, oromfalak, stukkódíszítmények, épület-sgrafittók megfigyelése 

Beszélgetés a tornác kialakulásának építészeti szükségszerűségéről 

Az eresz megnyújtása fa-, illetve kőoszlopokkal, alátámasztása, majd az oszlopok 

közötti terület bizonyos magasságig való felfalazásának hagyománya 

Képek segítségével a különböző típusú tornácok összehasonlítása  

Választható tevékenységek: 

- A környező házak, épületek homlokzattagolásának rajzi megjelenítése 

- A homlokzatok ornamentikájának, vakolatdíszeinek grafikus és plasztikus ábrázolása 

A lakóépület belső terei 

Különböző korokból származó lakásbelsők bemutatása, elemzése 

A hagyományos parasztházban található helyiségek funkciójának megvitatása.  

A helyiségek bútorainak, eszközeinek bemutatása. A szobában kialakított belső terek 

(szentsarok, munkatér) és a családtagok szerep és rang szerinti elhelyezkedése közti 

kapcsolat vázolása. Az egyes bútorokhoz, berendezési tárgyakhoz kapcsolódó 

szokások, hiedelmek megismerése 

A mai lakás tereinek, funkcióinak vizsgálata fotók, diaképek, tervrajzok alapján 

Az alaprajz készítésénél használt jelrendszer megismerése (a fal, ablak, ajtó, lépcső, 

terasz ábrázolásának módjai) 

Saját lakás alaprajzának és berendezésének megtervezése 

A tervezés mozzanatai: 

- Életmódhoz illő terek kigondolása 
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- Az elképzelt lakás alaprajzának kialakítása. A falak megrajzolása, a nyílások jelölése. 

A különböző rendeltetésű terek bútorainak elképzelése, a bútorok alaprajzának 

berajzolásával a célszerűség, praktikum, otthonosság, kényelem szempontjának 

figyelembevétele 

- A tervezés során elképzelt lakás rekonstruálása térben, dobozok, kartonok 

felhasználásával 

A színek és formák szerepe a belső térben 

A modern és a hagyományos lakberendezés összehasonlítása, a lakáskultúra főbb 

tényezőinek felelevenítése. A tárgyak rendeltetéséből adódóan a funkció-forma-

díszítmény összhangjának hangsúlyozása  

Az enteriőrt meghatározó tényezők elemzése. A lakástextil szerepe 

Választható feladatok: 

- Lakásmakett készítése. A lakásmakett különböző textíliákkal való díszítésével más-

más enteriőr kialakítása. A makettkészítés lépései: Megfelelő méretű papírdobozok 

kiválasztása. A papírkartonból készített főfalakon és válaszfalakon az ajtó- és 

ablaknyílások kivágása. A kartoncsíkokból kialakított válaszfalak rögzítése  

- Lakástextilek tervezése hajtogatott papírzsebkendők festékkel való batikolásával 

A függönyök, szőnyegek, térelválasztók elhelyezése. A színek érzelmi hatásainak 

tudatos érvényesítése 

- Edényfogó kesztyű készítése nemezeléssel 

- Terítő batikolása csomózással 

- Falikép, ikebana összeállítása szárazvirágokból 

Várak megjelenítése 

Fotók és festmények bemutatása várakról, erődtemplomokról 

Az építmény megfigyelése tájban és épített környezetben (pl.: siklósi, budai vár) 

Várról szóló mítosz- vagy meserészlet felolvasása 

Az elképzelt vár vizuális megjelenítése 

A térbeli helyzet meghatározása alaprajz, nézőpont alapján (alálátás, rálátás) 

Az elő-, közép- és háttér érzékeltetése (pl.: az előtérben mozgó szereplők, a 

középtérben álló vár, a háttérben hegyek, égbolt). Rajzolás tussal, festés temperával 

Az alkotás során szubjektív fantáziaképek, érzelmek, események megjelenítése és 

szóbeli megfogalmazása 

Szakrális terek, épületek megjelenítése 

A templom mint vallási célú épület forma- és funkcióváltozásainak megismerése 
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Templomtípusok összehasonlítása 

Választható feladatok: 

- Templomról makettek készítése. A makettek vetületi rajzának elkészítése 

- Az elöl- és oldalnézet felhasználásával képeslap tervezése 

- A képeslap elkészítése történhet papírnyomattal, papírkivágással vagy a kivágott 

templomforma körbefújásával, az üres részek grafikai kitöltésével 

Tájba illő település tervezése, makettezése 

A táj és az épített környezet különböző viszonyainak bemutatása fotók, videók 

segítségével 

Terepasztalon a természeti és mesterséges formák – hegyek, völgyek, folyók, tavak, 

fák, utak, alagutak, hidak, vízvezetékek, vízlefolyók, vízgyűjtők, víztárolók, csatornák, 

csatornarendszerek – modellezése 

A település elhelyezése a természeti környezetben 

Térképkészítés 

Park, játszótér tervezése köztéri szobrokkal 

Különböző parkok, játszóterek bemutatása 

A természet és az épített környezet viszonyának elemzése 

A parktípusok egymással való összehasonlítása, kialakulásuk eszmei hátterének a 

megértése. A parkok díszítőelemeinek (szobrok, szökőkutak ...) megfigyelése 

A játszótér berendezéseinek elemzése, felsorolása  

A modellezés választható feladatai: 

- Egy játszótér makett formában való elkészítése (labirintus, hinta, mászóka ...) 

- Az előző órai terepasztal-gyakorlat során kialakított környezetbe – műalkotásként 

funkcionáló – mobilszobor tervezése, kivitelezése, beillesztése 

- Szerves, organikus szobrok készítése folyami kavicsokból, uszadékfából 

- Calder nyomán függesztett formájú mobilszobrok tervezése. A szobrok 

kiegyensúlyozása és felfüggesztése  

Az ember helye az épített környezetben 

Az előző órákon kialakított terepasztal benépesítése mozgó emberi alakokat ábrázoló 

kisplasztikákkal 

A körplasztika készítés munkafázisainak megismertetése:  
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- Az emberalak tömbjének hengerré formálása. A végtagok megjelenítése kihúzással. 

A mozgás ábrázolása a formák izületekben történő behajlításával. Törekvés a statikus 

szoboralkotásra  

Feladat: Utcákon, tereken mozgó emberalakok megmintázása (pl.: görkorcsolyázó, 

kocogó, várakozó, padon fekvő hajléktalan, kutyát sétáltató, babakocsis kismama, 

plakátragasztó, útbontó, faültető, jégkrém árus) 

A sík és a test, a körlap és a gömb megismerése 

Az egyszerű geometrikus alakzatokról tanultak felidézése. A kör és a körrel 

kapcsolatos fogalmak felelevenítése 

A körlap formai sajátosságainak, származtatásának megismerése 

A körlap távlati elváltozásainak megfigyelése. A szemmagasság szerepe az ellipszis 

méretváltozásaiban  

A kör perspektivikus elváltozásainak megjelenítése vonalas rajzzal  

A gömb származtatás lehetőségeinek számbavétele:  

- Körlapok egymásba illesztésével, a köralakzat szimmetriatengely mentén való 

elforgatásával, különböző átmérőjű körlapok középpontos felfűzésével gömb 

származtatása 

A származást szemléltető modellek ábrázolása 

A gömb térbeliségének megjelenítése három-négy tónusérték alkalmazásával, az ön- 

és vetett árnyék jelölésével 

A gömb plasztikusságának megjelenítése többféle grafikai eszközzel 

A gömb testességének megjelenítése különböző festésmóddal 

A háromdimenziós forma két dimenzióban való megjelenítésének lehetőségei. 

Téglalap és henger, háromszög és kúp ábrázolása 

Az egyszerű geometriai alakzatok – a négyzet, a téglalap, a háromszög – 

tulajdonságainak felelevenítése 

A háromszög, a téglalap, a kúp és a henger legfontosabb jellemzőinek felidézése 

A szabályos forgástestek származtatási lehetőségeinek számbavétele: 

- A henger származásának megismerése téglalapok összehajtása és elforgatása révén 

- Kúp képzése háromszög szimmetriatengely mentén való körbeforgatásával  

Választható feladatok: 

- A kúp és henger származtatásáról folyamatábra készítése 
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- Henger kialakítása téglalap alakú papírcsík két szemközti oldalának 

összeragasztásával 

- A síklap térbefordulásának rajzi megjelenítése 

- A kúp és a henger térbeliségének megjelenítése három-négy tónusérték 

alkalmazásával, az önárnyék és vetett árnyék jelölésével 

- A henger, a kúp és a gömb háromképsíkos vetületi rajzának elkészítése szerkesztő 

eszközök használatával 

- A henger és kúp plasztikusságának kifejezése egy szín világosabb-sötétebb 

árnyalataival 

Forgástestekkel fantáziaváros tervezése 

A forgástestek képzésével, összeépítésével megszerzett ismeretek felhasználásával 

forgástestekből összeépített hengerlények, fantáziaváros tervezése, készítése 

csoportmunkában. A feladat sikeres megoldása érdekében fotók bemutatása a XX. sz.-

i modern építészetről, a világűrkutató űrbázisokról; science-fiction videofilmrészletek 

felvillantása, novella részletek bemutatása jövő századi létesítményekről 

A változatos formavilág megteremtését segítheti a téglalap oldalainak bemetszésével 

képzett síkformák térbe hajlítása, a szimmetrikus síklapok elforgatásával kialakított 

tagolt hengerek modellként való felhasználása 

Választható feladatok: 

- Kisebb csoportokban az űrváros vagy a víz alatti város különböző rendeltetésű, 

formájú épületeinek megtervezése, megalkotása a fantázia szabad mozgósításával 

- Formák térbe helyezésével városrészek kialakítása. A városnegyed térképének, 

információs tábláinak elkészítése 

Forgástestekkel járművek tervezése 

Autókról, űrhajókról gyűjtött fotók, műszaki rajzok elemzése 

Fantasztikus járműveket bemutató videofilm részletének megtekintése 

Az eddigi ismeretek és a képzelet segítségével fantasztikus járművek tervezése, 

makettezése. Vázlatkészítés az eddig megismert formák átírásával, formaredukcióval, 

hozzáépítéssel, belső részformák, szerkezetek berajzolásával 

A tervek modelljeinek elkészítése csonkolt és összeépített műanyag flakonok, 

alumínium fóliák felhasználásával 

A jármű égi vagy földi, esetleg föld alatti vagy vízi környezetének megtervezése, 

megjelenítése 

Kiállítás rendezés 
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Az év során készült rajzok, grafikák, festmények, plasztikák megadott szempontok 

szerinti válogatása, keretezésre, kiállításra való előkészítése  

A kiállított anyag térben – a paravánra vagy a falra – való elhelyezésének 

megtervezése. Az elrendezés kivitelezése 

Felirat-, katalógus-, meghívótervek, plakátok tervezése és készítése 

Az írás és a kép, a szín és a forma viszonyának átgondolása 

A tárlók, a paravánok, az installációk ízléses elhelyezése, egyéni ötletek alkalmazása 

a kiállítási felületek megválasztásában 

A kiállítás megörökítése, fotózása 

Minimumkövetelmény 

A tanuló legyen képes az épített környezet formáinak, színének, nagyságviszonyainak, 

arányainak, szerkezetének vizuális megfigyelésére. 

Tudja a formák testességét tónussal, fény-árnyék hatásokkal kifejezni. 

Legyen képes forma- és színredukálásra. 

Legyen tisztában a képi tér (előtér, középtér, háttér) fogalmával. 

1.11.7. 6. ÉVFOLYAM 

Tananyag 

Az általunk készített tanítási program a hatodik évfolyamban elsősorban az ember és 

az őt körülvevő természet, a közvetlen környezet, a lakóhely vizuális megismerését 

helyezi a vizsgálódás középpontjába. 

A tanulók a vizuális eszközökkel figyelik meg, dolgozzák fel a szülőföld tájait, 

éghajlatát és állatvilágát. Feltárják a lakóhely történetét, hagyományait. Foglalkoznak 

a természetvédelem és műemlékvédelem fontosságával. Elemzik a település 

szerkezetét, a földrajzi, gazdasági körülmények által meghatározott közlekedés, 

kereskedelem, idegenforgalom, turizmus jelentőségét. 

Segítünk megértetni az emberi közösségek, a család szerepét, a közösségi és családi 

ünnepek jelentőségét, az egészséges életmód, a szolgáltatások, a kultúra és a tanulás 

fontosságát. 

A tanulók rajzos feldolgozásokkal mutathatják be a környék növény- és állatvilágát,  a 

kézművesség, az építészet és az öltözködés hagyományait. Elemezhetik a környék 

formáit, tárgyait, magyarázó rajzokkal, folyamatábrákkal szemléltethetik a környezet 

változásait. Tájékoztató táblákat, információs jeleket, útvonalrajzokat, térképeket, 

plakátokat készíthetnek. Kertet, parkot, épületeket, bútorokat, berendezéseket, 

tárgyakat, öltözeteket, jelmezeket tervezhetnek. Tájképeket, csendéleteket, 
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életképeket festhetnek. Illusztrálhatnak; karikatúrákat rajzolhatnak; képsorokat, 

könyvborítókat tervezhetnek; diákújságot szerkeszthetnek. 

Követelmény 

Legyenek képesek:  

- összetett természeti és mesterséges tárgyak arányainak, szerkezetének, formai 

sajátosságainak, színének megfigyelésére, karakteres ábrázolására síkon és 

térben, 

- önálló piktogramok, emblémák, információs táblák megalkotására, 

- alaprajzot, útvonalrajzot, metszetrajzot olvasni, készíteni. 

Jelenítsék meg a teret és térformákat a távolsági viszonylatoknak, a nézőpontnak, a 

térmélységnek megfelelően. 

Alkossanak szubjektív módon képeket mindennapi életükkel kapcsolatos 

eseményekről, illusztráljanak zenei, irodalmi műveket. 

Hozzanak létre csendéleteket és formaátírásokat lakóhelyünk használati tárgyairól. 

Ismerjék az életkép műfaját és egy-egy kiemelkedő alkotást a családábrázolás 

témaköréből. Ismerjék meg a hagyományos népi életmódot. 

Tanulmányozzák saját környezetük életmódját, hagyományait. 

Ismerjék az öltözködés-, a magatartás-, a beszéd-, a testkultúra összetevőit. 

A tananyag témaköre: a lakóhely 

A település története 

A lakóhely és a szülőföld 

Érzelmi motívumként híres emberek szülőföldjükről tett vallomásának bemutatása 

A lakóhely természeti környezetéhez (folyóhoz, barlanghoz, érdekes alakú sziklához, 

öreg fához...) fűződő történetek, hiedelmek megismerése  

Történelmi események emlékeinek felidézése  

A lakóhely természethez fűződő hiedelmeinek, népszokásainak bemutatása (pl.: 

időjóslások, jeles napi szokások) 

A megismert történetek képi, plasztikai illusztrálása a témához illő technika 

megválasztásával 

A régészeti kutatás 

A régészet – az emberiség történeti múltját a fennmaradt tárgyi emlékek alapján kutató 

tudomány – bemutatása 
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Fontossága az írás nélküli történelmi korok feltárásában, szerepe az írással bíró 

történeti korokban  

A jelenkor régészeti kutatásai. A régészet és társtudományok kapcsolata 

A modern technika (légi fényképezés, a talaj vegyelemzése...) szerepe a feltáró 

munkában 

A település hajdani életmódja 

Beszélgetés a hagyományos népi életmódról: 

A régi gazdálkodási formák vizsgálata, az állattartás, földművelés, kézművesség 

jellemzőinek megismerése 

A természeti környezet hatásának vizsgálata a lakóhely életmódjának alakulásában 

A gazdasági évhez, munkaalkalmakhoz fűződő hagyományok bemutatása 

A képi megjelenítés témája: 

- Gazdasági udvar megfestése, megrajzolása (épületek, eszközök, állatok, emberek)  

A lakóhely hagyománytárgyai 

A régi világ eszközei, szerszámai 

Tárgyakhoz kapcsolódó szokások bemutatása (pl.: jegyajándékok, vásárfiák...) 

Választható feladatok: 

- Régi tárgy (pl.: köpülő) elemzése 

- Ismerkedés a közvetlen környezet, a saját tájegység népművészetével: 

- Önálló gyűjtőmunka végzése múzeumi anyag vagy a tanulók környezetének emlékei 

alapján 

A település földrajzi adottságai 

A lakóhely térképének elemzése 

A település típusának, szerkezetének, úthálózatának megfigyelése 

Választható feladatok: 

- A környezet természeti tájaihoz, történelmi nevezetességeihez útvonalrajz készítése 

- A lakóhely természetföldrajzi, településtörténeti, településnéprajzi sajátosságainak 

információs táblán, térképen való megjelenítése 

- A település szerkezetének modellezése terepasztalon 

- Idegenforgalomhoz kapcsolódó természetvédelmi, műemlékvédelmi jelek készítése 

- A lakóhely műemlékeinek rajzi feltérképezése (homlokzatrajzok, alaprajzok, 

útvonalrajzok készítése) közös munkával 
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- A fejlesztési tervben szereplő, a gyermekek életéhez kapcsolódó létesítmények (ját-

szótér, sportcentrum...) megtervezése közös munkával 

- A tanulók által használt művelődési intézmények információs jeleinek elkészítése 

 

A lakóhely tájai – tájfestés 

 

Az érintetlen természet megfigyelése 

A táj változatos formai képének, a látvány sokszínűségének elemzése 

A fény- és légköri viszonyok okozta változások megfigyelése  

A tájábrázolás lehetőségeinek megismerése 

A képkivágás szerepe a kompozíció kialakításában. A színvázlatok fontossága 

A barbizoni és nagybányai iskola műveinek segítségével tapasztalatok gyűjtése a 

szabadban való festés sajátosságairól 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A lakóhely természeti tájainak látványszerű megjelenítése 

- Az adott táj változatosságának kifejezése az évszak, a fény- és légköri viszonyok 

függvényében 

- A táj látványának egyéni, dekoratív átfogalmazása a grafika lehetőségeivel  

- A tájhoz fűződő élmények (kirándulás) érzelmi hatásának megjelenítése 

A település növényvilága – csendéletfestés 

Séta a mezőn, vízparton vagy erdőben 

Az erdő, mező gyomnövényeinek és gyógynövényeinek megismerése:  

A vizek növényei. Az erdő cserjeszintjének, az erdő és vízpart fáinak megfigyelése 

Termesztett növények 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A gyomnövények és termesztett növények szépségének, formagazdagságának 

felfedezése a növény jellemző részeinek (gyökér, szár, levél, virág) megjelenítése által 

- A növények téri helyzetének ábrázolása  

- A gyűjtött gyógynövények felhasználásával olyan gyógynövénygyűjtemény 

készítése, amely a hozzáírt szöveg segítségével bemutatja a növény gyógyító hatását 

- A cserjék formai jellemzőinek megfigyelésével a különböző cserjefajták felismerését 

segítő karakterrajzok készítése 
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- Az erdő és vízpart fáinak tanulmányozásával nyert tapasztalatok rögzítése (pl.: a törzs 

és ágak kapcsolatának bemutatásával) 

Az otthon.  Külső és belső tér ábrázolása 

A lakóház, az otthon. Lakáskultúra 

A település építési hagyományainak, háztípusainak, házberendezési módjainak 

számbavétele. Történeti stílusok a népi és polgári építészetben 

A képi, plasztikai megjelenítés választható feladatai: 

- A lakóhely hagyományos építészetének feltérképezése, a lakóház funkcionális 

tagolásának alaprajzok segítségével történő bemutatása, a homlokzatok tagolásának 

rajzos feldolgozása. 

- A saját lakás alaprajzának elkészítése 

- A külső formajegyek meghagyásával tervek készítése egy régi parasztház mai 

életkörülményekre alkalmassá tételére (pl.: fürdőszoba beépítése) 

- Közös munkával képes építészeti album készítése a környezetben fellelhető, 

megőrzésre érdemes házakról 

A kert és lakás növényei. Külső és belső tér. Csendélet 

A növények szerepe az ember életében 

A kerti virágok, díszcserjék, díszfák  

A balkonok, erkélyek, lakásbelsők növényei 

Választható feladatok: 

- Az otthon köré díszkert tervezése cserjékkel, kerti virágokkal, utakkal, pihenőkkel 

- A kedvenc gyümölcsök, virágok formájának, színének tanulmányozásával 

formaelemzések (felépítés, szerkezet, tagoltság ...) készítése 

- Tetszés szerint összeválogatott növényekből virág- vagy gyümölcscsendéletek festése 

- A nyílás, hervadás kifejezése  

 

A kedvenc háziállatok 

Állatokkal kapcsolatos vidám történetek megrajzolása, megfestése 

A kedvenc állat által kifejezett testbeszéd (örül, bánatos, sértődött ...) rögzítése 

formaredukcióval, papírmetszetekkel 

A kedvenc háziállat plasztikájának elkészítése a forma kifejezésére leginkább 

alkalmas anyagokból  

Alaktanulmányok készítése 
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A női és férfi alkat közötti különbség megfigyelése, megállapítása 

A gyermek és felnőtt testarányok összehasonlítása 

Az ember vázszerkezetének, csontvázrendszerének tanulmányozása 

Az emberi test mozgáslehetőségeinek, az ember téri mozgásainak megfigyelése 

Egy- és kétalakos beállításokról képi igényű alkotás készítése 

Többalakos beállításról szoborkompozíció alkotása 

A test arányainak vizsgálata  

Fej- és kéztanulmányok készítése 

A portré és az önarckép műfaji sajátosságainak vizsgálata: 

Történetiségük: a múmiaportréktól a barokk csoportportrékig 

A fejrajzolás általános szabályainak megismerése 

Az arckoponya és az agykoponya nagyságviszonyának vizsgálata 

Az arc részei. A részek és az egész viszonya, arányaik 

Az egyénre jellemző arcélszög megfigyelése. Az arcelemek: homlok, orr, száj, szem, 

fül tanulmányozása 

A különböző megvilágítás (szórt és irányított fény) által keltett hangulatok elemzése 

A kéz és láb formai jegyeinek, mozgásának vizsgálata 

A kéz (feszítő, hajlító, közelítő, távolító, forgató) mozgásának megfigyelése 

Irányított fénnyel megvilágított fej grafikus ábrázolása 

Kéz- és lábtanulmányok készítése 

Öltözködéskultúra. Divattervezés 

Az öltözködéskultúra fogalma 

Az öltözet alkotóelemeinek számbavétele (ruházat, hajviselet, fejviselet, lábbelik.) 

Képek, régi családi fotók alapján a különböző korok viseleteinek vizsgálata 

Anyag-, szín- és díszítésbeli különbségek megfigyelése a különböző korstílusokban 

A népviselet fogalmának tisztázása 

A közösségi értékrend, az írott és íratlan szabályok hatásának felfedezése az 

öltözködési szokásokban. 

Beszélgetés a mai öltözködéskultúra jellemzőiről  

A divat szerepének vizsgálata az öltözködési szokásokban 

Az életkor és életmódbeli eltérések megjelenése a ruházkodásban 
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Az egyéniség megnyilvánulásának lehetőségei az öltözködésen keresztül 

Az alkalomhoz illő öltözködés szempontjainak megvitatása – a csinos, divatos, 

elegáns fogalmak közti különbségek tisztázása 

Magatartási és illemszabályok megbeszélése a viselethez fűződően 

Az öltözködéskultúra, a testkultúra és a higiénés szokások közti összefüggések, 

elvárások megbeszélése 

Választható feladatok: 

- Divatos iskolai öltözet tervezése 

- Farsangi, báli alkalmi ruha vagy jelmez tervezése a hozzá illő kiegészítőkkel saját 

maguk számára 

- Színes csomagolópapírok felhasználásával folttervek készítése mellényre, táskára 

- Batikolással pólók készítése 

- Szövéssel, fonással öltözet kiegészítőket, ékszereket készíthetnek 

Pillanatképek az iskola életéből 

Az életkép műfajának fogalmi tisztázása műalkotások elemzése, összehasonlítása által 

Elemzési szempontok: A mű rendeltetése (táblakép, illusztráció.), technikája (olaj-

festmény, freskó.) 

A képi elemek kigyűjtése: szereplők, helyszín, esemény, gesztusok, arcvonások 

A mozgás ábrázolásának módjai, a kompozíciós szerkezet és a színhasználat elemzése. 

A színek szerepe a téma kiemelésében 

A karikatúra sajátos humoros, szatirikus ábrázolásmódjának vizsgálata. A műfaj 

jellemzőinek felsorolása 

Választható feladatok: 

- A tanórai élmények, benyomások vizuális rögzítése szabadon választott eszközökkel 

- Iskolai életkép készítése, az életkép műfaji ismérveinek felhasználásával 

- A tanulók önmagukról vagy társukról készített karikatúráikból osztálytabló 

összeállítása 

Diákújság készítése 

Az előzetesen gyűjtött folyóiratok elemzése: 

A folyóiratok csoportosítása hírújságok, szórakoztató, ismeretterjesztő, művészeti 

folyóiratok kategóriájába 

Az újságtípusok jellemzőinek megismerése: kihez szól; milyen a szöveg és a kép 

aránya; hány rovatra tagolódik; milyen a papír minősége és a lap terjedelme. 
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Beszélgetés arról, hogy ki melyik újságot olvassa szívesen és miért, mi teszi vonzóvá 

az olvasó számára a lapot. Az ismérvek kigyűjtése 

Kiosztott portrék alapján, a képen szereplő személyekhez illő sajtótermékek 

kiválasztása 

Választható feladatok: 

- A hozott újságok és nagyméretű kartonok felhasználásával újságpavilon felállítása 

- Egy tagolatlan szöveg tördelése és egy fotó beillesztése a szövegkörnyezetbe 

- Egy saját lap megszerkesztése a rovatok kialakításával, az oldalszám 

meghatározásával, a címlap megtervezésével 

- Osztályújság szerkesztése csoportmunkával: 

- Az arculat megtervezése, a rovatfelelősök megválasztása; a tördelés megbeszélése. 

- Egy osztályélmény képregényszerű bemutatása, az aranymondások karikírozott 

megjelenítése.  

 

A reklám 

 

A reklám hatásmechanizmusáról tanultak felidézése és azok új szempontokkal történő 

kiegészítése 

Plakátok, televíziós reklámok megtekintése és a bennük rejlő szándék felismerése: 

Ismétlésekkel a termék, a cég logójának bevésése a vásárló tudatába 

Az áru megjelenési formája, a csomagolás módja, színe. A termék neve, ára, helye a 

polcon. 

A szín, a ritmikus ismétlődés, a képzettársítás jelentősége a reklámszövegekben 

Az alkotás választható feladatai: 

- Egy szabadon választott termék „piacra dobása”. A cég emblémájának, a termék 

nevének, formájának, csomagolásmódjának megtervezése 

- Egy reklámfilm forgatókönyvének elkészítése 

 

Kiállítási meghívó és plakát készítése 

 

A tömegkommunikáció különböző formáinak (meghívók, plakátok, katalógusok.) 

tanulmányozása 

A tartalom és forma egységének vizsgálata 
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Év végi rajzkiállításra plakát, meghívó tervezése 

A meghívó szövegének meghatározása. A meghívó, plakát képéhez, szövegéhez illő 

betűtípus választása vagy tervezése 

Múzeumlátogatás és az év során készült tanulói munkák válogatása után kiállítás 

rendezése. 

A fejlődéskronológia kifejezése a vizuális produktumok csoportosításával 

Az installációk ízléses elhelyezése, egyéni és újszerű ötletek alkalmazása a kiállítási 

felületek megválasztásában. A kiállítás fotózása 

 

A tanultak összegzése kiállítás segítségével 

 

A tanév során készült alkotások tematikus rendbe szedése 

A település történelmi múltjának, hagyományainak bemutatása a tanulók e témához 

kapcsolódó grafikái, kisplasztikái, téri konstrukciói, hagyománytárgyai alapján 

A település földrajzi helyzetének szemléltetése a gyerekek által készített 

útvonalrajzok, térképek, településszerkezeti modellek, makettek, tájképek, 

tanulmányrajzok, folyamatábrák rendszere által 

A lakóhely közösségeinek, a közösségi tevékenységek színtereinek, a család 

életterének, életének bemutatása csendéletek, kisplasztikák életképek segítségével  

Az építészeti, közlekedési, öltözködési változások nyomon követése a tanulók által 

készített tablók, albumok segítségével 

A lakóhely szolgáltatásainak (egészségügy, hírközlés), kulturális tevékenységének, az 

iskola életének számbavétele a tanulók által készített pillanatképek, programfüzetek, 

plakátok, diákújságok, helytörténeti és iskola-történeti dokumentumok 

feldolgozásával 

A kialakított tematikus rendszer téri elhelyezése 

Minimumkövetelmény 

A tanuló ismerje a fő-, mellék-, telt-, tört és lokálszíneket. 

A tanuló legyen képes természeti és mesterséges formák elemzésére, azok képi, 

plasztikai megjelenítésére. 

Legyen képes a testesség, kiterjedés képi megfogalmazására. 

Vegye észre a színreflexeket. 

Legyen képes vizuális közlések olvasására. 
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1.11.8. A rajz-festés mintázás tantárgy tanításához előírt kötelező eszköz és 

felszerelésjegyzék és a ténylegesen meglévő eszközök jegyzéke 

kötelező 

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mutató meglévő  

megjegyzés 

Helyiségek   

rajzterem a tanszakok és a tanulók 

létszámának 

figyelembevételével, az 

iskola munkarendje szerint 

az egyidejűleg megtartott 

csoportos foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

1 

helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási 

eszközei 

  

tanulói asztalok, 

székek 

a tanulók létszámának 

figyelembevételével 

termenként 28 

nevelői asztal, szék tantermenként 1 termenként 1 

tároló szekrény tantermenként 1 termenként 1 

tábla tantermenként 1 termenként 1 

magnetofon vagy CD-

lejátszó  

tantermenként 1 termenként 1 

 

számítógép, projektor 

iskolánként 1 1 

diavetítő, 

vetítőállvány, 

vetítővászon 

tantermenként 1 1 

írásvetítő iskolánként 2 termenként 1 

sötétítő függöny ablakonként, az ablakok 

lefedésére alkalmas 

méretben 

termenként szükség szerint 

ruhatároló (fogas) a tanulók létszámának 

figyelembevételével – 

folyosóra is elhelyezhető 

termenként szükség szerint 

szeméttároló helyiségenként 1 termenként 1 

számítógép, projektor tantermenként 1 2 

Tanári laptop tanáronként 1 2 
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Fényképezőgép  iskolánként és székhelyen 1 3 

Fénymásoló iskolánként és székhelyen 1 1 

Szkenner iskolánként és székhelyen 1 1 

Égetőkemence iskolánként és székhelyen 1 3 

Archívum digitálisan archivált digitálisan archivált 

Rajztábla A/2 – A/3 az egyidejűleg 

foglalkoztatott  

tanulók létszámának 

megfelelő 

20-20 

Elektromos főzőlap iskolánként és székhelyen 1 2 

Festékfőző-keverő 

edények 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen 2-3 

3 

Vasaló iskolánként és székhelyen 1 2 

Varrógép iskolánként és székhelyen 1 1 

Rajzi és grafikai 

eszközök:  

ceruza, toll, rajzszén,  

pasztell vagy 

zsírkréta, tus, karctű 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott  

tanulók létszámának 

megfelelő 

20-20 

Gumihenger műhelyenként 2 2 

Különböző papírok,  

kartonok  

a tanulólétszámnak 

megfelelő mennyiségben 

a tanulólétszámnak 

megfelelő mennyiségben 

Festő eszközök: 

ecsetek,  

vizes edény, vízfesték,  

tempera, spaklik, 

kések 

műhelyenként az 

egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

 

20-20 

 

 

Mintázó eszközök, 

mintázó fák 

műhelyenként az 

egyidejűleg  

20 
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 foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

Kéziszerszámok 

(kalapács, fogó, 

fűrész, kés) 

műhelyenként az 

egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

20 

Mérőeszközök műhelyenként az 

egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

15 

Szemléltető képek foglalkozások szükséglete 

szerint 

foglalkozások szükséglete 

szerint 
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MŰHELYPROGRAM 

 

 A műhelyprogram célja: 

 Az alapfok rajz- festés-mintázás műveltséganyagára építve olyan műhelygyakorlat 

kialakítása, amely erősíti, kiegészíti a fenti tantárgyakban megszerzett ismereteket, 

jártaságokat, képességeket és gyakorlati tevékenysége által lehetőséget teremt a 

tárgyalkotásra, környezetalakításra. 

A tanulók vizuális élményképességére, képzetanyagára, képi gondolkodására építve 

olyan tárgyformáló tevékenység megvalósítása, amelyben fejlődik a kreatív tervező 

képzelet, az esztétikai érzék, a manuális és tárgyalkotó készség, a technikai 

érzékenység, a konstruáló és művészi képesség.  

 

 A műhelyprogram feladata: 

 Olyan alapozó és speciális ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a 

fenti célok megvalósulását. A műhelyprogram feladata, hogy ismertesse meg a tanulót: 

- a választott műhelytevékenység - anyagaival, eszközeivel, 

- a tárgykészítéshez szükséges tervezési folyamatokkal, 

- a tárgykészítés alapműveleteivel, technikáival, munkavédelmével, 

- a díszítés eszközeivel, lehetőségeivel. 

Alakítsa ki azokat a speciális ismereteket, amelyek elsajátítása által képes lesz 

meghatározott célú és funkciójú tárgyak készítésére.  

A műhelymunka módszere: 

 A gyermek alkotóképessége, életkori sajátosságánál fogva, legjobban játékos 

tevékenységgel alakítható. A képzés során olyan ismereteket kell adni, amelyet a 

későbbi élethelyzetekben aktivizálni tud, olyan magatartásformát kell kialakítani, 

hogy ki tudja hozni magából azokat az értékeket, amire szüksége van. Olyan 

helyzetekre és gyakorlatokra van szükség, amelyek a gyermek kíváncsiságát, 

játékosságát, önállóságát, sablonoktól eltérő attitűdjét, sokirányú érdeklődését, 

érzékenységét, beleélő készségét megmozgatják, melyek elősegítik az élmények, az 

információk, tapasztalatok, ítéletek gazdagodását, az esztétikai érzékenység 

kifinomodását, a megjelenítő, konstruáló, környezetalakító, önkifejező, problémameg-

oldó képesség kifejlődését. Biztosítja a felfedezés, a siker örömét, a művészethez 

vezető utak személyes bejárását. 
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A GRAFIKA 

 MŰHELYGYAKORLAT 

1.14.1. HELYI TANTERVE 

1.14.2. A grafikai műhelygyakorlat célja 

A grafikai műhelygyakorlat tanítási célja az egyedi és a sokszorosított grafikai 

eljárások megismerése.  

A grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenységnek 

a megismertetése. 

A grafikai műhelygyakorlat célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a 

tanuló: 

- ismerkedjen meg a szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, 

- sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát, 

- ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival (sokszorosítható grafika, 

reklámgrafika…), 

- tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai 

technikákat, 

- ismerje a szaknyelvet, 

- legyen tájékozott a grafika művészettörténetében, 

- tevékenységében váljon önállóvá, 

- legyen nyitott az új médiumok megismerésére (számítógép), 

- felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább 

folytathassa. 

A grafikai műhelygyakorlat feladata 

A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a 

tanulót ismertesse meg: 

- a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok 

működésével, kezelésével, 

- a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével, 

- a segédanyagok tulajdonságaival, használatával, 

- a szabványokkal, a méretekkel, az installálási törvényekkel, 

- a szakma rövid történetével, 
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- a képzőművészeti gyakorlatban, a feladatokban felhasználható művészeti 

elemekkel (pont, vonal…), 

- a képépítés törvényszerűségeivel, 

- a színelmélet alapjaival. 

A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a tanulóban: 

- fejlessze ki a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert, 

- alakuljon ki véleménynyilvánítási igény és képesség, 

- alakuljon ki a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége. 

1.14.3. KÖVETELMÉNYEK 

Az alapfok végén a tanuló ismerje: 

- a képépítés alapvető szabályait, 

- a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait, 

- az egyedi és a sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási 

eljárások – sokszínű technikai lehetőségeit, 

- a grafika történeti és technikai lehetőségeit, 

- a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, linó és fém anyagokat. 

Legyen képes: 

- az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására, 

- vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra dolgozásra, 

- az egyedi és a sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási 

eljárások – sokszínű technikai lehetőségeinek alkalmazására, 

- esztétikus képi megjelenítésre. 

Az értékelés módja: 

Félévkor és év végén a havi osztályzatok összegzéseként és a tanuló érdemjegyeit 

figyelembe véve osztályzatot kap. Az értékelésnél az egyik szempont a kész munkák 

minősége, másik szempont a munka folyamán a gyermek hozzáállása. 

- jeles (5): 

         Elkészült munkái minden tekintetben kiválóak. 

- jó (4): 

         A munka eredménye esztétikai és technikai szempontból elfogadható. 

- közepes (3): 

         Munkájának eredménye technikailag és esztétikailag hibákat tükröz. 

- elégséges (2): 
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         Az alkotások komoly esztétikai és technikai hibákat tartalmaznak. 

- elégtelen (1): 

         Nem teljesíti a minimális tantervi követelményeket. 

1.14.4. A grafika tanszak művészeti alapvizsga követelményei 

 A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

 A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

- rajz – festés – mintázás                              max.   90 perc 

- grafikai műhelygyakorlat:                          max. 180 perc 

-         - rajzi, tervezési feladat                                 50 perc 

-         - grafikakészítés                                         130 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladat megoldásából mérhető legyen a tanuló tervező, alkotó képessége. A 

tervező feladat tükrözze a tanuló a grafikaművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, 

esztétikai törvényszerűségeiről, az egyedi és a sokszorosított grafikatechnikai 

lehetőségekről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló 

grafikai technikákban elért jártasságát, tudását. 

A grafikai műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján 

létrehozott, a tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított 

grafikai alkotás, amely lehet: 

alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg) 

versillusztráció 

természeti forma tanulmánya, átírása. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsgát megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia az intézménynek. 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás. 

Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított 

egyesi rajz vagy sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás, 

amely lehet: 

- exlibris, 

- embléma, 

- piktogram, 
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- illusztráció, 

- mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján 

A vizsga értékelése 

A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

- rajzi, tervezői készség 

- tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség, 

- egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret, 

- színelméleti alapismeretek, 

- a kész munka összhatása 

A.) Feladatsor készítése napjaink grafikai törekvései témakörben 

Rajzi, tervezési dokumentációval benyújtott alkotás, alkotások, melyek a második 

félévben készültek órai keretek között, összeállított tematika szerint. 

I. Kollázs készítése 

A XX. sz. jelentős alkotásainak megismerésével, inspirációinak felhasználásával saját 

alkotások készítése (Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Francis Picabia) 

Feladat: 37-40 óra:  

Fotó, filmnegatív felhasználásával készített, gondolati tartalmat megjelenítő alkotás 

létrehozása. 

Feladat: 40-42: óra  

Különböző textúrájú anyagok nyomataiból gyűjtemény összeállítása. 

Feladat: 43-44: óra  

A mikroszkopikus metszet beemelése az alkotásokba, annak továbbgondolásával 

kiegészített képalkotás. 

II. Áttunések és fátylak, rongydarabok és gyertyafolt, vagy hulladék grafikai 

elemek átlényegítése. 

 Feladat:  45-46. óra: 

 Tanulmányrajz beállított modell alapján 

 Feladat:  47-48. óra: 

 Fénymásolatok továbbépítése 

 Feladat:  49-50. óra: 

 Hulladék grafikai elemek átlényegítése 
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III. A művészettörténet során örök értékűvé vált alkotások új megközelítésben, 

új környezetben való újraértelmezése. 

 Feladat:  51-52. óra: 

 Adott mű elemzése 

 Feladat:  53-54. óra: 

 Az adott mű fénymásolatának szétdarabolásával kompozíciós újrarendezés 

 Feladat:  55-56. óra: 

 Az újrarendezett anyag grafikai átírása 

IV. A számítógépes grafika adta lehetőségekkel élve, felhasználásával önálló 

alkotás készítése 

Feladat:  57-58. óra:  

Rajzprogram alapismeretének bemutatása, próbarajzok készítése 

 

 Feladat:  59-62. Óra: 

 Rajzfilm animálása saját rajzok felhasználásával, vagy saját számítógépes grafikai 

alkotás létrehozása. 

 

V. A népművészet elemeinek, arányrendszerének, tisztaságának, játékos 

kedvének átemelése a mai mondanivaló feldolgozására. 

 

 Feladat:  63-64. óra: 

 Kórósi református templom fa mennyezet kazettáinak elemzése 

 

 Feladat:  65-66. óra:  

A megjelenített csillagképei és hozzá fűződő legendái, hagyományai grafikai 

megjelenítése  

 

 Feladat:  67-68. óra: 

 Sokszorosító grafikai eljárásban megjelenítve. 

B.) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás 

Feladat:  Készíts kifejező illusztrációt adott irodalmi mű egy jelenetéhez, tervvázlat 

alapján, szabadon választott technikával (egyedi vagy sokszorosító grafikai 

eljárással, eszközökkel az alábbi szempontok szerint: 

- Kompozíció 

- Formai megjelenítés 

- Kifejezés 

- Eszközhasználat 

- Felületképzés 
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- Színhasználat 

Méret: A/5 vagy A/4 

Időtartam: 180 perc (rajzi tervezési feladat 50 perc, grafika készítés 130 perc) 

A vizsga értékelése 

Általános értékelési szempontok: 

- Rajzi tervezői és alkotó, képesség 

- Tartalomnak műfaji sajátosságoknak, esztétikai törvényszerűségeknek megfelelően , 

- A megtanult egyedi és sokszorosított grafikai ismeretek,  

- Színelméleti alapismeretek, mutatkozzanak meg a vizsgamunkában. 

- A kész munka összhatása 

Érdemjegyek: 

Jeles: 

 Rajzi tervezői készség magasfokon jelenik meg. 

Tartalomnak műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség kiváló. 

Egyedi és sokszorosított grafikai ismereteket helyesen visszaad. 

Színelméleti alapismeretek tökéletesen tükröz. 

A kész munka összhatása élményt nyújt. 

Jó:  

Kisebb hibákkal, technikai kivitelezéssel megjelenő alkotások 

Közepes:  

Nagyobb hibák jelentkeznek a átírói, és kifejezői elemekben, technikai és színelméleti 

ismeretek alkalmazásában 

Elégséges:  

Súlyos rajzi, tervezői,színérzékenységi, technikai alaphibák jelentkeznek. Az elkészült 

munka esztétikailag hiányos, a kivitelezés igénytelen 

Elégtelen: 

 Az alapkövetelményeket nem teljesítette 

 MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ 

1-2. évfolyam 

A műhelyelőkészítő során a tanuló megismerkedhet a legfontosabb grafikai jelekkel, 

a grafika kifejező eszközeivel. Megtapasztalhatja a színek tulajdonságait, ezek 

hatásmechanizmusát, a színelmélet alapjait. Tanulmányozhatja a nyomhagyás 

különböző módjait, eszközeit. Elsajátíthatja a képépítés alapjait, kísérletezhet a 

különféle komponálási módokkal. Betekintést nyerhet az egyedi és a sokszorosított 

grafika eljárásainak módszereibe, ráérezhet a különbözőségek jelentőségére. A 
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gyermek lelkivilághoz közel álló alkotások létrehozásával önálló, kreatív 

alkotómódszere, kézügyessége, gyakorlati, technikai érzékenysége fejlődhet. 

Egyedi grafikai eljárások 

A grafikai jelek megismerése 

A kifejezőeszközök létrehozása különböző anyagokkal, technikával 

A jelhagyás módjai – ceruzával, ecsettel, tollal, pálcával, ujjal, lemezzel, fésűvel 

A pont, a vonal, a folt szerepe 

A színek hatása az emberre.  

Kísérletezés a különböző minőségű és tulajdonságú festékekkel 

Több szín egymás mellett: harmóniák – diszharmóniák 

Monotípia egy szín, ill. több szín felhasználásával 

A pozitív és a negatív nyomat – az egyszínű és többszínű változatok 

Foltnyomat – fantáziajáték. Különböző sűrűségű festékek viselkedésének 

megfigyelése. A festék és a papírfajta használata közötti összefüggések – a kép 

összhatása 

A nyomatok kiegészítése képpé többféle vonalminőséget létrehozó eszközzel 

Fotók, képek, műalkotások elemeinek újrarendezése, új összefüggések keresése – az 

alkotóelemek szubjektív módon való összeillesztése 

A nyomhagyás tanulmányozása 

Különböző textúrájú anyagok nyomtatása, „átsatírozása” – zsákvászon, erős szálú 

textilek, dörzspapír  

Kisebb méretű tárgyak felületnyomata – pénzdarabok, gombok, levél, madártoll, 

fakéreg, növényi részek, kövek, ásványok … 

Nyomatok felhasználásával kollázs létrehozása.  

Rendezgetés, kompozíciós gyakorlatok  

Pecsét készítése természetes anyagokból, a pecsét rányomtatása kedvenc használati 

tárgyakra 

Ritmusok képzése: ösztönösség – automatizmus – szerkesztettség – a komponálás 

alapjai 

Egyszerű sokszorosítási eljárás 

- Papírmetszés technikája – a pozitív és negatív forma 

- A papírdúc felhasználásának módjai a sokszorosítási eljárások alkalmazásakor 

(fénymásolás, festékfröcskölés, hengerlés ...) 
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- A vágott és a tépett papír nyomhagyásának összevetése, képalakítás – képépítés 

játékosan. Az alkotás és a játék összekapcsolása 

A tangram 

A játék szerepe, jelentősége és kortörténeti áttekintése 

Környezetünk alakíthatóságának, ezen belül a szabad fantázia szárnyalásának 

lehetőségei 

Sablon alapján tangram készítés 

A megfelelő papír kiválasztása. Az anyag és funkció kapcsolata, esztétikai hatásuk 

A színek hatása egyéniségünkre és környezetünkre egyaránt 

Különböző alakzatok kirakása, az igényesség szerepe 

A tervezés lépései, a vázlat és a kompozíció fontossága 

Egyszerű papírsablonok készítése átfújáshoz 

A technika ismertetése, bemutatása 

A tervezés lépései 

Sablonok készítése és kipróbálása különböző anyagokon és felületi minőségeken 

Nyomatok készítése 

Egyéni munkák és nagy közös kompozíció készítése 

Az osztályterem díszítése 

Kiállítás rendezése a munkákból 

Vendégek (szülők) meghívása, saját készítésű meghívókártyák készítése 

A kiállításra készült plakát elkészítése 

Játékos feladatok az érintett témák kapcsán 

Egy közös bábjáték eljátszása a vendégek számára 

Minimumkövetelmény 

A tanuló ismerje fel a legfontosabb grafikai jeleket, ezeket tudja alkalmazni ezeket 

gyakorlati munkája során. Ismerje a színek alapvető tulajdonságait. Legyen képes a 

kép felületén a formák rendezésére. 

MŰHELYGYAKORLAT 

3. ÉVFOLYAM 

- A tanév folyamán a tanuló megismerkedhet az érintetlen természet 

formavilágával, ezek esztétikumával. Megtanulhatja, hogyan kell ezeket 
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elemezni, egyszerűsíteni, tömöríteni, stilizálni, átírni. A rajzi kifejezőeszközök 

közül megismerkedhet a vonal tulajdonságaival, karakterével, gondolat és 

érzelemközvetítő szerepével. A sokféle eszköz alkalmazása és a különböző 

anyagok minőségének megismerése közben megtapasztalhatja a puha, lágy és a 

kemény, határozott vonalrendszerek hatását.  

- A kontúrvonalas megoldásoktól eljuthat a részlet gazdag, tónusos ábrázolásig.  

- A nyomtatás egyedi módozatait felhasználhatja a képalkotás folyamatában. 

Elmélet 

A grafika 

Mit nevezünk grafikának? – a fogalom megközelítése 

A grafika elhelyezése a képzőművészet ágai között 

A grafikai eljárások során alkalmazott anyagok, eszközök, tulajdonságainak, 

használatának megismerése 

A kézi és a gépi sokszorosítás műveletei 

A grafikai műhelyben alkalmazott gépek, eszközök 

A papírok tulajdonságainak megfigyeltetése, a különbözőségek okai 

A grafikai technikák műfaji követelményei 

A sokszorosított lapok jelentősége, hasznossága, szerepe 

Az alkalmazott- és a képgrafika közötti különbözőség 

Az egyedi rajz fogalma 

A rajzolás szerepe, az egyedi rajz jelentősége a valóságos világ megismerésében 

(vázlatok, tanulmányrajzok) 

Az egyedi rajz műfajának kritériumai, jellemzői 

Az egyedi rajz szerepe a képalakítás, a térplasztikai alkotás, az építészeti formák 

létrehozásának folyamatában 

Az eszközök szerepe témaválasztáskor (ceruza, toll, szén) 

A felületnagyság és az eszközválasztás közötti kapcsolat 

A képzőművészet alapfogalmainak szerepe: pont, vonal, folt, szín, kompozíció, 

felület, méret, ritmus 

Az elektronikus úton létrehozott rajz: új eszközök a grafika világában 

Egyszerű számítógépes programmal való ismerkedés 

A technika adta új lehetőségek tanulmányozása 
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A „beszélő” vonal 

A vonal, ami jellemzi az embert – a vonal pszichikai kifejezőereje 

A nyugodt – zaklatott, a rendezett – kaotikus, a merev – lendületes, a szögletes – kerek, 

az emelkedő – eső, a személyes – személytelen vonal 

A különféle stílusban, és különböző vérmérséklettel megalkotott vonalrendszerek 

összehasonlítása. Dürer, Holbein, Paul Gauguin, Goya, Joan Miró, Pablo Picasso, 

Marc Chagall műveinek elemzése 

Az ember gondolatát, a gondolat mozgását tükröző vonal  

A vonal, mint figyelemirányító 

Létrehozásának módjai: szabadkézi, szerkesztő eszközzel és elektronikus úton 

Kompozíciós elemek megismerése, elrendezésük módjai: szimmetria – aszimmetria, 

egyensúly, ritmus, egyszerűsítés, redukálás, lényegkiemelés, figyelemvezetés, sűrítés, 

elhagyás 

Gyakorlat 

Az élő természet megfigyelése  

Tanulmányrajzok, vázlatrajzok készítése a megismert lehetőségek és technikák 

felhasználásával 

Az alkotásokhoz használható eszközök, technikák: különböző- keménységű ceruzák, 

tollak, ecsetek, kréták, tusok, pácok, festékek 

Feladatok 

A mozgást, az áramlást kifejező vonal 

Lendületes, ritmikus, lüktető felületek képzése 

A könnyed, lágy és a határozott, karakteres vonalak alkalmazása 

Sűrítés – ritkítás, lazítás – tömörítés  

A lelkiállapot, a gondolat, a mozgás kifejezése cérnagrafika felhasználásával 

Nyugodt és háborgó felületek képzése. A szél felületalakító munkája: vízen, homokon. 

Az egymásba fonódó vonalak felület alakító hatása 

A vonal egyénisége, egyediségének szerepe 

Az élővilág gazdag formakincsének megfigyelése, ábrázolása  

Az élő természet esztétikuma 

A természetben lezajló változások megfigyelése, ábrázolása 

Az élő természet formáinak, érzékelhető tulajdonságainak megtapasztalása, 

ábrázolása. A folyamatok jellegzetes fázisainak bemutatása két-három képsorral 
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Az időben egymást követő események ábrázolása –elrendezés, komponálás: a 

lényeges részek kiemelése formával. Diafilmszerű feldolgozás 

A jelek, szimbólumok szerepe 

Az élő természet ábrázolásának megfigyelése a különböző művészeti korokban, 

stílusokban 

A szubjektív önkifejezés érvényesítése a megjelenítés folyamán 

Jelek, szimbólumok világa 

Az egyedi jelek: feliratok, reklámhordozók, közlekedésnél használatos jelzések, 

táblák, térképjelek, pecsétek története, kialakulása és fejlődése 

A színek jelentéshordozó szerepe 

Az alkalmazott grafika, a piktogram, a betű, a monogram – tervezések 

A betű kialakulása és fejlődése. A kézzel írott és a nyomtatott betű 

A betű anatómiája, az olvashatóság. A kézírás esztétikája 

Saját monogram tervezése, alkalmazása, felhasználása füzeteken, mappákon, esetleg 

ruhadarabokon 

Pecsét faragása természetes anyagokból 

Természetes formák alkalmazásával történő képalakítás 

Motívumgyűjtés  

A motívumok felépítésének, elrendezésének, alkalmazásának világa 

Természeti formák grafikai tanulmányozása, majd átírási lehetőségeivel való játék. 

Humoros, játékos formák megalkotása. Ezek felhasználása a képépítés folyamatában 

A szín és a forma összekapcsolása, elhelyezésének jelentősége a kép érzelemközvetítő 

szerepében 

Pozitív – negatív formák, kiemelés – elhagyás, elrendezés – átrendezés 

Az egyedi nyomtatás – monotypia 

A vonal egyedisége, egyéni vonásai, jellemzői, karaktere 

Nyomhagyás különböző eszközökkel, tárgyakkal 

Felületképzés – textúrák és faktúrák létrehozása 

A szín megjelenése a monotypiákon 

Az illusztráció 

Egyszínű, ugyanazon szín árnyalatainak monokrom alkalmazása 

Foltképzés és a vonalrendszerek összekapcsolása 
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Formaredukciók, a foltok hatása: nagyság, szín, elhelyezés, elrendezés alapján 

Festékszórás, fújás, csurgatás, fröcskölés 

Az egyéniség érzékelhetősége a képalakítás során 

Minimumkövetelmény 

A tanuló tudjon gyakorlatban és elméletben különbséget tenni az egyedi és a 

sokszorosított grafikai eljárások között. 

Ismerje fel ezeket és tudja alkalmazni a gyakorlati munkája során. 

Biztonságosan alkalmazza a különböző vonalfajtákat. 

Tudja kiválasztani a megfelelő eszközt a feladatok megvalósításához. 

4. ÉVFOLYAM 

A tanuló megismerkedhet az élettelen természet formavilágával, az ember által 

alkotott tárgyak esztétikumával. Bővítheti grafikatörténeti ismereteit. 

Megtapasztalhatja a vonalak folttá szerveződését, a pozitív-negatív foltok ritmusának 

alkalmazási lehetőségét. Megismerkedhet a súlyos és tömör foltok mellett a 

fátyolszerű, finoman áttetsző felületekkel; olyan hatásokkal, amelyek a feszültség és 

oldódás, harmónia és diszharmónia, keménység és lágyság érzetét keltik. Felfedezheti 

a folt tulajdonságait, és ezeket felhasználhatja a kompozíciós gyakorlatok során. 

Megismerkedhet a nyomhagyás lehetőségeivel. Az érdes felületek, tárgyak, textilek 

nyomataiból frottázst készíthet. Fejlődhet tervező és eszközhasználó képessége. 

Elmélet 

A grafika történetéből 

Történeti áttekintés: A természeti népek által alkalmazott nyomhagyás jelentősége – a 

nyomolvasás tudománya 

A középkori kódexektől a tipográfia művészetéig 

A könyvnyomtatás feltalálása és nagy egyéniségei 

A vésett minta utáni nyomdabetű előállítása 

A betűtípusokban rejlő szépségek és lehetőségek 

A nyomtatás fogalmának elmélyítése 

A természeti erők nyomhagyásai: állat- és növénylenyomatok kövületekben 

A természetes nyomatok tanulmányozása 

A nyomtatott kép létrehozásának eszközei, esztétikumának kritériumai 

A pont, vonal, folt (pozitív-negatív), a ritmus, a képi egyensúly, mint képalkotó elem, 

és mint formaképző. A foltok hatása a szemlélőre: érzelmi, értelmi hatások 
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Az egynemű folthatás – stilizálás – redukció kényszer 

A nyomtatott kép térhatásának lehetőségei és korlátai 

Az alkotás technikái: 

- erőteljes textúrák nyomatainak előállítása, 

- élő és élettelen anyagok nyomatai, 

- gyűrt újságpapír nyomatának változatossága, 

- papírdombormű elkészítése magasnyomással – a teljesen fehér kép szépsége,  

- a színes foltok esztétikai hatása. 

Gyakorlat 

A sokszorosításnál alkalmazott dúc fogalma 

Lényegretörő foltkarakterek nyírással, tépéssel 

Kifejező képalakítás, formaegyszerűsítés, redukció felületi hatásokkal 

A folt szerepe a vizuális közlések sorozatában 

Sokszorozással kialakított ritmusok (egy forma több nyomata), ismétlődések 

Tervező- és eszközhasználó készségek és képességek fejlesztése 

Feladatok 

Tárgyak nyomai 

Nyomhagyás vizes homokban, sárban, hóban  

Természetben található elemek nyomainak tanulmányozása: 

Fakéreg, növényi részek, ujjlenyomat, lábnyomat, kavics, ág, indák, levelek, madártoll 

Ember által létrehozott tárgyak nyomatainak vizsgálata: cipőtalp, autógumi 

Textilnyomatok 

 Zsákvászon, mikro-, makro kordbársony anyagok textúra nyomatainak képzése, ezek 

felhasználása a kompozícióhoz 

Látványelemzések fotók alapján 

Felületképzés egyszerű használati eszközökkel (pl.: hurkapálca, mesterséges tárgy) 

Képalakítási gyakorlatok a nyomatok felhasználásával: 

- szimmetrikus–aszimmetrikus kompozíció, 

- vízszintes–függőleges–ferde elrendezés, 

- síkformákban való elrendezés (háromszög, kör…), 



345 

 

- képkeret, bordűr, foltstruktúra kialakítása. 

Geometrikus képek ritmusrendszere: vékony – vastag, rövid – hosszú, szabályos – 

szabálytalan. 

Természetes anyagokból nyomódúc készítése 

Répa, alma, burgonya faragása, magas és mélynyomódúc készítése 

Közös nagy kép tervezése egyéni dúcok felhasználásával 

Sordísz, terülődísz felhasználásával ruhaminták, tapétaminták, csomagolópapír-

tervek, törölköződíszek tervezése és kivitelezése 

Papírmetszet és variációi 

A magasnyomás lényege 

Nyomódúc kialakítása szabályos és szabálytalan foltok segítségével 

Dúckészítés nyírással, tépéssel, vegyesen 

A felület gazdagítása egy – egy lapos tárggyal vagy préselt növényi motívumokkal 

A monotónia elkerülése, játékos felületek kialakítása 

A felület izgalmasabbá tétele egy-egy szín rányomásával 

Képépítési gyakorlatok a nyomatmaradványokból és a megmaradt kartonok, textilek 

felhasználásával 

Papírháló tervezése és sokszorosítása különféle módon: hengergetés, nyomtatás, 

festékszórás, fröcskölés, fénymásolás stb. 

Játék a fénymásolóval 

Variációk készítése elmozdítással 

A modern technika mint a képalakítás eszköze 

Fénymásolt tárgyak, képek darabjainak átszerkesztése 

Egyedi grafika 

Vastag, puha lágy vonalrendszerek, vonalhálók tervezése 

Tónusgazdag megjelenítés ceruzával, tollal, szénnel 

A forma karakterének visszaadása kontúrvonallal 

A forma részletgazdag felületi jellemzőinek visszaadása: textúra – faktúra 

A szénrajz mint a legérzékletesebb, leglíraibb megjelenítési eszköz 

Minimumkövetelmény 

A tanuló ismerje a monotypia fogalmát. 
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Ismerje a folt tulajdonságait, tudja felhasználni a kompozíciós gyakorlatok során.  

Tudjon különbséget tenni az egyedi és a sokszorosított grafikai eljárások között. 

Tudja biztonságosan alkalmazni a grafikai eszközöket. 

Ismerje és használja a legfontosabb grafikai szakkifejezéseket. 

5. ÉVFOLYAM 

A tanév során a tanuló megismerkedhet a magas és a mélynyomás technikai 

sajátosságával, a dúc fogalmával, a dúckészítés folyamatával. Készíthet 

papírmetszetet, gyakorolhatja a linómetszés technikáját. Kellő tapasztalatot szerezhet 

a képi kifejezőeszközök kiválasztásában. Gyakorolhatja a technikákhoz szükséges 

eszközök használatát, a vésők, a festékező hengerek, a szikék balesetmentes 

alkalmazását a munkafolyamatok során. Megélheti az alkotás örömét a tervezéstől a 

kivitelezésig. Elmélyítheti színtani ismereteit, felhasználhatja ezeket a színes 

nyomatok elkészítése során. Tovább bővítheti grafikatörténeti ismereteit, találkozhat 

a kisgrafika és a tükörkép fogalmával. Megismerheti a papírfajták felhasználhatóságát. 

Elmélet 

A grafika története 

Történeti áttekintés: A magyar linómetszők és motívumrendszereik 

Grafikai eljárások története: 

magasnyomás – fametszet,  

linómetszet, 

mélynyomás fogalma és fajtái, 

a mélynyomás és az ötvösművesség kapcsolata. 

Pecsétek és pecsétnyomók elemzése – pecsétgyűrű, királyi adományozólevél, 

cégbélyegzők 

A papír gyártása és fajtai. Összefüggés a papír minősége és felhasználása között 

A csomagolásgrafika 

A plakátművészet kezdetétől a mai plakátművészetig 

A plakátművészet elméleti kérdései és jellegzetességei 

Gyakorlat 

Technikai ismeretek, a technika sajátosságai 

A képi kifejezés eszközeinek elmélyítése 

A redukció, a leegyszerűsítés lehetőségei 
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A formák karaktere és az átírás kapcsolata 

Tömeg – egyensúly, pozitív – negatív forma 

Az átírás lehetőségei – a képi megjelenítésre alkalmas jegyek kiemelése 

A jegyek átírása a linómetszés technikájára – pont, vonal, folt, forma, karakter 

Ritmusok, arányrendszerek, felületkitöltés 

Dinamizmus, mozgás, játékosság, egyéni látásmód 

A tervkészítés fontossága, a tudatosság jelentősége 

Anyag és eszközismeret: 

papírfajták felismerése, 

különböző nagyságú véső eszközök, 

festékező hengerek helyes megválasztása, 

a festék állaga, minősége, oldószerei, tisztítás. 

A munkafolyamatokban rejlő baleseti lehetőségek megelőzése 

Feladatok 

Pecsétek, pecsételő hengerek készítése 

Pecsét készítése gipszkorongba történő faragással 

A tulajdont jelző egyéni jel, jelkép alkotása 

A gipszlap öntésének és faragásának technikája; az anyag tulajdonságai 

(első munkadarabnál használhatunk radírgumit is a technika megismertetésére.) 

Gipszkarc készítése – karcolás, vésés 

Pecsételő henger kialakítása hengerformára felragasztott motívumok alkalmazásával 

– papírhenger, fahenger (seprűnyél, sodrófa…) 

Szabályos és szabálytalan foltok ritmusa 

A pecsételő henger gyakorlati alkalmazásának módjai: csomagolópapír, tapéta... stb. 

Linókészítés: tervkészítéstől a képnyomtatásig 

A linómetszet sajátosságai, a műfaj specifikumai 

A szükséges eszközökkel való ismerkedés. Az eszközhasználat veszélyei 

Játékos vonalak vésése az első próbalemezekre. Ritmusok – a vonalak vastagságának 

jelentősége, irányok – vonalrendszerek 

Önálló linólap tervezése, kivitelezése 

A komponálás, a képi egyensúly megteremtésének fontossága 
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A tervek javításának, átmásolásának módjai 

Vágás, próbanyomat (hengerezési jó tanácsok), nyomtatási módok és trükkök, a dúc 

fejlesztésének lehetőségei 

A linódúc javításának módozatai 

A magasnyomás művészete és a színek kapcsolata 

A színtani ismeretek felelevenítése: harmóniák, kontrasztok, színek egymásra hatása, 

színkeverések 

„Hamis” színes linómetszet készítése 

A színek szerepe a sokszorosított grafikában 

Színes nyomatok készítése a nyomódúc feldarabolásával 

Újrarendezés, új kép létrehozása a már ismert formákból 

Redukálás, leegyszerűsítés, dekoratív – síkformák a munkafolyamatok során 

A valódi színes sokszorosítás alapjai 

Többdúcos linómetszetek tervezése, kivitelezése 

A színek keveredése, új színek létrejötte, átfedések 

Önálló képalkotás. Témaválasztás egyéniség szerint 

Ex libris 

A magyar kortárs művészek törekvései, eredményeik, jellegzetes megoldásaik 

A kisgrafika fogalma 

A tükörkép fogalma, szerepe a grafikai alkotásokon. (fordított kép, mint a dúcon) 

A leegyszerűsített formák jelentősége, szükségessége, hasznossága 

A betűről tanultak felelevenítése. A betű szerepe a grafikában 

A betű anatómiája, mennyisége, arányai 

Minimumkövetelmény 

A tanuló a gyakorlatban tudjon – feladatának – megfelelően választani a 

magasnyomási eljárások között. Ismerje a papírmetszet és a linómetszet műfaji 

sajátosságait és szabályait. Legyen tisztában a dúc fogalmával. Ismerje és alkalmazza 

a legegyszerűbb színtani szabályokat. 

6. ÉVFOLYAM 

A grafikai tanszak utolsó évében a tanuló a 20. század és napjaink grafikai 

törekvéseivel, az új utak keresésével, a modern kor kihívásaival és ezeknek való 

megfelelés kísérleteivel ismerkedhet meg. Megtanulhatja a formák, a színek, a képek 

alkotóelemeinek újrarendezését, a különböző anyagminőségek beépítését a kép 
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felületébe, a kollázs és a frottázs térhódítását a mai kor alkotásai között. Felfedezheti 

a népművészeti hagyományok újragondolásának szépségét. Megismerkedhet a 

komputergrafikával, a fénymásoló képalakító lehetőségeivel. Rendszerezheti elméleti, 

gyakorlati tudását. 

Elmélet 

A grafika történetéből 

A modern művészet és a grafika. A kortárs grafika és a hazai törekvések 

Ismerkedés a mai magyar grafika művelőivel 

Tárlatlátogatás, neves művészekkel való találkozás 

Absztrakt geometrikus törekvések – formaalakító színes felületek expresszív hatása 

A kifejezés és a kor kívánalmai. Tartalmi és formai tisztulás igénye 

Az új technikák létjogosultsága a klasszikus megoldások mellett 

Az új technikák lehetőségei és korlátai 

Az önkifejezés és az önmegvalósítás sajátos forma- és karaktervilággal 

Kollázsok, dekollázsok, frottázs (Max Ernst ) 

A komputergrafika új utakat, lehetőségeket teremt 

Gyakorlat 

Az új anyagfajták gyakorlati megismerése 

A számítógépes grafika felhasználásának módjai 

Az elmélet során megismert grafikai technikák hasznosítása a gyakorlati tervezések 

során. Az egymásra kopírozott filmkockák, az áttűnés, a vágás, a montázs és a 

léptékváltás a modern grafika eszköztárában 

Feladatok 

Új lehetőségek, új stílusok 

Az emberek egyszerű mozgásformáinak megjelenítése, a mozgás mindent átható 

dinamizmusa. A hétköznapi tárgyak csodálatos felületeinek átlényegítése 

Kollázs: a fotó, a filmnegatív, a mikroszkopikus metszet beemelése az alkotásokba 

A különböző korok technikájának, formavilágának, témájának önkényes 

összekapcsolása. Áttűnések és fátylak, rongydarabok és gyertyafolt vagy hulladék-

grafikai elemek átlényegítése  

A „groteszk”, a „bizarr” és a „romantikus” megfogalmazása adott felületen 



350 

 

A népművészet elemeinek, arányrendszerének, egyszerűségének, tisztaságának, 

játékos kedvének átemelése a mai mondanivaló feldolgozására 

A „hűvös” ábrák összekapcsolása a színek világával 

Színvariációk felhasználásával a hatás fokozása 

A művészettörténet során örök értékűvé vált alkotások új megközelítésben, új 

környezetben való újraértelmezése 

Kollázsok készítése különféle textúrájú anyagok nyomataiból 

Önálló hangulatú kép tervezése különböző sokszorosítási eljárás alkalmazásával 

Minimumkövetelmény 

A tanuló legyen képes a formák, a színek, a képi elemek újrarendezésére, új 

gondolatok közvetítésére. Ismerje a kollázs, a frottázs technikáját, alkalmazza 

tudatosan a színek figyelemfelkeltő és kompozíciós szerepét. Használja a 

számítógépes grafika alapvető lehetőségeit. 

A grafika műhelygyakorlat tanításához előírt kötelező eszköz és 

felszerelésjegyzék, és a ténylegesen meglévő eszközök jegyzéke 

 

kötelező 

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mutató meglévő 

megjegyzés 

Helyiségek   

grafika műhely a tanszakok és a tanulók 

létszámának 

figyelembevételével, az 

iskola munkarendje szerint 

az egyidejűleg megtartott 

csoportos foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

1 műhely terem 

számítógépterem a tanszakok és a tanulók 

létszámának 

figyelembevételével, az 

iskola munkarendje szerint 

az egyidejűleg megtartott 

csoportos foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

1 

 

helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási 

eszközei 
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rajzasztal (rajzpad, 

rajzbak),szék 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 hely 

28 

tárgyasztal (állítható) műhelyenként 2 - 

dobogó, paraván műtermenként 1 1 

mobil lámpa (reflektor) műtermenként 2 2 

vízcsap (falikút) műhelyenként 1 1 

mappatartó szekrény tanszakonként 1 1 

tároló állvány műhelyenként 1 1 

grafikai prés iskolánként 1 3 

zárható vegyszertároló tanszakonként 1 1 

kéziszerszámok 

(grafikai 

eszközök,ollók,snitzer) 

tanulónként 1 25-25 

szeméttároló műtermenként 1 1 

Számítógép, projektor tantermenként 1 2 

Tanári laptop iskolánként 1 2 

Fényképezőgép iskolánként és székhelyen 1 3 

Fénymásoló iskolánként és székhelyen 1 1 

Szkenner iskolánként és székhelyen 1 1 

Égetőkemence iskolánként és székhelyen 1 3 

Archívum digitálisan archivált digitálisan archivált 

Rajztábla A/2 – A/3 az egyidejűleg 

foglalkoztatott 

tanulók létszámának 

megfelelő 

20-20 

Elektromos főzőlap iskolánként és székhelyen 1 2 

Festékfőző-keverő 

edények 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen 2-3 

3 

Vasaló iskolánként és székhelyen 1 2 

Varrógép iskolánként és székhelyen 1 1 

Rajzi és grafikai 

eszközök: 

ceruza, toll, rajzszén, 

pasztell vagy zsírkréta, 

tus, karctű 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott 

tanulók létszámának 

megfelelő 

20-20 

Gumihenger műhelyenként 2 2 

Különböző papírok, 

kartonok 

a tanulólétszámnak 

megfelelő mennyiségben 

a tanulólétszámnak 

megfelelő mennyiségben 
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Festő eszközök: 

ecsetek, 

vizes edény, vízfesték, 

tempera, spaklik, kések 

 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelően 

 

20-20 

 

 

Mintázó eszközök, 

mintázó fák 

 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelően 

20 

Kéziszerszámok 

(kalapács, fogó, 

fűrész,kés..) 

műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelően 

20 

Mérőeszközök műhelyenként az 

egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelően 

15 

Szemléltető képek foglalkozások szükséglete 

szerint 

foglalkozások 

szükséglete szerint 

Festőállvány az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelően 

12 

Linómetsző készlet az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelően 

2 készlet( 15 db) 

Grafikai anyagok az egyidejűleg 

foglalkoztatott tanulók 

létszámának megfelelően 

6-7 festék 
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KÉZMŰVES 

MŰHELYGYAKORLAT  

HELYI TANTERVE 

A kézműves műhelymunka célja 

 

A kézműves műhelymunka tanításának célja: a tanulók számára azoknak az elméleti 

és gyakorlati tudnivalóknak a biztosítása, melyek lehetővé teszik az önálló 

alkotómunkát, az önkifejezést. A kézműves tevékenységek megismertetésével a 

hagyományos kultúra területének továbbéltetése, átörökítése, a múlt értékeinek 

beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe. A kézművesség során a 

manuális és konstruáló képesség, a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység 

mélyítése.  

A természetes anyagok felhasználásával a természetközeli szemlélet kialakítása és 

megerősítése, a környezetharmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének 

megalapozása, az értékteremtés és -megőrzés igényének létrehozása. A fentiek 

segítségével a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 

A kézműves műhelymunka feladata 

 

a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, 

a hagyományos tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának bemutatása, 

a hagyományok megismertetésével múltunk, népi örökségünk megbecsülése, 

megszerettetése, a hovatartozás-tudat mélyítése, 

a kézműves tevékenységek szerepének és alkalmazási lehetőségeinek feltárása a 

mindennapi életben és a modern viszonyok között, 

a tárgy, a környezet, a létrehozó és használó ember viszonyának, harmóniájának 

felfedeztetése tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen keresztül, 

a természethez, környezethez való kötődés mélyítése élmény-, ismeret- és 

tapasztalatszerzés által, 

azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a nyújtása, melyek a tervezéstől a 

kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú alkotómunka elvégzését, 

az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése a kézműves 

tevékenységen keresztül, 

a felhasznált anyagok megfigyelése, elemzése, az alakításukhoz szükséges eszközök 

megismerése, jártasság kialakítása balesetmentes használatukban, 

a kézügyesség, a technikai érzék, a tervező-teremtő fantázia fejlesztése, 



354 

 

az értékteremtésen és -megőrzésen keresztül a munkára nevelés, a felnőtté válás 

elősegítése, 

az érzelmek gazdagítása, az esztétikai és etikai fogékonyság, igényesség alakítása, 

árnyalttá tétele, ezáltal a személyiség fejlesztése. 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

a tanuló ismerje meg a kézműves tevékenységek minél szélesebb körét; 

alakuljon ki benne a kézművesség iránti nyitottság, érdeklődés; 

tudjon pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez; 

rendelkezzen ismeretekkel: 

a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségeikről, 

a tárgyalkotás szerepéről, területeiről, szempontjairól; 

 legyen jártas: 

a kézművesség eszközeinek segítségével elképzelései, ötletei megvalósításában, 

egyszerű technológiájú tárgyak készítésében, 

a felhasznált anyagok megfigyelésében, 

a kézműves munkafolyamatok alkalmazásában (tervezés, anyag- és   technikaválasz-

tás, kivitelezés, díszítés), 

a gazdaságos munkavégzésben, 

a munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megfelelő, balesetmentes használatában, 

a tárgyak elemzésében; 

 legyen képes: 

a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 

az önálló tárgyalkotásra, esztétikus, igényes kivitelezésű termékek létrehozására; 

fedezze fel: 

a tárgyakban rejlő esztétikumot, 

a kézművesség szerepét a modern körülmények között és saját életében.  

Az értékelés módja és formái: 

 

A tanulók év közben nyújtott teljesítményét, pályázatokon, kamara kiállításokon való 

részvételét havonta osztályzatokkal értékeljük. a magasabb osztályba lépés feltétele a 

minimumkövetelmények teljesítése. 
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Kétévenként lehet összevont vizsgára engedni azt a tanulót, aki évfolyamában teljesíti 

a követelményeket, valamint a magasabb év műhelygyakorlatának anyagából legalább 

annak 50%-át elvégezte, és azt vizsgakiállításon bemutatta. 

A szülőkkel való kapcsolattartás a szülői értekezleten (évkezdés ill. év vége), valamint 

a kiállítás megnyitókon valósul meg, ahol a szülők láthatják gyermekeik munkáját, és 

módjuk van az esetleges problémákat a szaktanárral megbeszélni. A növendékek 

munkájának iskolán kívüli megmérettetése a megyei, illetve országos kiállításokra, 

pályázatokra készült munkák küldésével történik. 

- jeles (5): 

- Elkészült munkái minden tekintetben kiválóak, az alkotómunka eredménye 

technikailag és esztétikailag kiváló 

- jó (4): 

- A munka eredménye esztétikai és technikai szempontból elfogadható, az 

alkotómunka eredménye technikailag és esztétikailag elfogadható. 

- közepes (3): 

- Munkájának eredménye technikailag és esztétikailag hibákat tükröz, az 

alkotómunka eredménye technikailag és esztétikailag hibákat tükröz. 

- elégséges (2): 

- Az alkotások komoly esztétikai és technikai hibákat tartalmaznak, az alkotások 

nagymértékű esztétikai és technikai hibákat tükröznek. 

- elégtelen (1): 

- Nem teljesíti a minimális tantervi követelményeket. 

A kézműves művészeti alapvizsga vizsgakövetelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

  

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz – festés – mintázás    max.    90 perc 

Kézműves műhelygyakorlat   max. 180 perc 

- rajzi, tervezési feladat   30 perc 

 - tárgykészítés     150 perc 

 

A vizsga tartama 

 

A vizsgafeladat megoldásából mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó 

képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak 

megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség hagyományos 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 
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ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló kézművességben 

megszerzett jártasságát, szakmai tudását. 

A kézműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott hagyományos kézműves 

eljárással készített tárgy vagy tárgycsoport. A benyújtott – tanári irányítással tervezett 

és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján szabadon választott technikával 

(természetes anyagokból készített, formázással, festéssel, fonással, fűzéssel szövéssel, 

nemezeléssel, domborítással, varrással… ) alakított és díszített kézműves alkotás 

lehet: 

 használati tárgy, 

- gyermekjáték 

- népi hangszer, 

- hagyománytárgy…, 

 ajándéktárgy 

 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell 

a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kézműves tárgy. 

A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra 

alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, természetes anyagokból, 

szabadon választott kézműves technikával létrehozott alkotás (gyermekjáték, maszk) 

 

A vizsga értékelése 

  

A kézműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 tárgytervező képesség, 

 formaalkotó és díszítményképző készség, 

 anyag és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

 kézműves alapismeret, 

 a műfaji jellegzetességek megfelelő alkalmazása, 

 a vizsgamunka összhatása. 

 

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÉZMŰVES MŰHELYGYAKORLAT   

 

FELADATSOR 

Összeállított tematika szerint készített alkotások tervezési dokumentációval együtt, 

melyek a tanév második félévében, órai keretek között készülnek 
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I. Csomagolás, könyvkötés 

 

33-36 óra 

A csomagolás szerepe, az áru védelme, tárolhatósága, szállíthatósága 

A csomagolás mint információhordozó, mint esztétikai élmény 

A csomagolásművészet 

Csomagolásfajták: zacskó- és tasakfélék(sima, redős, redős-talpas) zsákok, dobozok( 

kartondoboz, hullámdoboz) 

 

Könyvkötés.  

37-38 óra 

Történeti áttekintés: példák megismerése a különböző korokból. A könyv részei. A 

könyvkötéshez használatos anyagok eszközök , szerszámok. Látogatás a nyomdában. 

Laprögzítő eljárások kipróbálása, az előnyök és hátrányok megtapasztalása. 

39-40 óra  

Kedvelt folyóiratok fűzése, borítása: a folyóiratok előkészítése a kötéshez. Előzék és fűzés. 

Könyvtest készítése. A tábla és gerinclemez kiszabása. A könyvtest behelyezése a táblába 

41-44 óra  

Művészkönyv készítése. Egyediségre törekvés a bizarrság kizárása nélkül. 

Az érzelmek, gondolati tartalmaknak megfelelő anyagok, méretek megválasztása.  

Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása. 

 

II. Papírmakett, mobil, modell készítése  

 

45-46 óra  

Makett, a modell és a mobil közös és eltérő ismérvei 

Szerepük a tervezési folyamatban ( művészet, ipar) 

A természeti formák szerepe a formatervezés szempontjából 

Formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés 

A megértést, megjelenítést segítő eljárások alkalmazása  

47-50 óra  

A makett, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és környezet tervezés, személyes 

élmények, a fantáziavilág kivetítésével. Meglévő épületek makettezése különböző 

módszerekkel. Mértani testekre bontás, majd testcsoporttá építés egyetlen összetett testként 

szemlélve. Az épület, épületcsoport környezetbe illesztése, annak szimbolikus megjelenése 

51-54 óra  

Repülőmodell készítése kész tervrajz alapján 

55-56 óra  

Egy szabadon választott szerkezet modellezése 

 

III. A papírművészet megjelenése, megismerése  
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57-60 óra  

Különböző korok papírművészetének áttekintése 

Korunk hazai és külföldi alkotóinak, műveinek megismerése. 

A művek elemzése érzelmi, esztétikai technikai szempontból 

Dekollázs technikák: égetés, elmosás, kaparás, tépés, préselés, szúrás 

61-64 óra  

Az elméletben megismert technikák alkalmazása fakturák, reliefek, szobrok alkotásában. 

Fakturák, reliefek létrehozása kollázs és dekollázs technikával 

Hangulatok érzelmek kifejezése fakturákkal 

65-66 óra  

Történet elmesélése figurális domborművön. 

67-68 óra  

Domborművek létrehozása dekoratív céllal.  

 

B/ FELADATSOR 

Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tárgy 

 

Készíts díszített tolltartót színes tervvázlat alapján, a szabadon választott technikák 

bármelyikével.  

- A színes tervvázlathoz használható technikák: akvarell festék, pasztell kréta 

- A tárgykészítéshez rendelkezésre álló technikák: agyag, papír, (textil,) bőr. 

 

A tárgy tervezésénél a funkció és forma egységére és esztétikumára különösen nagy 

hangsúlyt fektess! 

 

A vizsga időtartama 

Tervezési feladat: 30 perc 

Tárgykészítés: 150 perc 

A vizsga értékelése a kézműves tárgy kivitelezése  

 

A feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte                                                          2 pont 

A feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan                                             1 pont 

A feladatot teljesen félreértette                                                                                           0 pont 

 

A tárgy a funkciónak megfelelő                                                                                          2 pont 

A tárgy a funkciónak nem teljesen megfelelő                                                                     1 pont 

A tárgy a funkciónak nem megfelelő                                                                                  0 pont 

 

A tervrajz és a tárgy arányai egymásnak megfelelőek                                                        2 pont 

A tervrajz és a tárgy arányai egymásnak nem teljesen megfelelő                                      1 pont 

Teljesen hibás arányok                                                                                                        0 pont 
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A tárgy formaalkotása és díszítményképzése technikailag kifogástalan                            2 pont 

A tárgy formaalkotása vagy díszítményképzése technikailag csak kevéssé jellemző        1 pont 

Érzéketlen, kezdetleges munka                                                                                           0 pont 

 

Tisztában van az anyag és eszközhasználat alapvető szabályaival                                     2 pont 

Az anyag és eszközhasználat alkalmazásában kissé bizonytalan                                       1 pont 

Nincs tisztában az anyag és eszközhasználat alapvető szabályaival                                   0 pont 

 

 Környezetalakító készsége kiválóan megnyilvánul munkájában                                       2 pont 

 Környezetalakító készsége kevéssé fedezhető fel az elkészített tárgyon                           1 pont 

 Környezetalakító készsége egyáltalán nem meggyőző                                                      0 pont 

 

Tárgya kitűnő koncentráló képességről tanúskodik                                                            2 pont 

Figyelme nem egyenletes                                                                                                    1 pont 

A feladat nyilvánvalóan nem kötötte le figyelmét                                                              0 pont 

(a rajz „befejezettségi” szintje alapján) 

 

Az alkalmazott technikát magas színvonalon alkalmazta                                                   2 pont 

Nem kellően jártas a technika alkalmazásában                                                                   1 pont 

Teljesen járatlan az alkalmazott technikában                                                                      0 pont 

 

Összbenyomás 

Hatásos, esztétikus, jó benyomást keltő munka                                                                  2 pont 

Vannak értékei de az összhatás mégsem teljesen meggyőző                                              1 pont 

 

Tárgyalkotás pontszámai maximum 18 pont 

 

A vizsga értékelése a kézműves tárgy tervezése  

 

A feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte                                             2 pont 

A feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan                                1 pont 

A feladatot teljesen félreértette                                                                              0 pont 

 

A rajza jól komponált, az adott felületet jól kihasználta                                        2 pont 

Rajzának kompozíciója nem teljesen megfelelő                                                    1 pont 

Esetleges figyelmetlen rosszul komponált rajz                                                      0 pont 

 

Rajzán a tárgyak belső arányait egymáshoz való viszonyát pontosan visszaadta  2 pont 

A tárgyak belső arányai vagy egymáshoz való viszonya nem teljesen megfelelő 1 pont 

Teljesen hibás arányok                                                                                           0 pont 
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A tárgyak formáját és térbeliségét, vizuális minőségeit kitűnően érzékeltette      2 pont 

A formák a térbeliség érzékeltetése csak kevéssé jellemző                                   1 pont 

Érzéketlen, kezdetleges rajz                                                                                   0 pont 

 

Tisztában van a vonalperspektíva alapvető szabályaival                                       2 pont 

A vonalperspektíva alkalmazásában kissé bizonytalan                                          1 pont 

Nincs tisztában a vonalperspektíva lényegével                                                      0 pont 

 

A rajzi megjelenítő eszközöket (vonal, tónus) helyesen alkalmazza                     2 pont 

A megjelenítő eszközök alkalmazásában nem kellően gyakorlott                         1 pont 

A megjelenítő eszközök alkalmazásában nincs tisztában                                      0 pont 

 

Rajza kitűnő koncentráló képességről tanúskodik                                                  2 pont 

Figyelme nem egyenletes                                                                                        1 pont 

A feladat nyilvánvalóan nem kötötte le figyelmét                                                  0 pont 

(a rajz „befejezettségi” szintje alapján) 

 

Az alkalmazott technikát magas színvonalon alkalmazta                                       2 pont 

Nem kellően jártas a technika alkalmazásában                                                       1 pont 

Teljesen járatlan az alkalmazott technikában                                                          0 pont 

 

Összbenyomás 

Hatásos, jó benyomást keltő munka                                                                       2 pont 

Vannak értékei de az összkép mégsem teljesen meggyőző                                   1 pont 

 

Színes tervvázlat pontszáma maximum 18 pont 

 

Összes pontszám 36 pont 

 

Jeles (5):  36-32 pont 

Jó (4):   31-29 pont 

Közepes (3):  28-25 pont 

Elégséges (2): 24-18 pont 

Elégtelen (1): 17-0 pont 

 

TANANYAGTARTALOM 

 

A műhelyelőkészítő tananyagtartalma a környezet anyagainak, az ember tárgykészítő 

tevékenységének, a tárgykészítésre alkalmas anyagok tulajdonságainak, formálhatóságának 

megismerésére irányul. 
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A tanulók növényi részekből (kukorica- és cirokszárból, gyékényből, szalmából, csuhéból) 

használati-, dísz- és ajándéktárgyakat készítenek. 

A környezetben található anyagokból játékokat, bábokat konstruálnak. 

 

A műhelygyakorlat során a tanulók az agyag, textil, bőr, papír formálhatóságával ismerkednek 

meg. 

Fonnak, szőnek, nemezelnek, az anyagokat szabják, varrják, gyűrik, festik, az agyagot 

formálják, alakítják. Textil- és bőrkollázsokat, textúrákat képeznek, agyag-, textil- és 

bőrtárgyakat alkotnak. Darabolással, összeillesztéssel tárgyakat alkotnak. Az elkészült tárgyak 

felületét a funkció-forma-díszítmény összhangjának érvényesítésével a legkülönbözőbb 

technikai eljárásokkal díszítik. 

Kiemelt szerepet kap a hagyományos kézműves technikák megismerése mellett a mai 

alkalmazás lehetőségének feltárása, megismerése.  

MŰHELYELŐKÉSZÍTŐ 

1. évfolyam 

Az első évfolyamos műhelyelőkészítő célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a 

tanuló: 

 sajátítson el olyan ismereteket, eszközhasználó képességeket, jártasságokat amelyek 

lehetővé teszik számára a tárgyalkotást. 

Az első évfolyamos műhelyelőkészítő feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan:  

 keltse fel a tanulók érdeklődését a tárgyi környezet iránt, 

 alakítson ki olyan alapozó ismereteket, készségeket, melyek lehetővé teszik a fenti célok 

megvalósulását. 

KÖVETELMÉNYEK 

A tanuló ismerje: 

 a kézművességben használt anyagokat, 

 az anyagok alakíthatóságát, 

 az eszköznélküli anyagalakítás módjait, lehetőségeit, 

 a tárgyalkotó tevékenység műhelytitkait. 

 

A tanuló legyen képes: 

 a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 

 a leendő tárgy elképzelésére, megtervezésére, 

 a legegyszerűbb tárgyformáló eszközök használatára, 

 egyszerű anyagformálásra, anyagalakításra, 
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 balesetmentes munkavégzésre. 

A TANANYAG TÉMAKÖREI 

A környezet anyagai 

 

Elmélet 

A környezet anyagainak megfigyelése: természetes (ásványi, növényi, állati eredetű) és 

mesterséges anyagok 

Gyakorlat 

Tanulmányi séta a természeti környezetben, különféle anyagok gyűjtése 

Játékeszközök és -figurák: állat- és emberalakok készítése (pl.: bogáncsbaba) 

Kő, homok és hó felhasználása a játéktevékenységben 

A kézművesség legősibb anyagai 

 

Elmélet: 

Tárgykészítésre alkalmas növényi részek 

Tárgykészítésre alkalmas állati eredetű anyagok 

Tárgykészítésre alkalmas ásványi anyagok 

Gyakorlat: 

A különböző növényi részek formálhatóságának megismerése 

Kukorica- és cirokszár-játékok alkotása. Gyékényfigurák (pl.: lovacskák) készítése 

Csuhébaba alkotása. Szalmafigurák, szalmadíszek képzése 

A vesszőfonás kipróbálása 

 

Az ember tárgykészítő tevékenysége 

 

Elmélet 

Ismerkedés az ember tárgykészítő tevékenységével, a tárgykészítés szerepével, a tárgyalkotás 

területeivel 

Gyakorlat 

Tárgyak szerepének vizsgálata a környezetben  

Tárgyalkotó lehetőségek megismerése 

Kéreg- vagy tökedénykék készítése 

 

Használati és ajándéktárgyak 

 

Elmélet 

A használati tárgyak funkciója. A dísztárgyak funkciója 

Az ajándék szerepe, ajándékozási szokások 

Gyakorlat 

A megismert anyagokból hétköznapi tárgyak tervezése és készítése 

Használati tárgyak alkotása a megismert anyagokból 
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Dísztárgyak tervezése a megismert kézműves tevékenységek felhasználásával 

Ünnepekhez kapcsolódó tárgyalkotás választott anyagokkal és technikákkal, pl.: asztali és fali 

díszek komponálása 

Ajándéktárgyak, öltözet-kiegészítők készítése, pl.: magokból, termésekből nyakláncok, 

karkötők fűzése 

 

A papír 

 

Elmélet 

A papír tulajdonságainak megfigyelése 

A papír felhasználási lehetőségei. A papír újrahasznosítása 

Gyakorlat 

Papírhajtogatások. Papírmasé figurák készítése 

Mozgatható végtagú figurák készítése (más anyagok kombinálásával is) 

Sárkánykészítés 

 

A gyapjú 

 

Elmélet 

A gyapjú tulajdonságai. A gyapjú alakíthatósága. A gyapjú sodrása, fonása 

A nemez tulajdonságai 

Gyakorlat 

A nemezelés gyakorlati megismerése 

Nemezlabda, kisméretű rátétes nemeztakaró készítése   

Egyszerű sodratok készítése. Egyszerű fonástechnikák elsajátítása 

 

A fonal 

 

Elmélet 

A fonallal való anyagalakítás lehetőségeinek megismerése 

A szövés, fonás műveletei 

A szövetek felhasználási területei 

Gyakorlat 

A körmönfonás technikái. Többszálas fonástechnikák: lapos és gömbölyű fonások 

Szövés szövőtábla segítségével. Szövés kártyákkal. Szövés kereten 

 

A textil 

 

Elmélet 

A textil fogalma. A textilek alapanyagai.  

Textilképzés lehetőségei (szövés, kötés, hurkolás…) 

A textilek tulajdonságai. A textil felhasználhatósága. A textil alakíthatósága 
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Gyakorlat 

Gyűréssel, hajtogatással, ragasztással textilképek alkotása 

Textildarabkákból kollázsok létrehozása 

Különböző faktúrájú anyagokból nyomhagyásra alkalmas dúcok készítése  

Nyomhagyással, fröcsköléssel, ecsettel a textil felületének mintázása 

Hajtogatással, kötözéssel batikolt textilek alkotása 

Szabással, kötözéssel, töméssel rongybaba kialakítása 

 

Az agyag 

 

Elmélet 

Az agyag tulajdonságai. Az agyag felhasználási területei 

A fazekasság munkafolyamatai: előkészítés, formázás, díszítés, égetés 

Gyakorlat 

Agyagelőkészítési műveletek. Agyagplasztikák készítése 

Edénykészítés formába rakással. Díszítés nyomhagyással 

 

 

Minimumkövetelmény 

A tanuló ismerje a kézművesség azon anyagainak legfontosabb tulajdonságait, amivel a 

műhelyelőkészítő tevékenység során foglalkoztak. Alakuljon ki a tanulóban a kézműves 

tevékenységek iránti érdeklődés. Próbálja ki a bemutatott kézműves technikákat. 

 

2. évfolyam 

 

A második évfolyamos műhelyelőkészítő célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan 

a tanuló: 

 képes legyen látványteremtésre, mondanivalója bábokkal való kifejezésére és a bábok 

alapmozgásainak elsajátítására. 

 

A második évfolyamos műhelyelőkészítő feladata, hogy a vizuális neveléssel 

párhuzamosan a tanuló:  

 ismerje meg a bábkészítés és bábjátszás történetét, 

 legyen képes megkülönböztetni a bábok alapvető típusait, 

 sajátítsa el a legfontosabb bábtípusok elkészítési módját, 

 ismerje a díszletkészítés sajátosságait, 

 ismerje fel a játéktér lehetőségeit. 
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KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló ismerje: 

 a bábtörténet legfontosabb vonulatait (képmutogatástól a legbonyolultabb mechanikákig), 

 a darab mondanivalójának és a kiválasztott bábtípusnak a kapcsolatrendszerét, 

 a felhasználható anyagok tulajdonságait és célszerű felhasználhatóságukat, 

 a bábművészet szintetizáló képességét az irodalom, a képzőművészet, a zene és a 

mozgásművészetek között. 

 

A tanuló legyen képes: 

 a képzőművészet lehetőségeit, eszközeit felhasználva bábokat készíteni, 

 tartalmat adni az egyszerű tárgyaknak, eszközöknek. 

 

A tanulóknak alapvetően tisztában kell lenni azzal a ténnyel, hogy mozgatható, színpadra 

állítható bábot kell készíteniük, nem pedig kiállítható képzőművészeti alkotásokat. 

A TANANYAG TÉMAKÖREI 

 

Rögtönzött bábfigurák készítése 

 

Elmélet 

A bábkészítés és bábjáték műfaji sajátosságai – az átváltozás és jelzések 

A forma és színredukció szerepe a karakter megfogalmazásában 

A rögtönzött bábok jellemzői 

Gyakorlat 

Anyaggyűjtés (termények, flakonok, papírdobozok, lécek, ágak, fonalak)  

Egyszerű zászló, vagy síkbáb alkotása 

Rögtönzött bábok készítése termények felhasználásával 

Rögtönzött bábok készítése flakonok felhasználásával 

Kézre, fejre húzható zacskóbábok kialakítása 

Fejre, kézre, lábra, törzsre húzható dobozokból jelmezek készítése 

Színes zoknik, harisnyák kitömésével, elkötésével harisnyafigurák kialakítása 

Kesztyűre ragasztott filcdarabkákkal egyszerű kesztyűsbábok létrehozása 

 

Fakanál vagy botbáb készítése 

 

Elmélet 

A fakanál vagy botbáb jellemzői 
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A báb karaktere, arányrendszere 

A játéktér szerepe a bábjátszásban 

Gyakorlat 

Meseválasztás. A mesefigura karakterének megrajzolása 

A karakternek megfelelő fakanál vagy botbábfigura elképzelése 

A báb karakteréhez szükséges fakanál vagy bot kiválasztása 

Fej karakterének kialakítása applikációval 

Fej és törzs arányának kialakítása 

Ruházat (húzott szoknya) megvarrása, felerősítése (pl.: ragasztással) 

Lábak, kezek, testjelzések (farok, taréj) kialakítása 

A történethez díszlet készítése. A meséhez zeneválasztás (dalok) 

A bábok megmozgatása paraván nélkül, majd paraván mögött 

A mesefigurák karakterének kialakítása hanggal, taglejtéssel 

A paraván mögötti játéktér megismerése, bejátszása 

Próbák, majd a mese eljátszása 

 

Síkbáb készítése pálcára vagy lécre szerelve 

 

Elmélet 

A síkbáb fogalma, felépítése 

A síkbábok bábtörténeti vonatkozásai 

Gyakorlat 

A megjelenítésre szánt figura karakterének megtervezése 

A test részekre tagolása, a testrészek kivágása 

Kartonból kivágott fej, kéz, láb összeépítése a törzzsel (mozgatható módon) 

A végtagok véletlenszerű mozgatása. A végtagok összerendezett mozgatása 

Ruházat elkészítése varrással, ragasztással 

Játék a kész bábbal 

 

Árnybáb készítése 

 

Elmélet 

Bábtörténeti ismeretek – az árnybáb fogalma 

A vetítés törvényszerűségei. Játék a fénnyel 

 

Gyakorlat 

Árnyjátékokhoz mese vagy egyéb történet, irodalmi anyag és a hozzá illő dalok, zenék 

kiválasztása (pl.: a láncmesék, balladák)  

A bábok megtervezése 

A bábok elkészítése (anyaga színes vagy festhető merev műanyag fólia; a figurák ruházata 

festéssel készül, gazdagabb, igényesebb grafikai eljárással) 

A bábokhoz díszletek készítése 
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A mozgatási mechanizmus megismerése, gyakorlása 

Játék a vetítőgéppel – élesebb árny előállítása. Próbák. Az árnyjáték bemutatása 

 

Egyszerű gyűszű- és kesztyűbábok készítése 

 

Elmélet 

A gyűszű- és kesztyűbáb tulajdonságainak megismerése 

A gyűszű- és kesztyűs báb szerkezetének megbeszélése (fej, kosztüm, jelzések) 

Az ember- és állatfigurák jellemzői. Arányok 

Gyakorlat 

Gyűszűbáb készítése: Ujjra húzható gyűszűbáb tervezése, szabása, varrása. Az ujjra húzható 

gyűszűforma bábfigurává alakítása rávarrt, ráapplikált jelzésszerű elemekkel. Játék a 

gyűszűbábbal 

Kesztyűbáb készítése: Kesztyűbáb tervezése. A tervek alapján a kesztyű kiszabása 3 ujjra és 

tenyérre (mindkét kézre alkalmazható). A bábfej nyakának elkészítése. Fej kialakítása 

papírmaséból. A fej jelzéseinek felhelyezése: applikálással, festéssel. A kesztyűn a figura 

testének, ruházatának jelzése.  

Az elkészült kesztyűbáb életre keltése hanggal, mozgatással 

 

Wayang bábok tervezése 

 

Elmélet 

A wayang báb eredete, tulajdonságai, felhasználási lehetőségei 

A szerkezet, a bábu megfogalmazása 

Gyakorlat 

Bábtervek készítése wayang bábhoz (hős, misztikus alak, fenséges mozgású király, balladai 

alak). A fej és a test megmintázása papírmaséból. Ruhatervek készítése.  

A ruhához szükséges anyagok kiválogatása. A ruha kiszabása, megvarrása 

Szerkezet-vázlat készítése. A mozgatás megtervezése 

A wayang báb összeszerelése, felöltöztetése. A wayang báb mozgatásának kipróbálása 

 

Marionett báb készítése 

 

Elmélet 

A marionett báb jellemzőinek megismerése 

Az emberi test mozgása, arányai. A test „szerkezete” 

Gyakorlat 

Az emberi test felépítésének tanulmányozása: arányok, mozgás kifejezése 

A mozgáspontok vizsgálata  

A báb mozgatásához a legszükségesebb ízesülési pontok kijelölése 

Mozgató kereszt elkészítése. A mozgatandó részek felzsinórozásának megtervezése 

Egy választott figura elkészítése marionett technikára 
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A szükséges mozgásokhoz a megfelelő ízesülési pontok kiválasztása 

A plasztika (fej, törzs, végtagok) elkészítése és az ízesülések kialakítása 

Az ízesülések és a mozgatókereszt felzsinórozása 

A báb felöltöztetése; anyagkiválasztás (pl.: a mozgó részekre jó esésű vagy lenge anyag) 

A kész báb mozgatásának begyakorlása, a mozgás közben tapasztaltak felfedezése, 

megfigyelése 

 

Díszletkészítés 

 

Elmélet  

A színpadkép fogalma; síkdíszlet, féldomború díszletek 

A redukció fontossága 

Gyakorlat 

A kiválasztott bábhoz, meséhez teljes színpadkép tervezése, készítése 

Síkdíszletek (ház, fa, domb, erdő, virágos rét, híd, patak ...) készítése 

Textildíszletek, drapériák, függönyök 

 

 

Minimumkövetelmény 

Tudjon rögtönzött bábot, egyszerű fakanál bábot készíteni és az elkészített bábokat karakteres 

jelzésekkel ellátni. Ismerje a sík- és árnybáb jelentőségét. 

Tudjon a mesedarabhoz egyszerű színpadképet komponálni. 

Tudjon pálcás bábot megfelelő szerkezettel elkészíteni. 

Tudjon egyszerű gyűszű- vagy kesztyűbábot készíteni. 

Tudjon egyszerű marionett figurát alkotni. 

Tudjon bábdíszletet tervezni, létrehozni. 

 

műhelygyakorlat  

3. ÉVFOLYAM 

A műhelygyakorlat célja, feladata 

 

A műhelymunka célja, hogy a tanuló: 

 a megismert műfaji lehetőségeket egyéniségének megfelelően tudja használni, alakítani, 

 tudjon bánni a megszerzett ismeretekkel, anyagokkal, technikákkal, 

 tudjon élni az újfajta kifejezésmód lehetőségeivel, 

 legyen képes textiles feladatok elkészítésére, kivitelezésére, esztétikus megjelenítésére. 

 

A műhelymunka feladata, hogy a tanuló ismerje meg: 



369 

 

 a textilt, mint anyagot, 

 a textil felhasználhatóságának sokszínűségét, 

 a textil sajátosságait, 

 a szövési műveleteket (felvetés, leszövés, szövés, stb.). 

 

követelmények 

 

A tanuló ismerje meg: 

 a tanult egyszerűbb textiltechnikákat, 

 az eszközöket, anyagokat, 

 a textil felhasználásának sokszínűségét, 

 a szövés alapjait. 

 

A tanuló legyen képes: 

 tervek készítésére, 

 a tanult technikák alkalmazására, 

 önálló munkák létrehozására, 

 saját képek, szőnyegek elkészítésére, 

 társai és saját munkáinak véleményezésére. 

 

A 3. évfolyam tananyagának témakörei textil szakirányúak 

Ismerkedés a textillel 

 

Elmélet 

Ismerkedés a textillel mint anyaggal, annak sokszínűségével, felhasználhatóságának fő 

területeivel, a textilhez kapcsolódó, a textilt alakító eszközökkel 

Anyagismeret:  

 természetes anyagok – len, kender, pamut, gyapjú, selyem 

 mesterséges anyagok – műszálak 

Ősi textilmaradványok a művészet története során (pl.: egyiptomi – kopt, és kínai – selyem) 

Gyakorlat 

Fonalvezetés papíron ragasztással, varrással 

Textil foltkollázsok készítése, képek létrehozása ragasztással, varrással 

 Ismerkedés a textil alapanyagaival 

 

Elmélet 

A természetes anyagok felhasználása a termesztéstől, termeléstől a feldolgozásig 

Növényi és állati eredetű festékek megismertetése 
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Gyakorlat 

Festőnövények gyűjtése (bodza, sáfrány, dió, hagyma, stb.) 

Gyapjú és pamutfestés növényi és állati eredetű festékekkel 

Képek készítése természetes és mesterséges anyagok felhasználásával 

A megfestett fonallal „írott kép” létrehozása (hímzés, öltés) 

 

Ismerkedés a textilnyomatokkal 

 

Elmélet 

Ismerkedés a népművészetben használt, a textilkészítésben alkalmazott eszközökkel, pl.: 

nyomódúc, indigó, kékfestő 

Gyakorlat 

Világos, egyszínű anyagra nyomat készítése (pl.: tárgylenyomatok, terméslenyomat, pálcikák 

nyomtatása, tenyérlenyomat) 

Nyomódúcok készítése. Terítő készítése nyomtatással 

Geometrikus formák tervezése, kivitelezése, színpróbák, árnyalatok létrehozása 

 

Faktúra és textúra játékok 

 

Elmélet 

Ismerkedés a textilek szerkezetével: szálszerkezet, anyagtan, anyagismeret (filc, selyem, 

vászon, gyapjú vizsgálata) 

Tömör, laza, sűrű, lyukacsos, szőrös, érdes, sima, bársonyos anyagok felületeinek vizsgálata 

Gyakorlat 

Textilfaktúrák és textúrák alkotása 

Textilfrottázsok kialakítása. Textilkollázsok készítése 

 

A batik 

 

Elmélet 

A batik szó jelentése. A jávai batik, a néger batik, az ikat története 

A batiktechnika hazai rokonai 

Gyakorlat 

A batiktechnika megismerése, elsajátítása 

A batikolás eszközeinek megismerése (viasz, csumi, batikpipa, selyem, vászon) 

Kötözött batik készítése (trikó, ruhaanyagok, dekorációs anyagok) 

A viaszolás tanulmányozása. Batikolás selyemre, vászonra, viasszal 

Színkihagyás, több szín alkalmazása 

Batikolással kendő, sál, terítő festése 

A színtartósság növelése, mosás, öblítés, viasz és festék bevasalása 
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Textilfestés 

 

Elmélet 

Az új technikai eszközök és társműfajok (festészet, grafika) technikáinak megjelenési 

lehetőségei a textilen 

Gyakorlat 

Textilfestés ecsettel különböző anyagokra (vászon, selyem) 

Textilfilc használatával mini textilek készítése 

 

Textilbáb készítése 

 

Elmélet 

Bábok a művészetben 

Kínai bábok 

Schéner Mihály, Anna Margit bábfigurái 

Gyakorlat 

Bábfigura tetőtől talpig textilbe öltöztetése  

A bábfigura berendezett térbe helyezése (pl.: babaház) 

Az adott tér hangulatához illő textilek tervezése, anyagok kiválasztása 

 

Nemezelés, nemezkészítés 

 

Elmélet 

A gyapjú tulajdonsága, alakíthatósága 

Népművészeti motívumkincsek gyűjtése 

Honfoglalás kori sátrak, jurták megismerése 

A mai nemezművészet bemutatása 

Gyakorlat 

A gyapjú festése 

Egyszerű kisméretű nemezlabda készítése 

Használati tárgyak tervezése, ezek átírása nemezre 

Kis nemeztárgyak (pl. tarisznya, pénztárca) készítése 

Nagyméretű nemezplasztikák készítése, összeépítése fémmel, fával, fémszállal 

Közös alkotás létrehozása az eddig ismert eljárásokkal (nemezelés, kollázs, hímzés, varrás, 

festés, applikálás, különböző anyagok felhasználása) 

 

Fonás 

 

Elmélet 

A szálasanyagok tulajdonságai. A fonás technikái 
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Gyakorlat 

Egyszerű fonalsodratok készítése. Többszálas fonalsodratok kialakítása 

A sodratokkal textilképek alkotása 

Sodratok, fonások felhasználásával használati tárgyak, öltözetkiegészítők díszítése 

 

Szövés 

 

Elmélet 

A szövés eredete. A szövés történeti áttekintése 

A szövés technikái. A szövés eszközei 

A lánc és vetülék szerepe 

Az erdélyi festékes szőnyegek fajtái. A festékesek motívumvilága 

Gyakorlat 

A különböző felvetési módok kipróbálása 

Az alapszövések megismerése 

Csíkritmusok tervezése 

Szövés szövőtáblával. Szövés kereten 

A kártyaszövés technikájának megismerése 

Kártyás szövéshez minták tervezése. A minta leszövése 

A szövőállvány vagy szövőszék megismerése a gyakorlatban 

Alapszövésekkel. 20x20-as szövésminták készítése 

A szélek és a méret tartása 

 

 

Minimumkövetelmény 

A tanuló tudjon textilnyomatokat, textilkollázsokat, frottázsokat készíteni. 

Ismerje és tudja alkalmazni az év során tanult batikolási technikákat. 

Tudja alkalmazni a textilfestés tanult technikáit. 

A tanuló rendelkezzen alapvető varrási, applikálási ismeretekkel. 

Tudja a textilbábkészítés alapismereteit 

A tanuló ismerje a gyapjú tulajdonságait, a nemezkészítés eljárásait. 

A tanuló ismerje az alapvető szövési technikákat. 

A tanuló sajátítsa el a gyapjúfestési ismereteket. 

4. évfolyam  

A MŰHELYGYAKORLAT CÉLJA, FELADATA 

A műhelygyakorlat célja: 

 a hagyományos népi kultúra továbbéltetése, átörökítése, valamint a múlt értékeinek 

beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe, 
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 a manuális képességek fejlesztése, az értékteremtésre, -megőrzésre nevelés, a természetes 

anyag feldolgozásával a természetközeli szemlélet mélyítése, az esztétikai, művészi, 

konstruktív érzékenység kialakítása, 

 a természetes bőr hagyományos kézműves megmunkálási módjainak elsajátítása, 

 a bőrműves műhelymunka iránti nyitottság kialakítása. 

 

A műhelymunka feladata: 

 a bőr felhasználásának, bőrtárgyak készítéstörténetének megismertetése, 

 tárgytervezési alapismeretek elsajátítása,  

 a bőrtárgykészítéshez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalók biztosítása, 

A műhelyprogram feladata a balesetmentes, munkavédelmi előírásoknak megfelelő jártasság 

kialakítása az eszközhasználatban. Irányított tárgyelemzéseken és tervezési folyamaton 

keresztül a tárgy, a környezet és a használó ember összhangjára, harmóniájára való 

figyelemfelhívás, ezzel az esztétikai érzék és ítélőképesség mélyítése, árnyaltabbá tétele. 

Követelmények  

 

A tanuló ismerje:  

 az alkalmazott anyagok tulajdonságait, a kéziszerszámok használatát,  

 a motívum-, mintagyűjtés forrásait, másolási módszereket, a tervezés folyamatát, 

 a tárgykészítés folyamatát, 

 a bőrfestést, pácolást, a domborítást, metszést, a rátétes díszítéseket,  

 a bőrből készített tárgyak körét. 

 

A tanuló legyen jártas:  

 a bőrdíszítési eljárások alkalmazásában, a szerszámok használatában, 

 tervezési folyamatokban  

 gondolatainak, elképzeléseinek tárgyi formában történő megjelenítésében, 

 a tárgyak fajtájának ismeretében a megfelelő alapanyagok kiválasztásában, 

 a méretezésben, 

 a tárgynak és anyagnak megfelelő összeillesztési és díszítési technika kiválasztásában,  

 a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások betartásában. 

 

A 4. évfolyam tananyagának témakörei bőrös szakirányúak 

 

Ismerkedés a bőrrel 
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Elmélet 

A természetes (állati eredetű) bőr és mesterséges bőr tulajdonságai 

A bőr felhasználásának lehetőségei 

A bőrtárgykészítéshez szükséges alakítási műveletek megismerése 

Gyakorlat 

A különböző bőrök tulajdonságainak (vastagság, puhaság, formálhatóság…) tapasztalati 

megismerése 

A darabolás, vágás technikáinak kipróbálása (ollóval, késsel, snitzerrel vágás)  

A ragasztás technikáinak gyakorlata (pontszerűen, hólosan, teljes felületen) 

A szíjhasítás, metszéses díszítés módszerének megismerése (metszőkés használata) 

A bőrfonás technikáinak elsajátítása (két-, három- és többágú lapos és gömbölyű fonások)  

A fonáshoz alkalmas bőranyagok tulajdonságainak vizsgálata 

Az összeerősítő kézi varrás technikáinak megismerése 

Különféle apró tárgyak készítése a tanult technikák alkalmazásával 

 

Rátétes bőrmunkák 

 

Elmélet 

A rátétes bőrmunkák jellemzői. A rátétes díszítmények mintakincse 

A népművészet motívumrendszerének bemutatása – a motívumok csoportjai: geometrikus és 

természetes motívumok. Stilizált és naturális magjelenítések 

A kompozíció alakításának hagyományai, szabályai 

A lyukasztás szerepe a rátétképzésben 

A díszítő varrások szerepe a rátétek felerősítésében 

Gyakorlat 

Motívum- és mintagyűjtés. A hagyományos tárgyak motívumvilágának elemzése 

A kézi varrások és hímző öltések valamint a rátétes díszítmények megfigyelése 

A lyukasztás lehetőségei a díszítményképzésben 

Lyukasztásos rátétdíszek készítése 

Egyszerű tokok, erszények készítése rátétes díszítésekkel filcből, vékony irhabőrből 

Motívum- és mintagyűjtés, másolás, szabás ollóval, esetleg késsel 

Hímző öltések fonallal 

A tanult technikák kombinált alkalmazása, az anyaghoz illő díszítési mód megtervezése, 

kikísérletezése 

 

A bőr domborítása 

 

Elmélet 

A bőrdomborítás különböző módszereinek megismerése szakmatörténeti példák alapján 

Bőranyagok használati és alakítási tulajdonságai, hő, nedvesség, vegyi anyagok, festékek, 

pácok hatására 
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Gyakorlat 

A bőrdomborítás különböző módszereinek megismerése 

Díszítmények tervezése. A domborítandó anyag előkészítése. A bőr áztatása, formálhatóvá 

tétele. A domborítás kivitelezése. A domborítás rögzítése 

Könyvborító tervezése a tanult technikák felhasználásával (domborítás, lyukasztásos- fűzéses 

összeerősítés…) 

 

A bőr festése 

 

Elmélet 

Bőrfestékek – vegyi és természetes alapú festékek 

Népi természetismeret – természetes alapú festékek (pl.: festőnövények használata) 

Kiegészítő anyagok (pácok) szerepe, a festés munkafolyamata 

A bőr batikolása 

Gyakorlat 

Bőrfestés – lehetőség szerint növényi festékkel is. Színárnyalatok létrehozása 

A bőr alapszínének megváltoztatása, mintaképzés festéssel. Fűzőszálak festése 

Bőrfestéssel, batikolással mappa készítése 

 

Pásztorművészet 

 

Elmélet 

A népi bőrművesség tárgyanyagának, formakincsének, díszítési módjainak megismerése. A 

pásztorművészet jellemző tárgyai, forma- és motívumkincse 

A pásztorok bőrkikészítési eljárása 

A szíjgyártók munkája 

Gyakorlat 

Különböző díszítési, összeerősítési technikák gyakorlása 

A pásztorművészet jellegzetességeinek megjelenítése a tárgyalkotásban, pl.: pásztorkészség.  

Sallangok, pillangók készítése 

Néhány egyszerű szíjgyártó technika megismerése 

 

Bőrműves mesterségek 

 

Elmélet 

Szakmatörténet (bőrmunkák az ókorban, középkorban, újkorban)  

Kézművesség és tömegtermelés. Háziipar, kézműves mesterség jellemzői. Céhek, 

céhszervezetek létrejötte, szerepük. A bőrműves mesterségek szakosodása, bőrkikészítő és 

bőrfeldolgozó mesterségek – tímár, varga, csizmadia... 

A szűcsmesterség. A szűcsök díszítő technikái és motívumkincse, színvilága 

Viselettörténeti anyaggyűjtés, különös tekintettel az öltözet-kiegészítőkre 

Ismerkedés a népviselettel. A női és férfi viselet elemei, öltözet-kiegészítők 
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A jelentéstartalom kifejeződése a viseleten keresztül 

Gyakorlat 

Szabás félholdkéssel, varrás varrópadon árral, két tűvel 

Lábbeli-viseletek történetének tanulmányozása.  Gyűjtés, dokumentálás.  

Bocskor, vagy saru készítése hagyományos minta alapján, saját méretre 

A kesztyűviselet történetének tanulmányozása 

Saját részre kesztyű készítése irhából  

Anyaggyűjtés, dokumentálás. Erszény, tarsoly készítése a tanulmányok alapján 

Varrás, fűzés varrópadon árral, két tűvel. Csont és fa záró elemek, díszek készítése 

A szűcsmesterség megismerése  

Rátétes és hímzett díszítésmód alkalmazása kisebb tárgyakon 

Népi ihletésű öltözet-kiegészítők készítése, pl.: szironydíszű öv, ékszerek 

 

Bőr a kortárs művészetben, a mai divatban 

 

Elmélet 

Más kultúrák (pl.: törzsi kultúrák) bőrmunkáinak tanulmányozása. Irányított gyűjtőmunkák 

végzése 

A hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, a múlt értékeinek jelentősége a modern 

világban. Bőr a mai divatban. Bőr a kortárs művészetben 

Gyakorlat 

Más kultúrák bőrmunkáinak felelevenítése a tárgyalkotásban (pl.: színvilág-, technika-, 

motívumátvétellel) 

A modern környezetbe illeszkedő tárgyak létrehozása (pl.: lakáskultúrába, viseletbe) 

A megszokottól eltérő felhasználási módok kitalálása, kipróbálása 

 

 

Minimumkövetelmény 

A tanuló legyen képes ollóval, késsel szabni, tűző- és hímző öltéssel varrni. 

Ismerje a hagyományos motívumrendszer alapvető jellemzőit, a kompozícióépítés fontosabb 

elveit. A tanuló ismerje a bőrdomborítás különböző módjait, a bőrfestés lehetőségeit, a festékek 

csoportjait, a festés munkafolyamatának alapjait. 

Legyen képes varrópadon szíjakkal összefűzni alkatrészeket. 

Ismerje a népi bőrművességen belül a pásztorművészet és a szíjgyártás formakincsét, 

díszítményeit. 

 

 

5. évfolyam  
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A műhelygyakorlat célja, feladata 

 

A műhelymunka célja, hogy: 

 fejlessze a tanuló képességeit, ízlését,  

 rendszerezze és közvetítse azokat az ismereteket, melyeknek birtokában igényes tárgyakat 

tud létrehozni. 

 

A műhelymunka feladata, hogy a tanulót ismertesse meg: 

 a kerámiaművészet sajátos nyelvével, kifejező eszközeivel, formakincsével, 

megnyilvánulási formáival, 

 a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel, 

 egyes technológiai eljárások kivitelezésével és azok alkalmazási területével, 

 kerámiatárgyak készítésének folyamatával, 

 a kerámiakészítés környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival. 

 

KÖVETELMÉNYEK  

 

A tanuló ismerje: 

 a kerámiakészítés alapjait a felhasznált anyagok tulajdonságait, a készítés technológiáját, 

 a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 

 a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangjának megteremtésére, 

 önálló tervezésre, 

 terveinek látványszerű és formaértelmező rajzokban való igényes megjelenítésére, 

 megszerzett ismereteinek a tárgykészítés folyamatába beépítésére, 

 a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a terv megvalósítására, 

 a cél és az eredmény összevetésére, 

 a rendeltetés, forma és díszítmény szempontjai szerint a műtárgyak elemzésére, 

 a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására. 

Az 5. évfolyam tananyagának témakörei kerámia szakirányúak 

 

Ismerkedés az agyaggal 
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Elmélet 

Az anyag tulajdonságai. Az agyag jellegéből következő alakítási lehetőségek 

A földfestékekkel való díszítés technikái 

A kerámiaművesség néhány jelentős alkotásának bemutatása 

Gyakorlat 

Az agyag alakíthatóságának, formálhatóságának megtapasztalása 

Felületalakítási gyakorlatok 

Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen 

Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás, fröcskölés, ecsettel való festés, írókázás)  

Síkfelület kialakítása színes masszák segítségével 

Adott felület szabad, illetve kötött rendszerű plasztikus tagolása 

 

Reliefkészítés 

 

Elmélet 

A relief formajegyei. A lapos és mélyrelief 

A pozitív és negatív szerepe 

Gyakorlat 

Síklap formálása, szabályos és szabad ritmizálással 

Lapos plasztikájú falicsempék, járólapok tervezése 

Magas plasztikájú egyedi megjelenésű dombormű tervezése és készítése szabadon választható 

funkcióra 

Apró természeti formákról gipsznegatív öntése 

Ellentétpár öntése gipszből 

Monogrampecsét faragása 

Gipszbe való karcolás, felületképzés 

 

Körplasztika készítés 

 

Elmélet 

A körplasztika meghatározói 

A tömbszerű mintázás jelentősége 

Gyakorlat 

Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készítése, földfestékkel való díszítése 

Kisméretű karakteres állatfigurák, gyermekjátékok pl.: cserépsíp készítése 

 

Edénykészítés 

 

Elmélet 

Edényképzési technikák megismerése 

A mázazás megismerése 
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Gyakorlat 

Edénykészítés szétnyomkodással 

Különféle formára és formába való döngöléssel készített tárgyak előállítása 

Marokedény készítése, díszítése nyomhagyással 

Formára vagy formába rakott intarziaedény 

Kézikorongon történő edényfelrakás 

Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok 

alkalmazásával 

Különböző rendeltetésű és formájú, egymással harmonizáló szögletes edényegyüttes 

kialakítása összeépítéssel, díszítése a fenti technikák alkalmazásával 

Mázazási, kemencerakási gyakorlatok 

Az égetés figyelemmel kísérése 

 

Szabad és kötött formálás összekapcsolása 

 

Elmélet 

A téma megjelenési formái a kerámiatörténetben 

Gyakorlat 

Tervezés és anyaggyűjtés látványszerű rajz segítségével 

Figurális agyagplasztika kézikorongon felrakott edény részeként alkalmazva 

 

Forma és díszítmény együttese 

 

Elmélet 

A forma és díszítmény összhangja 

Gyakorlat 

Forma és motívumgyűjtés az adott témában 

Egyéni megoldási variációk tervezése 

Öblös edény engóbos tagolása geometrikus vagy antropomorf jelleggel 

Mázazás, kemencerakás 

Azonos formavilágú, harmonikus tárgyegyüttes tervezése, elkészítése kézműves eszközökkel 

Az elképzelt darabok látványszerű megjelenítése rajzban 

 

Minimumkövetelmény 

A tanuló legyen birtokában az alapvető technológiai ismereteknek.  

Legyen képes a megismert technikákat úgy alkalmazni, hogy lehetőleg repedésmentes 

plasztikát illetve tárgyat hozzon létre. 

Legyen képes felrakással egyszerű edényeket készíteni. 

A tanuló tudjon egyszerű lapos és mélyreliefeket készíteni. 

Ismerje a gipszöntés technikáját. Tudja alkalmazni a pozitív és negatív formaképzést. Legyen 

képes körplasztikák készítésére. 

Ismerje az engóbbal, írókázással való díszítést. 
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Munkáiban törekedjen a forma és funkció összhangjára. 

 

6. évfolyam 

 

A műhelygyakorlat célja, feladata 

 

A műhelymunka célja: 

 az anyagi minőségek, esztétikai értékek iránti fogékonyság fejlesztése, 

 a tanulók problémaérzékenységének, manuális készségének és igényességének kialakítása, 

 a tanulók mesterségbeli tudásának megalapozása. 

 

A műhelymunka feladata, hogy a tanulót ismertesse meg: 

 a papír kultúrtörténeti jelentőségével, 

 a papírművészet műfajaival, 

 a papírkészítés folyamatával, 

 a tárgyalkotás anyagaival, eszközeivel, 

 a munkafogásokkal, az eszközök balesetmentes használatával. 

 

Alakítsa ki és mélyítse el a tanulóban: 

 azokat a tulajdonságokat, amelyek révén képessé válik a tanultakat adaptálni és alkotó 

munkát végezni. 

 

KÖVETELMÉNYEK  

 

A tanuló ismerje: 

 a papírfajtákat, azok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit,  

 a papírmegmunkálás eszközeit, 

 a tervezés ergonómiai szempontjait, 

 a papírnak más anyagokkal való társítási lehetőségeit, azok korlátait, 

 a makett és a modell közötti különbséget, 

 a könyvkötés alapfogásait, eszközeit, 

 a papírművesség irányzatait, jelentős alkotóit és munkásságukat. 
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A tanuló legyen képes: 

 a tanult elméleti és gyakorlati ismeretek alkotó módon való alkalmazására, 

 a feladatok megoldásához szükséges rajzi, tervezési és műhelyrajzok értelmezésére, 

igényes elkészítésére, bemutatására, 

 a papír megmunkálásához használt eszközök, gépek, berendezések rendeltetésszerű 

használatára, 

 a papírfajtáknak, a megmunkálás módjainak a feladat, az igények szerint legmegfelelőbb 

kiválasztására és alkalmazására, 

 az elkészült munka elemzésére, megítélésére. 

A 6. évfolyam tananyagának témakörei papír szakirányúak 

 

A papír megismerése 

Elmélet 

A papírgyártás: története, alapanyagai, segédanyagai, folyamata 

A papír tulajdonságai: négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási irány 

A papír csoportosítása: négyzetméterenkénti tömeg, anyag, tárolás  

A papír újrahasznosítása 

Gyakorlat 

A papír alapanyagainak, előállítási módjainak, tulajdonságainak megismerésével játékos 

feladatok megoldása (házilagos papírkészítés; alakítás – tépés, nyírás, vágás, hajtogatás, 

rétegképzés) 

A papír anyagvizsgálata (négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási irány) 

Merített papír készítése áztatott, turmixolt papírpépből, főzött spárgadarabokból 

A merített papír színezése, kombinálása termésekkel 

Texturális és fakturális hatások érzékeltetése 

Álarcok készítése görög monda alapján papírmaséból. A maszkokkal jellemábrázolás 

  

Papírmetszet és papírdúc készítése 

 

Elmélet 

A sík és térbeli megjelenítés kifejezőeszközei 

Metszetek. Rétegképzés, visszafejtés 

Gyakorlat 

Papírmetszetek készítés technikája 

Papírmetszéssel árnyjátékok tervezése, kivitelezése  

Egyszerű díszítő elemek szimmetrikus, pozitív-negatív formákká rendezésével, természetes 

formák redukálásával papírmetszetek tervezése, készítése 

A papírmetszetek felhasználása a szitanyomásban 

Papírnyomó eljárások megismerése 

A papírdúckészítés lehetőségei. A pozitív és negatív formák jelentősége 

Meghívók, oklevelek tervezése az adott technikákkal 
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Csomagolás, könyvkötés 

 

Elmélet: 

A csomagolás szerepe: az áru védelme, tárolhatósága, szállíthatósága 

A csomagolás mint információhordozó, mint esztétikai élmény 

A csomagolásművészet  

Csomagolásfajták: zacskó- és tasakfélék (sima, redős, redős-talpas), zsákok, dobozok 

(kartondoboz, hullámdoboz) 

Könyvkötés. Történeti áttekintés: példák megismerése a különböző művészeti korokból. A 

könyv részei  

A könyvkötéshez használatos anyagok, eszközök, szerszámok 

Gyakorlat 

Laprögzítő eljárások kipróbálása, az előnyök és a hátrányok megtapasztalása  

Kedvelt folyóiratok fűzése, borítása: A folyóiratok előkészítése a kötéshez. Előzék és fűzés. 

Könyvtest készítése. A tábla és gerinclemez kiszabása. A könyvtest behelyezése a táblába 

Művészkönyv készítése. Egyediségre törekvés – a bizarrság kizárása nélkül 

Az érzelmeknek, gondolati tartalmaknak megfelelő anyagok, méretek megválasztása 

Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása 

 

Papír makett, mobil, modell készítése 

 

Elmélet 

A makett, a modell és a mobil közös és eltérő ismérvei 

Szerepük a tervezési folyamatban (művészet, ipar) 

A természeti formák szerepe a formatervezés szempontjából 

A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés 

A megértést, megjelenítést segítő eljárások alkalmazása 

Gyakorlat  

A makett, modell, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és környezettervezés, személyes 

élmények, a fantáziavilág kivetítésével 

Meglévő épületek makettezése különböző módszerekkel. Mértani testekre bontás, majd 

testcsoporttá építés egyetlen összetett testként szemlélve. Az épület, épületcsoport környezetbe 

illesztése, annak szimbolikus megjelenítése 

Repülőmodell készítése kész tervrajz alapján 

Egy szabadon választott szerkezet modellezése 

 

A papírművészet megjelenése, megismerése 

 

Elmélet 

A különböző korok papírművészetének áttekintése 

Korunk kiváló hazai és külföldi alkotóinak, műveinek megismerése 
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A művek elemzése érzelmi, esztétikai, technikai szempontból 

Dekollázs technikák: égetés, elmosás, kaparás, tépés, préselés, szúrás 

Gyakorlat 

Az elméletben megismert technikák alkalmazása faktúrák, reliefek, szobrok alkotásában. 

Faktúrák, reliefek létrehozása kollázs és dekollázs technikával 

Hangulatok, érzelmek kifejezése faktúrákkal 

Történet elmesélése figurális domborművön.  

Domborművek létrehozása dekoratív céllal 

 

 

Minimumkövetelmény 

A tanuló sajátítsa el a legalapvetőbb elméleti ismereteket. Ismerje és alkalmazza a merített papír 

előállításának, a papír megmunkálásának alapvető műveleteit. 

A tanuló tudjon papírmetszeteket, papírdúcokat készíteni. 

Legyen képes egyszerű makettek, modellek létrehozására. 

 



384 

 

1.15.1. A kézműves műhelygyakorlat tanításához előírt kötelező eszköz és 

felszerelésjegyzék, és a ténylegesen meglévő eszközök jegyzéke 

 

 

kötelező 

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mutató meglévő 

megjegyzés 

Helyiségek   

kézműves műhely a tanszakok és a tanulók 

létszámának 

figyelembevételével, az iskola 

munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges 

számban 

1 

helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési tárgyai 

és oktatási eszközei 

  

munkaasztal, szék tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

a csoport létszámának 

figyelembe vételével 1-1 

szárító és tároló állvány műhelyenként 1 1 

vízcsap (falikút) műhelyenként 1 1 

agyagos láda iskolánként 1 1 

rezsó műhelyenként 1 2 

mintázókorong, 

asztalikorong 

kettő tanulónként 1 4 

 

varrógép műhelyenként 1 1 

vasaló, vasalódeszka műhelyenként 1 1 

szövőállvány tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

 

szövőkeret 10 

festékező eszközök tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

kézműves kéziszerszámok tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

zárható vegyszertároló 

savak, lúgok tárolására 

műhelyenként 1 1 

szeméttároló műhelyenként 1 műhelyenként 1 

Számítógép, projektor tantermenként 1 2 

Tanári laptop iskolánként 1 2 

Fényképezőgép  iskolánként és székhelyen 1 3 
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Fénymásoló iskolánként és székhelyen 1 1 

Szkenner iskolánként és székhelyen 1 1 

Égetőkemence iskolánként és székhelyen 1 3 

Archívum digitálisan archivált digitálisan archivált 

Rajztábla A/2 – A/3 az egyidejűleg foglalkoztatott  

tanulók létszámának megfelelő 

20-20 

Elektromos főzőlap iskolánként és székhelyen 1 2 

Festékfőző-keverő 

edények 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen 2-3 

3 

Vasaló iskolánként és székhelyen 1 2 

Varrógép iskolánként és székhelyen 1 1 

Rajzi és grafikai 

eszközök:  

ceruza, toll, rajzszén,  

pasztell vagy zsírkréta, 

tus, karctű 

az egyidejűleg foglalkoztatott  

tanulók létszámának megfelelő 

20-20 

Gumihenger műhelyenként 2 2 

Különböző papírok,  

kartonok  

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 

a tanulólétszámnak 

megfelelő mennyiségben 

Festő eszközök: ecsetek,  

vizes edény, vízfesték,  

tempera, spaklik, kések 

 

műhelyenként az egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

 

20-20 

 

 

Mintázó eszközök, 

mintázó fák 

 

műhelyenként az egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

20 

Kéziszerszámok 

(kalapács, fogó, reszelő 

fűrész,kés..) 

műhelyenként az egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

15 

Mérőeszközök műhelyenként az egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

15 

Szemléltető képek 

 

foglalkozások szükséglete szerint foglalkozások szükséglete 

szerint 

 

Szövőállvány, szövőkeret 

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

11 db nagy, 20 db kicsi 
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Bőrlyukasztó 

Anyagok (textil, gyapjú, 

bőr, gipsz..) 

feladatellátási helyenként 2 10 db 

Ragasztó pisztoly műhelyenként 2 3 db 

 

 

 A KERÁMIA MŰHELYGYAKORLAT 

HELYI TANTERVE 

 

 

A kerámia műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan:  

 tegyen szert a tanuló alapvető mesterségbeli tudásra, 

 rendszerezze és közvetítse azokat az ismereteket, melyeknek birtokában a tanuló 

számára lehetségessé válik a művészeti szakközépiskolába való felkészülés. 

 

A kerámia műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló 

ismertesse meg: 

 a kerámiaművészet sajátos nyelvével, kifejező eszközeivel, formakincsével, 

megnyilvánulási formáival, 

 a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel, 

 egyes technológiai eljárások kivitelezésével és azok alkalmazási területeivel, 

 kerámiatárgyak készítésének folyamatával a tervtől a kész munkáig, 

 a kerámiakészítés környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival. 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Az alapfok végén a tanuló ismerje: 

 a kerámiakészítés alapjait- a felhasznált anyagok tulajdonságait, a készítés 

technológiáját, 

 a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 

 a kerámiatörténet fontosabb állomásait, 

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 

Legyen képes: 

 a tárgyalkotás folyamatában a díszítmény összhangját megteremteni, 

 elképzeléseit rajzban rögzíteni, ezeket igényesen megoldani, 

 a helyes munkamenetet betartani, 

 tapasztalatait, ismereteit – életkori szintjének megfelelő önállósággal – a tárgykészítés 

folyamatába beépíteni, 
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 a műalkotások értő befogadására, 

 felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget, 

 a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására. 

 

Az értékelés módja és formái: 

 

A tanulók év közben nyújtott teljesítményét, pályázatokon, kamara kiállításokon való 

részvételét havonta osztályzatokkal értékeljük. A magasabb osztályba lépés feltétele a 

minimumkövetelmények teljesítése. Értékelésnél ösztönözzük a tanulók megnyilatkozásait 

saját, illetve társaik munkájáról. 

A szülőkkel való kapcsolattartás a szülői értekezleten (évkezdés ill. év vége), valamint a 

kiállítás megnyitókon valósul meg, ahol a szülők láthatják gyermekeik munkáját, és módjuk 

van az esetleges problémákat a szaktanárral megbeszélni. A növendékek munkájának 

iskolán kívüli megmérettetése a megyei, illetve országos kiállításokra, pályázatokra készült 

munkák küldésével történik. 

 

- jeles (5): 

         Elkészült munkái minden tekintetben kiválóak, az alkotómunka 

eredménye technikailag és esztétikailag kiváló 

- jó (4): 

         A munka eredménye esztétikai és technikai szempontból elfogadható, az 

alkotómunka eredménye technikailag és esztétikailag elfogadható. 

- közepes (3): 

         Munkájának eredménye technikailag és esztétikailag hibákat tükröz. 

- elégséges (2): 

         Az alkotások komoly esztétikai és technikai hibákat tartalmaznak. 

- elégtelen (1): 

         Nem teljesíti a minimális tantervi követelményeket. 

 

Kerámia művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.  

 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz – festés – mintázás                                      max. 90 perc 

Kerámia műhelygyakorlat                                   max.180 perc 

               - rajzi, tervezési feladat                                  50 perc 

               - tárgykészítés agyagból                               130 perc 
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A vizsga tartalma 

 

A vizsgafeladat megoldásából mérhető legyen a tanuló tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A 

feladat tükrözze a tanuló kerámiaművészet műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a 

tanuló kerámiatechnikai jártasságát, tudását. 

 

A kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kerámiatárgy vagy 

tárgycsoport. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján 

megvalósított, égetett és/vagy festett mázazott alkotás, amely lehet: 

                        - felrakással vagy korongozással készült egyszerűbb használati tárgy vagy 

díszedény, 

                        - mintázott, festett vagy mázazott plasztika. 

 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia  az 

intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kerámiatárgy. 

A kerámia vizsgamunka az intézmény által meghatározott tárgytípus, színes tervvázlat alapján 

agyagból, választott technikával, nyomhagyásos, pecsételt vagy plasztikus felületdíszítések 

alkalmazásával létrehozott alkotás, amely lehet: 

                          - korongozott tálka vagy edény 

                          - felrakással készült edény, 

                          - lapból épített, kerek vagy szögletes alaprajzú edény, 

                          - a kerámiában használatos kézi formázási, mintázási eljárásokkal készült 

plasztika. 

 

A vizsga értékelése 

 

A kerámia műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 

- rajzi, plasztikai, tárgytervező készség, 

- alapvető eszköz és szerszámismeret, 

- felrakott, korongozott és lapból épített edénykészítés fázisainak, azok helyes sorrendjének 

ismerete, 

- alapvető díszítési eljárások ismerete, 

- egyszerű festési, mázazási módok ismerete, 

- a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája. 
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KERÁMIA ALAPVIZSGA FELADATAI 

 

A) FELADATSOR KÉSZÍTÉSE AGYAGEDÉNY TÉMAKÖRBEN 

Rajzi, tervezési (esetleg fázisfotó) dokumentációval benyújtott alkotás, mely a második 

félévben készül tanórai keretek között, összeállított tematikájú feladatok szerint. 

 

1. EDÉNYTANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE (37-44.ó.) 

Feladat: (37-38.ó.) 

Edényábrázolások a különböző történelmi korokban. Gyűjtés a népművészet, az iparművészet 

és a képzőművészet formái alapján az őskortól napjainkig. 

Ajánlott: - Csupor István: Fazekas könyv   

- pausz papír, ceruza vázlatok A/4-es méretben 

 

Feladat: (39-40.ó.) 

Választott edényforma felnagyítása, látványrajz készítése, tónusokkal, ellipszisekkel, fekete 

fotókartonra, fehér v. színes ceruzával, vagy rajzlapra grafittal. 

 

Feladat: (41-42.ó.) 

Dombormű készítése az adott edényformából (szimmetria, plaszticitás, pontos kortúrok) 

 

Feladat: (43-44.ó.) 

Az agyagdombormű befejezése, esetleg kis formavázlat, kézzel, vagy korongon. 

 

2. A VIZSGAMUNKA TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE (45-64.ó.) 

 

Feladat: (45-46.ó.) 

Saját edény megtervezése, esetleg füllel és v. fedéllel. A/4-es papíron ceruza vázlatok készítése. 

 

Feladat: (47-48.ó.) 

A kiválasztott vázlat alapján látványterv tónussal. 

 

Feladat: (49-50.ó.) 

Méretezés hosszmetszeti rajzon vonalzóval, A/4-es vagy A/3-as méretben. A vizsgaedény 

mérete érjen el legalább 30 cm magasságot (korongozott edény 20 cm) 

 

Feladat: (51-52.ó.) 

A megkezdett edény elkezdése agyagból, gyűrűs felrakással, esetleg korongozással. 

Ajánlott eszközök: mintázófa, ütögető léc, citling, vágódrót, nejlon  

 

Feladat: (53-60.ó.) 
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A gyűrűs felrakás folytatása, órák között légmentes letakarás. 

 

Feladat: (61-62.ó.) 

Befejezés, a formának peremmel való lezárása, esetleg fülezés, v. fedél készítése. Végső 

formai igazítások. 

 

Feladat: (63-44.ó.) 

Motívum esetleges belekarcolása vagy rámintázása bőr kemény állapotban. A kész munka 

kitakarása, szárítása. 

 

3. MÁZAZÁS, ÖSSZEGZÉS (65-68.ó.) 

 

Feladat: (65-66.ó.) 

Amíg a tárgy szárítása és zsengélése zajlik, az elkészült rajzi munkák válogatása, 

rendszerezése, paszpartúzása történik a vizsgához. 

 

Feladat: (67-68.ó.) 

Az edényhez illő máz kiválasztása, és felhordása (ecsettel). A megfelelő motívum elhelyezése 

tárgyakon. 

 

B) AZ ALAPVIZSGA HELYSZÍNÉN ÉS IDEJE ALATT, ÖNÁLLÓAN 

KÉSZÍTETT MUNKA 

 

Feladat: A második félévben tervezett edény vagy tárgy, gyűrűs felrakással vagy 

korongozással történő elkészítése agyagból. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a következőkre: 

 technikai összedolgozás 

 méretarányosság 

 a forma szimmetriája és feszessége 

 eszközhasználat 

 felületképzés 

Időtartam: max.180 perc 

 

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

 

Általános értékelési szempontok: 

 formaérzék 

 tervező, megoldó készség 

 rajzi megjelenítés 

 kreativitás, manuális érzék 

 technikák és különböző eszközök megfelelő használatának képessége 
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Érdemjegyek: 

 

Jeles (5) 

Munkájában megmutatkozik kiemelkedő kompozíciós és formaérzéke, valamint az adott 

technikában való jártassága. Esztétikailag igényes kivitelezés jellemzi a befejezett munkát. 

A választott technikát a készített eszközökre tökéletesen, változatosan alkalmazza. 

 

Jó (4) 

Munkája általános értékű, kisebb plasztikai hibákkal, technikai kivitelezése kifogástalan. 

 

Közepes (3) 

A tanuló munkáiban rendszertelenség, hullámzó teljesítmény látszik. Nagyobb problémák 

jelentkeznek a forma alkotásában, komponálásban, a technikai kivitelezésben egyaránt. 

 

Elégséges (2) 

Súlyos formai, technikai alaphibák jelentkeznek. Az elkészült munka esztétikailag hiányos, 

kivitelezése igénytelen. 

 

Elégtelen (1) 

Az alapkövetelményeket nem teljesítette. 

Műhelyelkészítő 

1 -2. évfolyam 

Tananyag: 

 

 Az agyaggal való ismerkedés:  

                Az agyag, gyurma, tészta, viasz, nemez – mint plasztikus anyagok – 

összehasonlítása. Az anyag jellegéből következő alakítási lehetőségek. 

 Színes agyagok: 

                Földfestékek, színes masszák készítése, ritmusgyakorlatok – ékszerkészítés. 

 Felületdíszítés színekkel: 

                Masszagyúrás, lapsodrás, kör és szögletes síkfelület tagolása engobbal. 

 Felületdíszítés alkalmazása tárgyakon: 

                 Síklapokból készített egyszerű tárgyak, azok engobbal való díszítése. 

 Pozitív – negatív: 

                 Apró természeti formákról gipsznegatív öntése. Síklap formálása – szabályos és 

szabad ritmizálással – ellentétpár öntése gipszből. 

                  Monogrampecsét faragása. 

 Figurális kerámia: 

                  Kisméretű karakteres állatfigurák, gyermekjátékok, pl.:cserépsíp készítése 
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3. évfolyam 

 

ELMÉLET: 

Technológia: 

A tanulók megismerjék az agyag legfontosabb tulajdonságait, a kerámiakészítés fázisait, a 

gipszöntés folyamatát, a fazekasság kialakulását, kevés szerszámot igénylő agyagformálás 

lehetőségét, az edényvastagság határait 

Szaktörténet: 

Szaktörténeti ismeretek 

Mezopotámia és Egyiptom fazekassága 

Európa kőkori fazekassága, figurális kerámiája. 

 

GYAKORLAT: 

Az agyag kevés szerszámot igénylő formálása, díszítése földfestékkel.  

 

FELADATOK 

Szabadon formálható kerámia: 

Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készítése, földfestékkel való díszítése. 

Felületalakítás: 

Masszagyúrás, lapnyújtás, méretre vágás.  

kör és szögletes síkfelület tagolása engobbal. 

Edénykészítés: 

Edénykészítés szétnyomkodással,és különféle formára nyomással  

engobos díszítés. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK: 

 

A tanuló legyen birtokában az alapvető technológiai és szaktörténeti ismereteknek. Legyen 

képes a megismert technikákat úgy alkalmazni, hogy lehetőleg repedésmentes plasztikát, illetve 

tárgyat hozzon létre. 

 

4. évfolyam 

 

ELMÉLET 

Technológia: 

Technológiai ismeretek 

Relief és negatívja 

Színes anyagok és masszaszínezés 

Agyag képlékenysége és megmunkálása 

Kézikorongon történő felrakás és korongozás kapcsolata 

Korongozási alapismeretek 
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Baleset-, munka- és környezetvédelem 

Szaktörténet: 

Szaktörténeti ismeretek 

A görög és római kerámia 

Középkori edénytípusok, kályhák, kályhacsempék 

Reneszánszkerámia 

 

 

GYAKORLAT 

Relief készítés, szabadformálású és felrakott edények készítése 

A korongozás alapfogásai 

FELADATOK 

Pozitív, negatív, relief 

Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás, felületképzés 

Negatív ellenpár készítése 

Edénykészítés 

Különféle marokedény készítése, azok díszítése nyomhagyással 

Formára vagy formába rakott intarziaedény 

Kézikorongon történő felrakás 

Korongozás 

Ismerkedés a korongozással, alapfogások elsajátítása 

Nyomhagyásos és plasztikus díszítés 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 

 

A tanulónak legyen alapvető technológiai és szaktörténeti ismerete. Birtokolja alapszinten az 

elsajátított tárgytechnikákat. 

Legyen képes egyszerű edényeket felrakással elkészíteni és díszíteni. 

 

5. évfolyam 

 

ELMÉLET 

Technológiai 

Technológiai ismeretek 

Szögletes formák összeépítése, vetemedés, zsugorodás 

Fedőalakítási variációk 

Máztípusok ( átlátszó-, fedő-, ón-, ólommázak) 

Különféle kemecetípusok 

Szaktörténet 

Szaktörténeti ismeretek 

A habán kerámia 
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A török kerámia hatása 

A magyar  népi fazekasság edénytípusai 

 

GYAKORLAT 

Fedeles szögletes edény készítése és díszítése 

Egyszerű korongozott formák, azok díszítése 

 

FELADATOK 

Felületalakítás 

Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületeken 

Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás,fröcskölés, ecsettel való festés, írókázás…) 

Síkfelület kialakítása színes masszák segítségével 

Edénykészítés 

Síklapból készített egyszerű fedeles tárgy készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok 

alkalmazásával 

Korongozás 

Egyszerű alapformák, azok díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 

 

A tanulónak legyen alapvető technológiai és szaktörténeti ismerete.  

Tudjon a megismert tárgyalakítási eljárás birtokában ép tárgyat létrehozni. 

Legyen képes egyszerű korongozott tárgyat készíteni és engobozással díszíteni. 

 

6. évfolyam 

 

ELMÉLET 

Technológiai 

Technológiai ismeretek 

Az ipari sorozatgyártás technológiái 

Alacsony és magastűzű masszák, és azok mázazása, égetése 

Oxidáló és redukáló égetés, kemencék 

Szaktörténet 

Szaktörténeti ismeretek 

A magyar népi kerámia tájegységei, központjai 

Nagy kőedénygyárak és porcelángyárak 

Kortárs kerámia 

 

GYAKORLAT 

Korongozott füles edény és annak díszítése 

Korongozott fedeles edény és annak díszítése 
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FELADATOK 

 

Anyaggyűjtés 

Edényformák rajzolása, díszítmények másolása, elemzése 

Korongozás 

Egyszerű hengeres formák felhúzása, a felület tagolása engobbal 

Egyszerű edényformák korongozása különféle peremmegoldással 

Fenékszög esztergálása 

Fedő kialakítása 

Fülezés 

fülhúzás, felragasztás 

Mázas edénykészítés 

Mázazási, kemencerakási gyakorlatok 

Az égetés figyelemmel kísérése 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló legyen képes hengeres formát korongozni és fülezni. 

Tudjon megfelelő falvastagságú mázas edényt készíteni. 

Birtokolja alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 

 

1.16.1. A kerámia műhelygyakorlat tanításához előírt kötelező eszköz és 

felszerelésjegyzék, és a ténylegesen meglévő eszközök jegyzéke 

kötelező 

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mutató meglévő 

megjegyzés 

Helyiségek   

kerámia műhely a tanszakok és a tanulók 

létszámának 

figyelembevételével, az iskola 

munkarendje szerint az 

egyidejűleg megtartott 

csoportos foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

1 

 

Tanterem (az elméleti órák 

megtartására) 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

munkaasztal, szék tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

a csoport létszámának 

figyelembe vételével 1 

szárító és tároló állvány műhelyenként 1 1 

vízcsap (falikút) műhelyenként 1 1 

agyagos láda iskolánként 1 1 
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asztalikorong   

mintázókorong,  kettő tanulónként 1 10 

 

 Fazekas korong, 

lábkorongok 

műhelyenként 1 4 

kéziszerszámok tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

a csoport létszámának 

figyelembe vételével 1 

Agyagok, mázak, színező 

fémoxidok 

tanulók létszámának 

figyelembevételével  

tanulók létszámának 

figyelembevételével 

festékező eszközök tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

tanulók létszámának 

figyelembevételével 

kemence tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

1 

zárható vegyszertároló 

savak, lúgok tárolására 

műhelyenként 1 1 

szeméttároló műhelyenként 1 1 

Számítógép, projektor tantermenként 1 2 

Tanári laptop iskolánként 1 2 

Fényképezőgép  iskolánként és székhelyen 1 3 

Fénymásoló iskolánként és székhelyen 1 1 

Szkenner iskolánként és székhelyen 1 1 

Égetőkemence iskolánként és székhelyen 1 3 

Archívum digitálisan archivált digitálisan archivált 

Rajztábla A/2 – A/3 az egyidejűleg foglalkoztatott  

tanulók létszámának megfelelő 

20-20 

Elektromos főzőlap iskolánként és székhelyen 1 2 

Festékfőző-keverő 

edények 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen 2-3 

3 

Vasaló iskolánként és székhelyen 1 2 

Varrógép iskolánként és székhelyen 1 1 

Rajzi és grafikai eszközök:  

ceruza, toll, rajzszén,  

pasztell vagy zsírkréta, tus, 

karctű 

az egyidejűleg foglalkoztatott  

tanulók létszámának megfelelő 

20-20 

Gumihenger műhelyenként 2 2 

Különböző papírok,  

kartonok  

a tanulólétszámnak megfelelő 

mennyiségben 

a tanulólétszámnak 

megfelelő mennyiségben 

Festő eszközök: ecsetek,  

vizes edény, vízfesték,  

tempera, spaklik, kések 

 

műhelyenként az egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

 

20-20 
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Mintázó eszközök, mintázó 

fák 

 

műhelyenként az egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

20 

Kéziszerszámok (kalapács, 

fogó, fűrész,kés..) 

műhelyenként az egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

20 

Mérőeszközök műhelyenként az egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

15 

Szemléltető képek 

 

foglalkozások szükséglete 

szerint 

foglalkozások szükséglete 

szerint 

Gipszező kéziszerszámok 

 

műhelyenként az egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

15 db 

Agyagnyújtó prés 

 

iskolánként 1 a fülnyújtó, 1 asztali 

agyagnyújtó 

Díszítő eszközök 

 

foglalkozások szükséglete 

szerint 

foglalkozások szükséglete 

szerint 

 

 

Ajánlott irodalom 

Artner Tivadar: Az ókor művészete 

Joaquim Chavarria: Kerámia (Novell Kiadó) 

Szemtanú sorozat: Az ókori Egyiptom, Az ókori Görögország, Perspektíva, A szín 

(ParkKiadó) 

P. Brestyánszky Ilona: Ismerjük meg a kerámiát 

Szabó Attila: Művészettörténet vázlatokban a kezdetektől napjainkig I. 

Jean Delumeau: Reneszánsz (Európa kultúrtörténete) Osiris Kiadó 

Katona Imre: A magyar kerámia és porcelán  

Walter Gebauer: Kézműipari kerámia 

 

 FESTÉSZET MŰHELYMUNKA  

HELYI TANTERVE 

 

A festészet műhelymunka célja, feladatai 

 

A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg: 

 azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei, 

 a színtan egyes alapvető problémáit és azok alkalmazását a festészetben, 

 a festészeti technikákat, kifejezési nyelvi eszközeit, 
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 a szín és fény alapvető összefüggéseit, 

 a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit, 

 a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait, 

 a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat. 

 

A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló: 

 sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat, 

 szerezzen ismeretet a festészet mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és 

történetéről. 

A tanuló legyen képes festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében 

eligazodni, önálló alkotásokat készíteni. 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 

A tanuló az alapfok végén ismerje 

 a hagyományos festészeti technikákat, 

 a technikák alkalmazásának módozatait, 

 a festészet történetének nagy korszakait, 

 a festészeti technikák határeseteit (pl. montázs,kollázs, manipulált fotó, festett 

síkplasztikák), 

 a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és – visszaadó szerepét. 

A tanuló legyen képes 

 a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni, 

 figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni, 

 vázlatokat készíteni, és azok után festményeket készíteni, 

 a festészet határeseteit jelentő műveket 8montázs, kollázs, 

fotómanipuláció,computergrafika) alkotni, 

 véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről. 

 

Az értékelés módja, formái 

 

A tanulók év közben nyújtott teljesítményét, pályázatokon, kamara kiállításokon való 

részvételét havonta osztályzatokkal értékeljük. A magasabb osztályba lépés feltétele a 

minimumkövetelmények teljesítése. Értékelésnél ösztönözzük a tanulók megnyilatkozásait 

saját, illetve társaik munkájáról. 

A szülőkkel való kapcsolattartás a szülői értekezleten (évkezdés ill. év vége), valamint a 

kiállítás megnyitókon valósul meg, ahol a szülők láthatják gyermekeik munkáját, és módjuk 

van az esetleges problémákat a szaktanárral megbeszélni. A növendékek munkájának 
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iskolán kívüli megmérettetése a megyei, illetve országos kiállításokra, pályázatokra készült 

munkák küldésével történik. 

 

- jeles (5): 

         Elkészült munkái minden tekintetben kiválóak, az alkotómunka 

eredménye technikailag és esztétikailag kiváló 

- jó (4): 

         A munka eredménye esztétikai és technikai szempontból elfogadható, az 

alkotómunka eredménye technikailag és esztétikailag elfogadható. 

- közepes (3): 

         Munkájának eredménye technikailag és esztétikailag hibákat tükröz. 

- elégséges (2): 

         Az alkotások komoly esztétikai és technikai hibákat tartalmaznak. 

- elégtelen (1): 

         Nem teljesíti a minimális tantervi követelményeket. 

  

A festészet művészeti alapvizsga vizsgakövetelményei 

 

A vizsga részei 

 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.  

 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama: 

Rajz – festés – mintázás   max. 90 perc 

Festészet műhelygyakorlat   max.180 perc 

- rajzi, tervezési feladat  50 perc 

- képtárgykészítés   130 perc 

 

A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:  

 

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy 

alkotássorozat. 

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján 

létrehozott, a tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti 

alkotás, amely lehet: 

- belső tér egy részletének feldolgozása, 

- külső tér egy részletének feldolgozása, 

- irodalmi mű illusztrációja, 

- emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz, 

- érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat, 

- figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával, 

- díszletterv 
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A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia  az 

intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített festészeti alkotás. 

A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére 

alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával 

létrehozott színes kompozíció, amely lehet: 

    - különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása, 

    - a belsőtér egy részletének ábrázolása, 

    - portré vagy önarckép, 

    - képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű személyes átírása, stílus-              

tanulmány. 

 

A vizsga értékelése 

 

A festészeti műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai: 

  - rajzi, tervezői képesség, 

  - képépítés, kompozíció, 

  - kifejezőerő, hangulati hatás, 

  - tartalomhoz illő technika megválasztása, 

  - a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, 

kontrasztok, fény- árnyék- szín összefüggései ) szintje, 

  - anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

  - a kész munka összhatása. 

 

Műhelyelőkészítő 

 

1.-2. osztály 

 

TANANYAG 

 

Festések kis és nagy méretben 

Kisméretű tárgyak kiválasztása után színeinek tanulmányozása, majd megfestése kisméretű 

papíron. 

Óriásképek kiválasztása, óriási tárgyak egyszínű és színgazdag felületek megfestése nagy 

méretű papíron, csomagolókon. 

Játék a festett papírokkal – kollászkészítés egyéni illetve csoportos formában, festési 

gyakorlatokkal ötvözve. 
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Szemléltetés: Matisse -  kollázsok 

 

A színek világa 

A festékek színeinek megismerése, színkeverési gyakorlatok végzése. 

Játék az elsődleges és a másodlagos kevert színekkel. 

Színkeverési kísérletek végzése papíron, palettán, vízben. 

 

Az ecset és a papír 

Különböző vastagságú ecsetek megismerése, használatuk. Csíkhúzási verseny más-más 

vastagságú ecsettel. A papír, mint festészeti eszköz. Hogyan lehet papírral és papíron festeni?- 

ismerkedés a technikával. 

 

Kép megtervezése 

Saját élmény alapján kép tervezése, megfestése vázlatkészítés után. 

Téma: kirándulás, sportesemény, táj, ünnep, iskola, kulturális rendezvény 

A természetben található színek 

 

A négy évszak különbözőségeinek megkeresése, színeinek meghatározása. Inspiráció: Dvorak: 

Négy évszak című zenéje 

Festési gyakorlatok végzése természeti megfigyelések után (szabadtéri séta, csendélet) 

A színek hangulatkeltő hatása, színdominancia, színpreferencia egy-egy hangulat 

érzékeltetésére. 

Szemléltetés: impresszionisták,Leonardo 

 

Színkompozíciók 

A szín ereje, a szín mélysége, a szín mozgása. 

Kompozíciós változatok készítése a színdinamika, a színkontraszt alapelemeire. 

Csoportos és egyéni feladatok végzése temperával. 

 

Az ünnepek 

A különböző ünnepek színvilágának megismerése, elemzése, kifejezése .Vízfestékkel történő 

festés. 

A felület és forma színekkel való kifejezése. 

Szemléltetés: Chagall akvarelljei 

 

Kis színtér 

Papírból épített tér megfestése csoportmunkában. 

Szemléltetés: díszlettervek 

 

MŰHELYGYAKORLAT 

3. OSZTÁLY 
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TANANYAG 

 

A fekete szín  

A fekete szín használata, előfordulása (fekete szoba, tárgyak..) 

A szürke szín keverése, sötétítése, árnyalatok kipróbálása egészen a fekete színig. Tárgyak 

festése árnyékolással. 

Szemléltetés:Boltansky, Kline, Hartung… 

 

A körvonal 

A színek hangsúlyozása. A képi erővonalak kiemelése a körvonal segítségével.  

Tárgyak árnyékának körvonalai és színei. 

Kivágott formák beépítése, térbe helyezése 

Szemléltetés: Schiele, Klimt, Gauguin 

 

A festészet története I. 

 

Barlangrajztól a középkorig. Festmények, képek tanulmányozása, festészettörténeti és 

festészettechnikai áttekintés. 

Anyagok, eszközök, megoldások az őskori és koraközépkori művészetekben. 

A különböző korok festészeti megoldásainak példaként való felhasználása, alkalmazása. 

Vázlatok a szabadban 

Akvarell és tusrajz készítése szabad térről ( színezett tusrajzok) 

A gyors, könnyed festés technikájának elsajátítása. 

Szemléltetés: Szőnyi, Ferenczy K. 

 

A festett rajz 

Ceruzával készített rajzok részleteinek, háttereinek megfestése. 

A két technika egymásmellet élése. A ceruzarajz technikájának a festéshez való alkalmazása. 

 

 

Minimumkövetelmény 

 

A tanuló ismerje a tónus, a telítettség, a színezettség fogalmát. 

Legyen képes ezeket a fogalmakat festői gyakorlatában alkalmazni, színárnyalatokkal dolgozni. 

Tudjon önállóan ecsetrajzokat készíteni, ismerje a tusrajz, az akvarell technikai sajátosságait. 

Legyen képes képzőművészeti alkotások színproblémáit felismerni, azokról saját szavaival 

mesélni. 

 

4. osztály 

 



403 

 

TANANYAG 

 

Sötéttől a fényig 

Kompozíciók készítése, amelyben a fény és árnyék színekkel kifejezhető 

Megvilágított és nagyon világos színszoba, vagy dobozok mesterséges fényben. 

Szemléltetés: Szikora T., Károlyi Zs… 

 

Ez én vagyok 

A festett pasztell jellemzői. 

Portré vagy önarckép készítése. 

A pasztell technika megismerése 

A színek keverése 

Szemléltetés: Rippl – Rónai, Nagy I.  

 

Egy kedves hely (szín szoba) 

Régebbi vázlatok, vagy képzelet alapján egy színes tér megfestése, megépítése, berendezése. 

Csoportmunkával végzett feladatok 

 

Illusztráció 

Irodalmi művekhez illusztráció készítése. 

Pl. Toldí, János vitéz 

Az illusztráció technikája – rajzsorozat, ecset, toll, gouache. 

Szemléltetés: Reich K., Chagall, Dali 

A rajz, ecset, toll, gouache technikájának elsajátítása. 

 

A festészet története 

A reneszánsztól a romantikáig 

A festészeti eljárások, technikák megismerése. 

A falfestészet, az illuzionizmus. 

 

Minimumkövetelmények 

A tanuló ismerje a huszonnégyes színkört, a színek hőfokhatását, a fény – árnyék – szín 

összefüggéseit. Ismerje és alkalmazza a gouache és pasztell technikák alapjait.  

Használja tudatosan kompozícióban az eddig tanult színproblémákat. 

 

5. OSZTÁLY 

 

TANANYAG 

 

Két arckép 



404 

 

Zenére (pl.: Bartók, Sztravinszkij, kortárs jazz), színes alapra festékkel, színes papírral, 

pasztellel színes alkotások készítése nagy méretben. 

Improvizációk és tervezett művek. 

Szemléltetés: Klee, Soutine..) 

 

Kontrasztok 

Bartók zenéjének inspirációjára kisméretű sorozatok, színes ragasztott képek készítése – 

színkontrasztok, hideg-meleg komplementerek alkalmazásával. 

Szemléltetés:Itten, Klee, Mondrian.. 

 

A festészet története III. 

A realizmustól a posztimpresszionizmusig. 

Elemzések a festés módszeréről, a színhasználatról, az anyagokról. 

A műteremfestészet és a plain-air 

 

Reggeli a szabadban – avagy majális 

Szinyei – Merse képének „átfestése” beállítás után. 

Diakép készítés a beállításról, a dia kinagyítása és újra megfestése. 

A két mű összehasonlítása. 

 

Mostan színes tintákról álmodom 

Nagyméretű színes tus és filctollrajzok, dekoratív, díszletjellegű (függönyszerű) megoldások  - 

textiltervek készítése. 

Szemléltetés:magyar textilművek 

 

Minimumkövetelmény 

A tanuló ismerje és tudja alkalmazni a szín modulációkat, a színkontrasztokat, a 

színönkontrasztot, a hideg-meleg kontrasztot, a komplementer kontrasztot, a lokál és valőr 

színeket. 

Legyen képes önállóan nagyobb méretű, több tárgyat magába foglaló, színes kompozíció 

tervezésére és kivitelezésére. 

 

6. OSZTÁLY 

 

TANANYAG 

 

A secco és a mozaik 

A dekoratív (murális) festészet egyes technikáinak megismerése. 

Mozaikrakás gipszöntéssel, gipsz alakú secco készítés. 

Elméleti ismerkedés a freskó és sgraffito technikával. 

Szemléltetés: bizánci mozaikok, reneszánsz és manierista freskók, seccok 
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A festészet története IV. 

A XX. század a századelőtől Matisse haláláig. 

A megújuló festészet, a Bauhaus, a festészet új útjai. 

 

A „mestermű” 

Az eddigi ismeretek szintézise önálló nagyméretű festmény készítésével. 

A munkához rajzi, szín és írásos vázlatokat (portfoliót) kell mellékelni, a téma és a technika 

szabadon választott. 

 

MINIMUMKÖVETELMÉNYEK: 

 

A tanuló ismerje és tudja alkalmazni az előző években a műhelymunka során elsajátított 

ismereteket. Legyen képes önálló tervező munkára. Tudjon dekoratív, illusztratív vagy 

tanulmányszerű (beállítás utáni) festményeket készíteni. Ismerje a freskó, secco,mozaik, 

sgraffito technika alapelemeit. 

Használja tudatosan a színtan által megismert fogalomköreit (keverések, színdinamika, 

kontraszthatások). Legyen képes elemezni a festészet történetének a XX. sz. közepéig terjedő 

időszakát, annak jelentős alkotásait, a képzőművészet ( festészet) kifejezéseivel megfogalmazni 

elemzésének tárgyát. Legyen ismerete az alkotó folyamatok szakmai és lelki tényezőiről. Tudja 

és ismerje fel (kritikusan és önkritikusan) saját és társai alkotásainak erényeit és hibáit. 

 

A festészet tanszakon használt irodalom 

 

Barcsay Jenő: Ember és drapéria 

Barcsay Jenő: Művészeti anatómia 

Szentkirályi Zoltán: Az építészet világtörténete 1-2. rész 

Kepes György: A látás nyelve 

Szalai Zsolt: A kockától az aktig 

Johanness Itten: Színek művészete 

Művészlexikon 1-4. kötet 

László Gyula: Az ősember művészete 

Lyka Károly: Kiskönyv a művészetről 

A rajz tanítása c. folyóirat 

Ron Fricke: Világok arcai (1992.) 

Maurice Pialat: Van Gogh 

Taga Danielson: Picasso kalandjai 
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1.17.1. A festészet tanszak kötelező és meglévő eszközei 

 

kötelező 

eszközök, felszerelések 

mennyiségi mutató meglévő 

megjegyzés 

Helyiségek   

rajzterem a tanszakok és a tanulók 

létszámának 

figyelembevételével, az 

iskola munkarendje szerint 

az egyidejűleg megtartott 

csoportos foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

1 

helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási 

eszközei 

  

tanulói asztalok, 

székek 

a tanulók létszámának 

figyelembevételével 

termenként 28 

nevelői asztal, szék tantermenként 1 termenként 1 

tárolószekrény tantermenként 1 termenként 1 

tábla tantermenként 1 termenként 1 

magnetofon vagy CD-

lejátszó  

tantermenként 1 termenként 1 

Számítógép, projektor  tantermenként 1 1 

diavetítő, 

vetítőállvány, 

vetítővászon 

tantermenként 1 1 

írásvetítő iskolánként 2 termenként 1 

sötétítő függöny ablakonként, az ablakok 

lefedésére alkalmas 

méretben 

termenként szükség szerint 

ruhatároló (fogas) a tanulók létszámának 

figyelembevételével – 

folyosóra is elhelyezhető 

termenként szükség szerint 

szeméttároló 

 

helyiségenként 1 termenként 1 

Számítógép, projektor tantermenként 1 2 

Tanári laptop iskolánként 1 2 
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Fényképezőgép  iskolánként és székhelyen 1 3 

Fénymásoló iskolánként és székhelyen 1 1 

Szkenner iskolánként és székhelyen 1 1 

Égetőkemence iskolánként és székhelyen 1 3 

Archívum digitálisan archivált digitálisan archivált 

Rajztábla A/2 – A/3 az egyidejűleg 

foglalkoztatott  

tanulók létszámának 

megfelelő 

20-20 

Elektromos főzőlap iskolánként és székhelyen 1 2 

Festékfőző-keverő 

edények 

iskolánként (székhelyen és 

telephelyen 2-3 

3 

Vasaló iskolánként és székhelyen 1 2 

Varrógép iskolánként és székhelyen 1 1 

Rajzi és grafikai 

eszközök:  

ceruza, toll, rajzszén,  

pasztell vagy 

zsírkréta, tus, karctű 

az egyidejűleg 

foglalkoztatott  

tanulók létszámának 

megfelelő 

20-20 

Gumihenger műhelyenként 2 2 

Különböző papírok,  

kartonok  

a tanulólétszámnak 

megfelelő mennyiségben 

a tanulólétszámnak 

megfelelő mennyiségben 

Festő eszközök: 

ecsetek,  

vizes edény, vízfesték,  

tempera, spaklik, 

kések 

 

műhelyenként az 

egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

 

20-20 

 

 

Mintázó eszközök, 

mintázó fák 

műhelyenként az 

egyidejűleg  

20 
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 foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

Kéziszerszámok 

(kalapács, fogó, 

fűrész,kés..) 

műhelyenként az 

egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

20 

Mérőeszközök műhelyenként az 

egyidejűleg  

foglalkoztatott tanulók  

létszámának megfelelően 

15 

Szemléltető képek foglalkozások szükséglete 

szerint 

foglalkozások szükséglete 

szerint 

 

 SZÍN- ÉS BÁBJÁTÉK 

 

HELYI TANTERV 

 

A helyi tanterv elkészítésekor irányadó volt a miniszter által kiadott „ Az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja”. 

 

Jelenleg szünetel a szín és bábjáték tanszak, de a tervek között szerepel az újraindítás. 

 

 

 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

meghatározott követelmények teljesítésével történő képesség- és készségfejlesztésen, 

tehetséggondozáson van. A tananyag a színművészeti–bábművészeti műveltség 

megalapozásához elengedhetetlenül szükséges, alapvető tartalmakat foglalja magában. A 

tananyag eszköz a tanulók értelmi és érzelmi képességeinek, kifejezőkészségének 

fejlesztésében, követelményei a tanuló életkori fejlődési jellemzőihez igazodnak, feldolgozása 

gyermekközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával történik. Önálló gondolkodásra, 

problémamegoldásra, cselekvésre, alkotásra, közösségben történő tevékenységre, nyitottságra, 

a különböző kultúrák értékinek megismerésére, elfogadására ösztönöz. 

Célok: 

képesség- és készségfejlesztés, valamint személyiségformálás a dráma és színjáték 

eszközeivel; 
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az önkifejezés lehetőségének biztosítása; 

az önértékelés, elfogadás fejlesztése; 

a problémák iránti érzékenység kialakítása, fejlesztése; 

az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a mindennapi élethez; 

a művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitottságra nevelés; 

esztétikai nevelés, ízlésformálás. 

Feladatok: 

az egyéni képességekhez igazodó oktatás biztosítása; 

a tanuló érdeklődésére, a tanár és a pedagógus közös tevékenységére, együttműködésére 

épülő oktatás megszervezése; 

problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönzés; 

a színház és a társművészetek élményszerű megismertetése; 

a tanuló verbális és nem verbális kifejező készletének gazdagítása; 

alkotásra ösztönzés; 

a tehetségek felismerése, tehetséggondozás; 

felkészítés szakirányú továbbtanulásra. 

Eszközök, eljárások: 

a mindennapi élethez kötődő témák feldolgozása; 

problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönző feladatokra épülő tananyag-

feldolgozás; 

a céloknak és feladatoknak megfelelő kidolgozott pedagógiai módszerek (pl.: 

drámapedagógia, színház-pedagógia) alkalmazása, illetve új módszerek kifejlesztése; 

hatékony tanulási módok alkalmazása (kooperatív tanulás, játékos tanulás, cselekvő tanulás 

stb.); 

gazdagítás, mélyítés, gyorsítás; 

versenyeztetés; 

alkotótáborok szervezése; 

kiállítás-, hangverseny- és színházlátogatások szervezése, a látottak megbeszélése; 

színpadi produkciók létrehozása. 

1.19.1. A színművészet–bábművészet oktatásának cél- és feladatrendszere 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés lehetőséget biztosít 

a színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik 

gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való 

jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori 

sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. 

A képzés nyújtson lehetőséget a színművészet területén: 

minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételre; 

a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerésére; 

differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók 

megismerésére, azok széles körű alkalmazására; 
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az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerésére; 

a színjáték kulturális tradícióinak megismerésére; 

a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének 

bővítésére; 

arra, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a 

színjátékban is alkalmazni tudják; 

minél több élő és rögzített színházi előadás – köztük társaik által készített produkciók – 

megtekintésére; 

a színházi-drámai formával való kísérletezésre, továbbá a színjátéknak mint művészi 

kommunikációs formának megtapasztalására; 

a közös alkotómunka adta örömteli együttlétre; arra, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan 

előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; 

az önkifejezésre; 

az önértékelésre annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják. 

1.19.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét, 

biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják 

meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, 

amelyek a színművészetben megjelennek. A művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, 

átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

A színházi alkotómunka hatékony eszköze a személyiségfejlesztésnek: különösen a kamasz, 

majd ifjúkorba lépő fiatalok személyiségének kialakulásához, gazdagításához, énképének, 

önismeretének fejlesztéséhez, önmeghatározásához, érzelmei kifejezéséhez, gondolatai 

megfogalmazásához, az önkifejezéshez járul hozzá. 

A színjátékoktatásban alkalmazható tevékenységformák a személyiségfejlődés rendkívül 

érzékeny, fontos, és meghatározó szakaszában nyújtanak közösségi élményt, adnak hiteles – az 

önértékelést segítő – visszajelzést a csoporttagoknak. Ebben az életkorban egyén és közösség, 

belső és külső világ, legalitás és moralitás konfliktusának feldolgozásához pótolhatatlan 

segítséget nyújtanak. Akkor kínálnak közös értékrendet, társas együttlétet, amikor az egyén 

sokszor magára marad kétségeivel, amikor tudatosítja a világ feloldhatatlan ellentmondásait, 

szólamok, eszmék és valóság kontrasztját. Ezek az élmények, tapasztalatok, indulatok, 

gondolatok a játék alapanyagát képezik. „Kijátszásuk” segíti a feldolgozást, értelmezést, 

önmaguk elfogadását. 

Feladat a személyiség önfejlesztésének elősegítése, amelynek alapja a tanulók önismeretének 

gazdagítása, hogy képesek legyenek saját lehetőségeik és korlátaik felismerésére. 

Kiemelt feladataink: 

az önismeret, önelfogadás, önértékelés képességének kialakítása, fejlesztése; 

az alkotókészség fejlesztése; 
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a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, a 

kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása; 

az érdeklődés felkeltése a kultúra, a társadalmi jelenségek és problémák iránt; 

a közösségi tevékenységek iránti igény kialakítása. 

 A fejlesztés eszközei: 

önismereti, együttműködési, kommunikációs képességeket fejlesztő gyakorlatok a 

tantárgyak tananyagába és követelményeibe beépítve vagy tanórán kívüli tréningekkel; 

produkciók létrehozása (vizsgák, versenyek, fesztiválok, iskolai ünnepek); 

a tanulói produkciókról, tanórai tevékenységekről videofelvétel készítése, annak 

visszanézése, elemzése, értékelése az önértékelés képességének fejlesztésére; 

színház- és múzeumlátogatások; 

iskolai és iskolán kívüli kulturális rendezvényeken való szereplés, illetve részvétel 

motiválása (amennyiben a tevékenység hozzájárul a helyi tantervben megfogalmazott 

követelmények teljesítéséhez). 

Az iskolában oktató pedagógusok, művészek a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során 

kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és 

differenciálását.  

1.19.3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka egyrészt a tananyagba 

beépítve, másrészt az oktatók, a művészek és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén 

valósul meg, illetve a tanulói közösségen keresztül érvényesül.  

A közösségben kialakuló értékrend, normák, szabályok, elvárások segítik az egyént a 

döntésekben, a felelősségvállalásban. 

A közösségfejlesztés területén kiemelt feladataink: 

az iskolai tanulói közösség egyéni arculatának kialakítása; 

a közösség hagyományainak megismertetése;  

a tanulói közösség tevékenységének megszervezése, összehangolása; 

a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai 

keretek kialakítása, folytonosságának elősegítése. 

 A fejlesztés eszközei: 

produkciók létrehozása, bemutatása; 

a szűkebb és tágabb közösség ünnepeinek megtartása, ünnepteremtés; 

iskolai hagyományok teremtése, megőrzése (ballagás, diáknap, fesztiválok, versenyek, 

alkotótáborok); 

tanórán kívüli foglalkozások biztosítása;  

a tanulók, illetve a tanulók és a pedagógusok közös problémamegoldó tevékenységén alapuló 

foglalkozások biztosítása. 

Az iskolai közösség kialakítása, fejlesztése csak a tanulók aktív részvételével, 

közreműködésével valósítható meg. 
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Feladatunk a fent megfogalmazott keretek között az iskolai közösség és a tágabb társadalmi 

környezet közötti kapcsolat biztosítása is.  

A tehetség, képesség kibontakozását segítő pedagógiai tevékenység 

A képességek feltárása, a tehetség felismerése folyamatosságot, valamint a pedagógus, szülő, 

tanuló együttműködését igénylő feladat. Iskolánk alapvető feladatai közé tartozik a tehetségek 

felkutatása, gondozása, kibontakozásuk elősegítése.  

A tehetségfejlesztés iskolánkban alkalmazott módjai:  

gazdagítás és elmélyítés (differenciálás, nyitott feladatok, különböző munkatempó, egyéni 

fejlesztés, különféle csoportosítás osztályon, évfolyamon belül, a tehetséges tanulók minél 

nagyobb önállóságot, alkotó jellegű feladatot kapnak); 

gyorsítás (több évfolyam anyagát rövidebb idő alatt teljesítheti a tanuló). 

 A tehetségfejlesztés feladatai, eszközei:  

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások (neves szakemberek bevonásával 

szervezett tréningek, kurzusok, táborok az önismeret, az önértékelés, a művészi 

kifejezőkészség, a problémamegoldó készség fejlesztésére, az ismeretek bővítésére);  

felkészítés versenyekre, fesztiválokra; 

versenyek, fesztiválok szervezése; 

felkészítés szakirányú továbbtanulásra. 

Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök 

kiválasztásának elvei 

A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.  

A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a szaktanár joga. A 

választásnál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

korszerű ismereteket közvetítsen; 

didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban meghatározott – az 

iskolában folyó nevelés-oktatás alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, 

eljárásainak; 

segítse a tanulást, motiváljon; 

nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő legyen; 

szerkezete legyen világos, érthető; 

esztétikus, igényes legyen; 

az ára legyen kedvező. 

Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Felvétel az iskola évfolyamaira 
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Az iskola 1. előképző és 1. alapfokú évfolyamára jelentkezés életkori feltételei: 

az előképző 1. évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik 

be 6. vagy 7. életévüket; 

az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 6. 

életévüket. 

Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a tanuló 

csoportbesorolásáról. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell 

tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt az iskola helyi tantervében az 

adott évfolyamra meghatározott követelmények figyelembevételével, majd javaslatot készít az 

igazgatónak a tanuló évfolyam- és csoportbesorolását illetően. 

A meghallgatás és a különbözeti vizsga feladatait tanévenként a bizottság tagjai állítják össze a 

következő típusok szerint: 

beszédgyakorlatok (koncentráció, hangzás, ritmus, artikuláció figyelembevételével) 

egyénileg és csoportosan; 

mozgásgyakorlatok (térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció 

lehetőségeinek figyelembevételével) egyénileg és csoportosan; 

improvizációs gyakorlatok téma, szerep vagy tárgyak megadásával (csak magasabb 

évfolyamra jelentkezők esetében). 

A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor bizonyítványába 

bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő évfolyamba, illetve csoportba. 

Ha a kötelezően, illetve a szabadon választott tantárgya módosul, a tanulónak különbözeti 

vizsgát kell tennie az iskola helyi tantervében az adott évfolyamokra meghatározott 

követelmények alapján. 

 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott, javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma meghaladja a kettőt, a tanuló az 

évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével.  

Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki  

– a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.  

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres 

látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai 
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körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, 

kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók 

mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és működési 

szabályzata és házirendje tartalmazza.  

Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú feladatai, 

követelményei, az előírt tananyag” című rész tartalmazza minden egyes tantárgyra 

vonatkozóan. 

A beszámoltatás formái 

1. Évközi beszámoltatás  

Gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással 

Szóbeli felelet 

Írásbeli felelet 

2. Év végi beszámoltatás (vizsga)  

Nyilvános bemutató  

színpadi produkció (előadás és/vagy jelenet, jelenetek) 

vagy 

csoportos gyakorlatsor 

vagy 

bemutató óra (tanári irányítással végrehajtott feladatok) 

Gyakorlati feladat végrehajtása (önálló munka; pl.: gyűjtőmunkák, gyakorlatsor 

összeállítása, levezetése stb.) 

Szóbeli vizsga (pl.: előadás-elemzés) 

Írásbeli vizsga (pl.: teszt, esszé) 

3. Művészeti alapvizsga  

A beszámoltatási formák alkalmazásának szabályai 

a) Az év végi beszámoltatás (vizsga) 

az előképző évfolyamain nem kötelező, 

az 1–6. alapfokon a tanult valamennyi tantárgyból kötelező: 

gyakorlati tantárgyakból a nyilvános bemutató kötelező, 

a szaktanárok választása alapján lehetőség van a kombinált beszámoltatásra: több 

tantárgyból összevontan számolnak be a tanulók a tanév anyagából (pl. a színpadi előadást 

úgy kell összeállítani, hogy abból mérhető legyen a színjáték, a mozgásgyakorlatok, illetve 

a beszédgyakorlatok tantárgy adott évre előírt követelményeinek teljesítése is). 

b) Év közben a beszámoltatás rendszeres (legalább három alkalom). 
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c) Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények teljesítését 

követően tehető. 

A tanuló teljesítményének értékelése, minősítése 

A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló fejlődési 

ütemét. 

Az előképző 1–2. évfolyamán 

A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) formában történik.  

A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási törvény 70. §-ának (3) 

bekezdésének felhatalmazása alapján iskolánk háromfokozatú szöveges minősítési formát 

alakított ki: 

jól megfelelt; 

megfelelt; 

nem felelt meg. 

Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

követelményeket kiemelkedően teljesítette. 

Megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

minimumkövetelményeket teljesítette. 

Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfolyamra előírt 

minimumkövetelményeit nem teljesítette. 

A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri. 

Az 1–6. évfolyamon  

Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszeresen – félévente 

legalább három – érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel történő értékelés mellett a tanár a 

tanév során folyamatosan alkalmazza a kifejtett szóbeli, esetenként írásbeli értékelési formát is. 

Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy 

érdemjeggyel értékeli.  

Több tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár(ok) 

tantárgyanként külön érdemjeggyel értékeli(k).   

Félévkor és év végén a tanuló teljesítményét a tanár osztályzattal minősíti.  

A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi osztályzatokat 

az évközi érdemjegyek és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell megállapítani.  

Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és 

osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

jeles (5); 

jó (4); 
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közepes (3); 

elégséges (2); 

elégtelen (1). 

A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben az egyéb, idevonatkozó jogszabályok a meghatározók. 

A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE 

A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének 

pontossága, kötelességtudata, képességeihez mért teljesítményének szintje, egyenletessége, 

alapján történik.  

Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan 

közreműködik, felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, a 

feladatok végzésében önálló, a képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt nyújtja, 

teljesítménye egyenletes, önművelése rendszeres. 

Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de aktivitása 

nem folyamatos, rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a csoportmunkában és az önálló 

munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása egyenetlen, a 

tanórákra való felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó érdeklődéssel végzi, önművelése 

rendszertelen, képességei alatt teljesít. 

Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen aktivitást, 

feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi. 

A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok 

[a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

példás (5); 

jó (4); 

változó (3); 

hanyag (2). 

A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni.  

A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a csoportvezető tanár 

– a csoportban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. 

A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 
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1.19.4. Helyiségek és felszerelésük az alapfokú művészetoktatás színművészet–

bábművészeti ágának sajátos követelményei alapján 

 

Helyiségek, helyiségek 

eszközei és felszerelései 

Mennyiség (db) 

11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben 

előírt minimum mennyiségi mutató 

  

 tanterem a tanszakok és a tanulók számának 

figyelembevételével, az iskola 

munkarendje szerint az egyidejűleg 

megtartott csoportos foglakozásokhoz 

szükséges számban 

2  

előadóterem, próbaterem  színpaddal   

jelmez-, kellék- és 

díszlettár 

tanszakonként 1 1  

 Helyiségek bútorzata, 

egyéb berendezési 

tárgyai és oktatási 

eszközei 

   

 Tanterem    

 tanulói asztalok, székek  a tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

a tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 

 

 nevelői asztal és szék tantermenként 1 1-1  

 eszköztároló szekrény tantermenként 1 1  

 tábla tantermenként 1 1  

 vetítőállvány tantermenként 1 1  

 vetítővászon tantermenként 1 1  

 sötétítő függöny ablakonként, az ablakok lefedésére 

alkalmas méretben 

ablakonként 1  

 videokamera tanszakonként 1 1  

 CD-lejátszó, magnetofon tantermenként 1 2  

 televízió, videolejátszó,      

-felvevő) 

tantermenként 1 2  

 ruhatároló (fogas) tantermenként 1 1  

 szeméttároló tantermenként 1 1  

 Előadóterem, 

próbaterem  

   

 mozgatható dobogók  tantermenként 1 1  

 egész alakos tükör termenként 1 1  

alapvető színpadi 

világítástechnikai és 

hangtechnikai berendezés 

előadótermenként 1 1 ill. 2 fénytechnika  
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 erősítők, hangfalak előadótermenként 1 1ill. 1   

egyszerű ritmus- és 

dallamhangszerek 

az előadás igénye szerint az előadás igénye szerint  

 színjáték tanszak 

Helyi tanterv 

A helyi tanterv elkészítésekor irányadó volt a miniszter által kiadott „ Az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja”. 

A tanszak általános fejlesztési követelményei 

Készítse fel a tanulót 

drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 

különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

színházi improvizációra, 

mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel történő karakterábrázolásra, 

egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

különféle szerepek megformálására, 

a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során, 

színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

Ismertesse meg a tanulóval 

a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat, 

a színházi műfajokat, 

a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait, 

a színészi játék alapvető iskoláit, 

a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit, 

a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét, 

napjaink színházi struktúráját. 

Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozások és azok óraszámai 

A képzés ideje: 8 év 

Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

 

 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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Főtárgy: 

Drámajáték 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Kötelező 

tárgyak:  

Beszéd-

gyakorlatok 

Mozgás-

gyakorlatok 

 

 

– 

 

– 

 

 

– 

 

– 

 

 

0, 5 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

0, 5 

 

 

0, 5 

 

0, 5 

Kötelezően 

választható 

tárgyak: Vers-

és próza 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

           

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 

AZ ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMAIT NEM KÖTELEZŐ ELVÉGEZNI. 

A képzés tantárgyai 

Főtárgy: 

drámajáték (1–2. előképző és 1–6. alapfokú évfolyamokon); 

Kötelező tantárgyak: 

beszédgyakorlatok (1–6. alapfokú és továbbképző évfolyamokon);  

mozgásgyakorlatok (1–6. alapfokú és továbbképző évfolyamokon). 

Kötelezően választható tantárgyak: 

vers- és prózamondás (az 1. alapfokú évfolyamtól); 

színházismeret (a 3. alapfokú évfolyamtól) választható. 

 kötelezettség (a fenti tantárgyak – természetesen – választhatók). 

Szabadon választható tantárgyak: 

drámajáték (1–6. alapfokú évfolyamokon); 

beszédgyakorlatok (1–6. alapfokú évfolyamokon);  

mozgásgyakorlatok (1–6. alapfokú évfolyamokon); 

vers- és prózamondás (az 1. alapfokú évfolyamtól); 

színházismeret (a 3. alapfokú évfolyamtól) választható. 

 Megjegyzés: Az első alapfokú évfolyamtól az adott évfolyamra előírt főtárgy, kötelező 

és kötelezően választható tantárgyak köréből bármelyik tantárgy választható. 

 DRÁMAJÁTÉK HELYI TANTERV 

A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, 

képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanuló 

érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, 
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illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók 

szocializációjának folyamatát. A tanulók értsék és tanulják meg a közösségi lét hasznosságát, a 

közösség építésének módját. Ezáltal váljanak képessé különböző viselkedési minták 

elemzésére, elfogadására, irodalmi és színházi alkotások befogadására, értelmezésére és 

létrehozására. Meg kell jegyezni, hogy produkció létrehozása a drámajáték keretén belül nem 

lehetőség, hanem kötelesség. Nem lehet úgy felhasználni a drámajáték és a színház 

egyéniségfejlesztő rendszerét, hogy nem adunk lehetőséget ennek bemutatására. Ez ad célt a 

gyakorlatoknak. A csoport megmutatkozásának közösségformáló energiája van, a bemutatóra 

készülés fontos motiváció a tanulók számára, a színpadra lépés növeli az önbizalmat, oldja a 

gátlásokat. A színjátékosok és a nézőtér kommunikációja, „összelélegzése” meghatározó 

felszabadító élmény, kivételes jelentősége van az identitáskeresés éveiben. Természetesen 

hatalmas a tanár felelőssége abban, hogy milyen megmutatkozási, milyen játéklehetőséget kínál 

a tanulóknak, milyen produkciót enged a nézők elé, hiszen egy gyermekszínjátszó előadás 

színvonalának nem csak esztétikai tétje van. A nevelési cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy a 

pedagógus ismerje a színházi hatásdramaturgia alapelveit, a színházi jelek természetét. A közös 

alkotó munkában mozgósítani tudja az alapvető színházi konvenciókat, birtokolja és 

alkalmazza a színházi kifejezés eszközkészletét.  

A képzés feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

az improvizációs technikákat,  

a színház és a társművészetek alapjait, 

a színházi alapfogalmakat. 

Fejlessze a tanuló  

fantáziáját, 

figyelmét, fegyelmét és önismeretét,  

kreativitását, alkotóképességét, 

gesztusnyelvi kifejezőképességét,  

a kapcsolatteremtő és együttműködő képességét, 

a térbeli tájékozódását és a kreatív térhasználatot. 

 Alakítsa ki a tanulóban 

a kifejező beszéd és mozgás képességét. 

 Tegye képessé a tanulót 

a test kontrollálására, 

az improvizációs technikák alkalmazására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után  

A tanuló ismerje 

saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát, 

a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez 

irányú fejlettségének mértékét, 
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a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez 

irányú fejlettségének mértékét, figyelme tudatos összpontosításának szerepét és módját, a 

fegyelmezett feladatvégzés feltételeit, társai, önmaga és a felnőtt világ megfigyelésének 

módjait, ennek szerepét a szerepjátékok során és az improvizációkban, a verbális, vokális és 

nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket, használatuk lehetséges módjait, 

az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 

kapcsolatában, az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a 

szerepjátékokban, a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit, 

összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák, illetve a 

szerepjáték lehetőségeit, a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának 

lehetőségeit saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg 

megjelenítésének előkészítésében. 

Legyen képes figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre, 

társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére, a verbális, vokális és nonverbális 

kommunikációs csatornák tudatosabb használatára, a bizalom átélésére, az empátiás 

képesség működtetésére társas helyzetekben, érzelmi emlékek felszínre hozására és a 

szerepjátékokban való kreatív alkalmazására, érzékeny kapcsolatteremtésre és annak 

megtartására, tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra, pontos és 

érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg, kreatív dramatizálásra, a dramatizálás 

alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, saját teste, mozgása, illetve a tér és a térben 

mozgó társak differenciált és pontos érzékelésére, a tér kreatív használatára, egyre növekvő 

intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban, csoportos 

improvizációkban, különböző – felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt – érzelmek 

verbális, vokális, mozgásos, mimikai és a társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel 

történő kifejezésére, összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és 

mozgásformák együttes alkalmazásán keresztül, a megismert munkaformák tudatos és 

kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai 

szöveg megjelenítésének előkészítésében. 

 

1.21.1. Előképző évfolyamok 

1. OSZTÁLY 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a ritmus fogalmát, 

a mozgás-mozdulatlanság fogalmát, 

a szerepjáték élményét. 

Fejlessze 

a ritmusérzéket, 

a beszéd- és mozgáskészséget, 

a csoportos megszólalás képességét, 
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a játékban történő együttműködés képességét, 

egyén és csoport együttműködését. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a ritmus fogalmát, 

a szerepjátékoz kapcsolódó magatartásformákat, azok jelentést, 

maszkok készítésének módját, használatát. 

Legyen képes 

a játékban való aktív részvételre, 

a ritmus átélésére, 

helyes szerepvállalásra, 

néhány mondóka, egy-két rövidebb vers önálló elmondására. 

Tananyag 

Az előképző első évfolyamán a tananyag szerkesztett játék köré fonódik.  

A szerkesztett játékot mondókákból, ütemhangsúlyos versekből állítsuk össze. Tegyük lehetővé 

minden tanuló számára a rövid önálló és a kórusos megszólalást egyaránt, a mintegy tízpercnyi 

tudatos színpadi játékot, de ne várjuk el zárt szituációk eljátszását, a figurateremtést, 

figuratartást, jellemfejlődés ábrázolását.  

Gyakorlatok, játékok: 

a kifejezést segítő, a játékot előmozdító beszédgyakorlatok; 

önismereti és társismereti játékok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók életkori 

sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően); 

tükörjátékok; 

maszk készítése. 

2. OSZTÁLY 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a gesztusnyelv legalapvetőbb elemeit, ennek üzenetét, 

az érzékszervi funkciókat, 

a szerepjátékban, csoportos játékban keressék az egyéni figura kialakításának módját. 

Fejlessze   

az egyéni megszólalás képességét, 

kreativitást, 

az érzékelés és a megfigyelés képességét. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a közösségben végzett munka legalapvetőbb követelményeit,  

az egyéni és társas megszólalások szabályait (kórusok, felelgetések, közös fokozás, kórust 

ellenpontozó megszólalások).  

Legyen képes 
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a tér pontos érzékelésére, 

különböző tipikus magatartásminták utánzására, 

rögzített játékok felidézésére, 

önálló szövegmondásra. 

Tananyag 

Az előképző második évfolyamán a tananyag etűdjáték köré fonódik.  

Az etűdjáték folyamatos színpadi munkát követel, hangulatilag összefüggő, legalább négy-öt 

versből, prózarészletekből, mesékből állítsuk össze. Ezeket sok mozgással, közös akcióval, 

világos, változatos térformákkal kollektív játékként szólaltassák meg a tanulók, ne 

versösszeállításként. Még nincs történetmesélés, de elvárható a játszóktól az érzés- és 

hangulatváltások folyamatos közvetítése. 

Gyakorlatok, játékok: 

önismereti és társismereti játékok; 

fogócskák; 

kiszámolók; 

egyszerű történetek alkotása, megjelenítése tablókban; 

magatartásminták gyűjtése megfigyeléssel. 

1.21.2. ALAPFOK 

1. OSZTÁLY 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a tér érzékelését, használatát és jelentését,  

a történet, s a történetben szereplők fontosságát, 

az alapérzelmek (szeretet, harag, aggodalom, irigység stb.) kifejezésének és 

megjelenítésének módját. 

Fejlessze 

a beleélés képességét, 

a verbális és nonverbális kifejezőeszközöket, 

a társakkal való együttműködés képességét. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a tér érzékelését, használatát és jelentését,  

a történet, s a történetben szereplők fontosságát, 

az alapérzelmek (szeretet, harag, aggodalom, irigység stb.) kifejezésének és 

megjelenítésének módját. 

Legyen képes  

egy egyszerű, könnyen követhető történet (pl.: La Fontaine, Aesopus) átélésére, 

elmesélésére, színpadi megjelenítésére, 

a társak gesztusainak értelmezésére. 
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Tananyag 

A tananyag egy egyszerű állatmese vagy tanító, esetleg verses mese köré fonódik. A mese 

feldolgozása és színpadra állítása során fontos, hogy a tanulók kontaktust tudjanak teremteni 

egymással egy egészen rövid és világos szituációban.  

Gyakorlatok, játékok: 

önismereti és társismereti játékok; 

szituációs játékok; 

improvizációk, csoportos improvizációk; 

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok (a további évfolyamokon is megjelennek a 

tanulók életkori sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően); 

ritmus a mozgásban, beszédben; 

szövegek különböző stílusban való megjelenítése. 

2. OSZTÁLY 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a bizalom fontosságát, 

a történetmesélés, kontextusteremtés, fokozás, feszültségkeltés szabályait,  

a meseelemeket, a jellegzetes számokat, tipikus mesefordulatokat, alakokat. 

Fejlessze  

a kapcsolatteremtés képességét, 

a fiúk és lányok együttműködésének képességét, 

az eltérő magatartásformák, gondolkodásmódok („különc” viselkedés) megértését és 

elfogadását, 

a szociális érzékenységet. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a bizalom fontosságát, 

a történetmesélés, kontextusteremtés, fokozás, feszültségkeltés szabályait; 

a meseelemeket, a jellegzetes számokat, tipikus mesefordulatokat, alakokat. 

Legyen képes 

szerepvállalásra, a szereppel járó tulajdonságok megértésére, megjelenítésére, 

tudatos koncentrációra, 

elfogadásra, a bizalom átélésére, 

az egyre fontosabbá váló kortárs kapcsolatok ábrázolására egy-egy szituációban, 

egy történet közös dramatizálására a megismert munkaformák (kórusok, tablók stb.) 

segítségével. 

Tananyag 

A tananyag olyan népmesék köré fonódik, melyek tartalmazzák a szokásos mesefordulatokat, 

állandó meseelemeket, típusokat.  

Gyakorlatok, játékok: 
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önismereti és társismereti játékok; 

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 

bizalomgyakorlatok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók életkori 

sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően);  

egyszerűbb szituációs játékok (rövid, világos kereteket megadó, ismert élethelyzeteket 

feldolgozó rögtönzések); 

természetes megszólalást segítő beszédtechnikai gyakorlatok. 

3. OSZTÁLY 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a beleélés lehetőségét, 

a másik sorsának átélését a játékban, 

az archetípusos érzelmek megélését, 

a szokások, tradíció, törvények meghatározó jelentőségét az egyes magatartásformákban, 

viselkedésmódokban, 

a szertartásjáték formáit, 

a feszültséget a szituációban, színjátékban, 

a kapcsolatteremtés fontosságát. 

Fejlessze 

a kreativitást, a fantáziát, 

az együttműködést, a csapatmunkára való képességet, 

a kíváncsiság és elfogadás képességét, 

a felelősségvállalást, 

a problémaérzékenységet, problémamegoldási készséget, 

a túlzó, sűrítő, lényegkiemelő színjáték képességét. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a beleélés lehetőségét, 

a másik sorsának átélését a játékban, 

az archetípusos érzelmek megélését, 

a szokások, tradíció, törvények meghatározó jelentőségét az egyes magatartásformákban, 

viselkedésmódokban, 

a szertartásjáték formáit, 

a szituációban, színjátékban megjelenő feszültséget, 

a kapcsolatteremtés fontosságát. 

Legyen képes  

tudatos, alkotó színpadi jelenlétre, 

feszültségteremtésre, 

konfliktusmegoldásra, 
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az egyes alakok hagyományainak, értékrendjének, világlátásának a figura cselekvéseiben, 

döntéseiben való felismerésére, átélésére és megjelenítésére, 

jellemzésre nonverbális eszközökkel, illetőleg ennek értelmezésére, 

egy-egy figura, helyzet magját túlzó eszközökkel megjeleníteni, 

csoporton belül a versengés és kooperáció termékeny harmóniájának megteremtésére. 

Tananyag 

A tananyag olyan népmese vagy népmesék, amelyek megismertetik a tanulókat más kultúrákkal 

(pl.: Ezeregyéjszaka, Pancsatantra, indián, afrikai mesék). A mese feldolgozása során 

szembesülni kell egy másik kultúra értékrendszerével és gondolkozásmódjával, valamint 

követelményrendszerével. 

Gyakorlatok, játékok: 

önismereti és társismereti játékok; 

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 

bizalomgyakorlatok; 

fantáziajátékok; 

improvizációs gyakorlatok (párban és csapatban);  

a szerepcsere, szerepátvétel improvizációs formái; 

kontextusépítő játékok; 

a kiválasztott mese közegében játszódó drámaóra; 

a szociokulturális különbségekből fakadó konfliktusokat feldolgozó drámaóra.  

4. OSZTÁLY 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

az önálló történetalkotás lehetőségét, 

a sors, a történet, a jellem fogalmát, 

a különböző morális problémák értelmezésének, megélésének és megjelenítésének módját, 

a különböző morális problémák megoldásának útjait, lehetőségeit. 

Fejlessze 

a problémamegoldó gondolkodást,  

a probléma feltárásának, megfigyelésének képességét, 

a koncentrációt, 

az empátiát, 

a nonverbális jelek érzékelését és értelmezését, 

a helyzetek, szituációk érzelmi hátterének feltárását, elemzését segítő képességeket, 

egyes viselkedésformák, cselekvések, döntések szociális hátterének feltárási és 

megfogalmazási képességét.  

Követelmények 

A tanuló ismerje 

az önálló történetalkotás lehetőségét, 

a sors, a történet, a jellem fogalmát, 
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a különböző morális problémák értelmezésének, megélésének és megjelenítésének módját, 

a különböző morális problémák megoldásának útjait, lehetőségeit. 

Legyen képes 

közös dramatizálásra, 

a közös dramatizáláson keresztül jellem felépítésére, 

konfliktuskezelésre, 

történetalkotásra. 

Tananyag 

A tananyag olyan történet feldolgozása, melynek csak az alappontjait, dramaturgiai fordulóit 

adjuk meg. Szituációs játékokkal, „tanítási drámával” teremtjük meg a történet kontextusát. 

Gyakorlatok, játékok:  

önismereti és társismereti játékok; 

bizalomgyakorlatok; 

improvizációs játékok; 

koncentrációs játékok szöveggel, mozgással. 

 

5. OSZTÁLY 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a világ, a társadalom, az ember, a legfontosabb életérzések értelmezésének művészi és 

mitikus módját, 

a metaforikus, szimbolikus látásmódot, 

a szimbolikus ábrázolás alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus játék sajátságait, 

a jelenkor meghatározó racionális, empirikus tudományos megismerése és a mitikus, 

művészi megismerés közötti különbséget, 

a humort, mint a problémamegoldás egyik módját, 

az érzések, érzelmek színpadi megjelenítésének eszközeit, 

a mitológia legfontosabb kultúrtörténeti, vallási vonatkozásait, amelyből egy vagy több 

mítoszt eljátszanak. 

Fejlessze 

az önismeretet, a pozitív jellemvonások tudatos fejlesztésének képességét, 

a fizikai, intellektuális, szociális kompetenciákat a színjátékon keresztül, 

a kreatív gondolkodást, 

a kezdeményezőkészséget, az aktivitást, 

az önállóságot, 

a hétköznapi élethelyzetek elemzésének készségét, metaforikus szimbolikus 

megjelenítésének képességét. 

Ösztönözze a tanulót a hétköznapi élethelyzetek hátterének tudatos kutatására. 

Alakítson ki a tanulóban egészséges testképet. 
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Követelmények 

A tanuló ismerje 

a világ, a társadalom, az ember, a legfontosabb életérzések értelmezésének művészi és 

mítikus módját, 

a metaforikus, szimbolikus látásmódot, 

a szimbolikus ábrázolás alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus játék sajátságait, 

a jelenkor meghatározó racionális, empirikus tudományos megismerése és a mitikus, 

művészi megismerés közötti különbséget, 

a humort, mint a problémamegoldás egyik módját, 

az érzések, érzelmek színpadi megjelenítésének eszközeit, 

a „mitológia” legfontosabb kultúrtörténeti, vallási vonatkozásait, amelyből egy vagy több 

mítoszt eljátszanak. 

Legyen képes 

egy történet önálló értelmezésére, elemzésére, 

a színpadi figurák érzelmeinek átélésére, megjelenítésére, 

a színpadi szimbólumok üzenetének megértésére, 

a színpadi szimbólumok érzelmi feldolgozására, 

szimbólumalkotásra, 

az improvizáció minden formájában (egyéni, páros, csoportos, teljesen rögtönzött, 

megbeszélt) kreatív, kezdeményező megnyilvánulásra, 

személyes érzelmek szimbolikus átfogalmazására a játékban. 

Tananyag 

A tananyag mitológiák (pl.: görög, kelta, finn) nagy története vagy történetei. A mítoszon 

keresztül megérthetik, és megtanulhatják a tanulók, hogy különböző világértelmezések 

léteznek, s megkereshetik benne önmaguk kérdéseit, válaszait.  

Gyakorlatok, játékok: 

bizalomgyakorlatok; 

önismereti és társismereti játékok; 

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 

páros és csoportos improvizációk (improvizációk mitikus hősökkel, közegben, tárgyakkal, 

helyszíneken stb.); 

táncok, szertartásjátékok; 

relaxációs gyakorlatok; 

kellék-, maszk-, jelmezkészítés. 

6. OSZTÁLY 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

saját élmények, történetek művészi újrafogalmazásának lehetőségeit, 

szimbólumok létrehozásának módját saját élmények alapján, 

a konfliktuskezelés színpadi lehetőségeit. 
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Fejlessze 

a pontos, lényegre törő kérdések megfogalmazásának képességét a világ bonyolult 

jelenségeiről, 

a kritika és önkritika képességét, 

a művészi alkotások iránti fogékonyságot, 

a társművészetek befogadásának képességét, 

az empátiát, a problémaérzékenységet más sorsok iránt. 

Alakítson ki a tanulóban helyes önképet, segítése elő integrált énkép kialakítását. 

Ösztönözze a tanulót a művészi gondolkodásmód alkalmazására saját élethelyzeteiben. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

saját élmények, történetek művészi újrafogalmazásának lehetőségeit, 

szimbólumok létrehozásának módját saját élmények alapján, 

a konfliktuskezelés színpadi lehetőségeit. 

Legyen képes 

tanulmányai során szerzett színházi, dramatikus tapasztalatainak alkotó módú 

felhasználására, 

egy élet és ember ismeretét mozgósító történetnek, valamint kontextusának 

megjelenítésére, 

cselekvések összetett hátteréről (lélektani, szociális) gondolkodni, azt elemezni, 

más értékrendek, normák, viselkedésformák megértésére, elfogadására, 

az eddig megismert tréningekhez, játékokhoz szükséges problémamegoldó, társakat 

segítő, inspiráló aktivitásra. 

Tananyag 

A tananyag életjáték létrehozása. Az alkotás során mozgósítani kell és lehet az összes színpadi 

játékot és az ezeket előkészítő tréninget, gyakorlatot. A világ és az én művészi megismerése, 

értelmezése saját élethelyzetre alkalmazható. Az életjáték létrehozása során el kell és lehet jutni 

a konfliktusok és azok megoldásának újrafogalmazásáig, azok magasabb szintű megértéséig, 

kezeléséig.  

Gyakorlatok, játékok: 

bizalomgyakorlatok; 

önismereti és társismereti játékok; 

koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok; 

páros és csoportos improvizációk. 

 

 Beszédgyakorlatok 

A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, adottságaiknak és képességeiknek megfelelően – 

dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – könnyen érthetővé és élvezhetővé 

fejlesztéséhez. 
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A beszédgyakorlatok tantárgy tananyaga az egyes évfolyamokon a drámajáték/színjáték 

tantárgy tananyagához kapcsolódik. 

A képzés feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

a beszédfolyamat részeit (légzés, hangadás, kiejtés) és azok összefüggéseit, 

egymásrautaltságát, 

a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit és azok beszédtechnikai elemeit, 

az egészséges beszélőtől elvárható hangzás összetevőit, 

a beszédállapot értékelésének szempontjait, 

a hibás beszédállapot jegyeit, 

a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat és egyszerű beszédgyakorlatokat. 

Alakítsa ki a tanulóban 

az önelemzés és önértékelés igényét és képességét, 

a beszéd elemzésének képességét, 

a beszédszervek tudatos, pontos és célszerű használatát, 

a beszéd során megnyilatkozó személyiségjegyek fölismerésének, megértésének és 

létrehozásának képességét, 

az önképzés igényét. 

Fejlessze a tanuló 

kifejező kedvét, 

hallási figyelmét és érzékenységét, 

koncentrációs készségét, 

játékosságát életkorának megfelelően, 

képzelőerejét és megfigyelő képességét, 

a produktív és reproduktív kifejezőkészségét. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, 

a légző- és hanggyakorlatokat, artikulációs gyakorlatokat és játékokat hangokkal, 

mechanikusan sorolható szavakkal, valamint irodalmi szövegekkel, 

a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat, 

az általában érvényes hangsúlyszabályokat, 

az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét. 

Legyen képes 

a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságainak legjobban 

megfelelő beszédállapot elérése érdekében, 

a követendő és az elvetendő beszédpélda felismerésére hallás alapján, 

a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére mások és saját 

beszédében. 
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Követelmények a tantárgyi program elvégzése után 

A tanuló ismerje (az előbbieken kívül) 

a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását, 

a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó), 

a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit. 

Legyen képes (az előbbieken kívül) 

ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására, 

dramatikus és színpadi munkájában az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására. 

 

1. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a beszéd folyamatát, 

a szó, a hang és a mozgás (gesztusok, mimika) szerepét a közléseinkben, 

az egyszerű beszédfejlesztő játékokat. 

Fejlessze a tanuló 

koncentrációs készségét, 

hallási figyelmét, 

játékos hangadó kedvét, 

artikulációs ügyességét, 

megfigyelőképességét. 

Ösztönözze a tanulót 

saját és mások beszédállapotának tanulmányozására, 

véleményének megfogalmazására, 

fölismert gyengeségeik megerősítése érdekében gyakorlásra. 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

a csoportos koncentrációs-, lazító-, légző-, hang- és artikulációs gyakorlatokat, játékokat, 

saját beszédének erényeit és gyengéit. 

Legyen képes  

aktív részvételre a játékokban, gyakorlatokban, 

a beszélők tartós figyelésére, megfigyelésére,  

40-50 szótagnyi szöveg elmondására egy szólamként, 

artikulációs ügyesítő szólamok elmondására emlékezetből. 

Tananyag 

Egyszerű lazítójátékok, gyakorlatok 

Légzőgyakorlatok, a légutak használata 

Hangjátékok 

Artikulációs gyakorlatok, beszédmozgást ügyesítő játékok 

Ritmus- és tempógyakorlatok 
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Egyszerű hangsúlygyakorlatok 

2. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a légzés alapfeladatát (élettani légzés) és annak szerepét a beszédben, 

a légzéstípusokat. 

Fejlessze a tanuló 

önmegfigyelő és önszabályozó képességét, 

türelmét és megértését önmaga és mások iránt. 

Ösztönözze a tanulót 

légzése célszerű és észrevétlen használatára beszéd közben (zaj és látvány nélkül) 

a rendszeres gyakorlásra. 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

saját légzésmódját és az esetleges teendőit, 

légzéskapacitását, és a fejlesztés gyakorlatait, 

a magánhangzók pontos, tiszta ejtését erősítő hallás- és artikulációs mozgásgyakorlatokat. 

Legyen képes  

légzése egyszerű szabályozására, 

hosszabb (40-50 szótagnyi) szólamok elmondására egy levegővétellel, 

a levegő feltűnésmentes pótlására. 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

Légzéstípusok 

Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok hangokkal, szósorokkal, mondókákkal és versekkel 

Hanggyakorlatok 

Hangerőjátékok a légzés tudatos irányításával 

Artikulációs gyakorlatok, játékok 

Áll- és ajakgyakorlatok 

Magánhangzó-gyakorlatok 

Ritmus- és tempógyakorlatok 

Hangsúly-, hanglejtésgyakorlatok 

3. osztály 

Feladatatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a rezonancia és a középhang fogalmát, 

a mell- és a fejhang fogalmát és hangzását, 

a beszédhibákat (selypesség, raccsolás) és a beszéd zavarait, akadályait (hadarás, dadogás, 

szervi eredetű hangadási és artikulációs hibák), 
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a hanglejtés szerepét, 

a tájszólás és a beszédhiba különbségét. 

Fejlessze a tanuló 

érzékenységét, megértését és tűrőképességét saját és mások beszédbeli nehézségei iránt, 

életkorát figyelembe véve hangi teljesítményét, változatosságát, 

játékos hangadó kedvét. 

Ösztönözze a tanulót 

saját hangi adottságainak megismerésére, megerősítésére és gazdagítására, 

a beszéd zenei elemeinek (hangmagasság, erő, szín) változatos használatára, 

artikulációjának csiszolására. 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

a gyakori beszédhibák elnevezését, hangzását és annak különbözőségét a tájszólástól, 

a dadogás és hadarás fogalmát, és az ilyen tünetek kulturált kezelésének módját, 

az artikulációs fejlesztő és korrekciós gyakorlatokat. 

Legyen képes 

a gyakorlatokban alkalmazni a rekeszlégzést, 

50-60 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, 

hallás útján felismerni a hibás ejtést, 

artikulációjának csiszolására alkalmas szöveget emlékezetből elmondani, 

ismert szöveget szájról olvasva fölismerni, 

beszédes feladataiban tempót váltani. 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

Rekeszlégzés hanyatt fekve 

Kapacitásnövelő gyakorlatok 

Légzésszabályozás, a pótlevegő technikája 

Hanggyakorlatok, játékok 

A középhang (oldott mellhang) gyakorlatai hangzókkal, szavakkal, mondókákkal 

A légzés és a hangerő, hangszín kapcsolata 

Artikulációs gyakorlatok 

Szájról olvasó játékok 

Hallásgyakorlatok (hibás és helyes ejtés megkülönböztetése) 

Ritmus- és tempógyakorlatok ~ váltások 

Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ kérdések 

4. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a koncentrációs légzőgyakorlatokat, 

a változatos, gazdag hangadás kifejezőerejét, 
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a mutálás eseményét és az ezzel kapcsolatos teendőket, 

az artikuláció ritmusformáló szerepét. 

Fejlessze a tanuló 

életkor engedte hangi teljesítményét, 

hallásfigyelmét és hangi emlékezetét, 

artikulációs biztonságát és pontosságát. 

Ösztönözze a tanulót 

a helyes légzés és hangadás mindennapos használatára, 

az állandó megfigyelésre, 

az igényes artikulációra, 

a rendszeres gyakorlásra. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

a koncentrációs légzőgyakorlatokat, 

a beszédhang használatának természetes és kímélő módját, 

saját hangi adottságát, korlátait és feladatait. 

Legyen képes  

légzésakadályok nélkül beszélni (zaj, látvány, légszomj), 

60-70 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani,  

időmértékes – legalább három Weöres Sándor-verset – ritmizálni hangos és néma 

szövegmondással egyaránt. 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

Koncentrációs légzőgyakorlatok, játékok 

A pótlevegő technikája 

Hanggyakorlatok 

Hangmagasság- és hangerőgyakorlatok 

Természetes és kitalált hangadási módok, játékok 

Artikulációs gyakorlatok  

A magánhangzók időtartama 

A sziszegő és a susogó hangok hibái 

Ritmusgyakorlatok ~ az időmértékes verselés 

Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ a tagadás 

5. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a szóbeli közlemények és a beszéd technikai elemeinek összefüggését (hangszín, hangerő, 

tempó, szünet), 

a sziszegő és a susogó hangok korrekciós és karbantartó gyakorlatait. 
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Fejlessze a tanuló 

hangadási sokszínűségét, 

hallási figyelmét, 

beszédfegyelmét. 

Ösztönözze a tanulót 

a változatos, adottságaival összhangban lévő hanghasználatra hétköznapi és színpadi 

beszédhelyzetben egyaránt, 

a verbális és nonverbális közlemények együttes értelmezésére, 

pontos, igényes artikulációra. 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

a sziszegő és a susogó hangok helyes hangzását, 

saját ejtésével kapcsolatos teendőit, 

a nonverbális közlemények szerepét és eszközeit. 

Legyen képes 

mozgás közben alkalmazni a rekeszlégzést, 

70-80 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, 

a szükséges legkevesebb feszültséggel a hangerőt fokozni, 

ismert szöveggel, valamennyi jel figyelembevételével társait szinkronizálni, 

időmértékes verseket az értelmi hangsúlyok figyelembevételével, skandálás nélkül 

megszólaltatni (pl. a Lúdas Matyi részlete). 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok ~ szöveges gyakorlatok 

Hanggyakorlatok ~ feszültségmentes szöveges gyakorlatok 

Artikulációs gyakorlatok ~ sziszegők, susogók 

Ritmus- és tempógyakorlatok ~ ritmusjátékok, ritmuskánonok 

Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ az összetett mondatok 

6. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

saját és mások beszédállapota értékelhetőségének szempontjait, 

a személyes (hétköznapi) és a nyilvános (színpadi) megszólalás követelményeit, 

különbségeit. 

Fejlessze a tanuló 

beszédbeli (tartalmi, formai) igényességét, 

saját és mások beszédének értékelésében az árnyaltságot, 

saját és mások beszédgondjaival kapcsolatos megértés és türelem képességét. 

Ösztönözze a tanulót 

a természetes, színes, adottságaikat megszólaltató beszédmódra, 

a tanultak alkalmazására minden hangos megnyilatkozásukban. 
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Követelmények 

A tanuló ismerje  

saját adottságait, erényeit és hiányosságait és az ezzel kapcsolatos teendőket, 

a hétköznapi és a színpadi megszólalás követelményeinek megfelelő szabályozás 

lehetőségeit. 

Legyen képes 

legalább 80-90 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani, 

saját és mások beszédállapotát reálisan értékelni, 

a színpadi munkájában érthetően, érdekesen és természetes, egyéni módon beszélni, 

a tanult gyakorlatokat alkalmazva szerepléseire beszédbemelegítéssel is fölkészülni 

(memoriterek felhasználásával). 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok ~ a légzés hangjai 

Hanggyakorlatok ~ szöveges gyakorlatok váltásokkal 

Artikulációs gyakorlatok ~ utánzó játékok 

Ritmus- és tempógyakorlatok  

Csoportos, többszólamú ritmusjátékok 

Tempóváltás 

Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ variációk azonos szólamokon belül 

 

 Mozgásgyakorlatok 

A tantárgy célja a tanuló felkészítése, illetve alkalmassá tétele a csoportos dráma- vagy 

színjáték-foglalkozásokon történő részvételre; az alapvető technikai elemek, a bemelegítés 

részeinek és folyamatának elsajátíttatása és elméleti megismertetése; a próbaállapot elérése 

csoportkohéziós, speciális mozgásos feladatok, illetve a koncentrációt és a kondíciót fejlesztő 

gyakorlatok révén; az esetleges sérülések, az ütközésektől, eséstől, az érintéstől való félelem, 

illetve tartózkodás megelőzése, elkerülése vagy feloldása a mozgás eszközeivel. 

 

A félórás időkeret döntően befolyásolja a tanítási óra szerkezeti felépítését, metodikai 

szerkezetét. A tanórán alkalmazott gyakorlatok fizikai, élettani és pszichés terheire a tanulókat 

kellőképpen fel kell készíteni a baleset- és sérülésveszély elkerülése érdekében. 

Helytelenül felépített foglalkozáson nem jön létre az optimális koncentrációs állapot, 

érzékszervi és „motoros” (a mozgás idegrendszeri vezérlő mechanizmusai) fogékonyság. 

A tanóra hagyományos értelemben vett bemelegítő szakaszát nem lehet didaktikusan 

elkülöníteni a fő tanítási anyagtól. A foglalkozásokat passzív, nyújtó jellegű gyakorlatsor után 

a fokozatosság elve alapján a kis intenzitású, alacsony fizikai igénybevétellel járó feladatoktól 

kell felépíteni úgy, hogy a kellő pszichés és fizikai állapot létrejöjjön. 

 

A képességfejlesztés különböző területeit (a kondicionális, a koordinációs és az érzékeléssel 

összefüggő képességeket) a tanórai gyakorlatban nem lehet egymástól teljesen elkülöníteni, 
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változó hangsúllyal, de mindig jelen vannak. Ezért a feladatok éves bontásában az egyes 

területek fejlesztésének időszakos hangsúlyai jelennek meg. 

 

A hatékony foglalkozás érdekében az óra szervezeti kereteinek kialakítását, a figyelmi, 

motivációs állapot kialakítását, a rendelkezésre álló tér használatát, az egymásra való 

odafigyelést, a csoportos együttműködést, hibajavítást, az értékelés, önértékelés lehetőségét az 

egyes gyakorlatokban, gyakorlatsorokban kell érvényesíteni.  

 

A tréning jellegű foglalkozás előnye a komplexitásban, időbeli hatékonyságában, sajátos 

motiváló és összetartó erejében van. A tanítási folyamat előrehaladtával fordítsunk egyre 

nagyobb figyelmet a tudatosításra, hogy megalapozzuk az önálló munkát. 

 

A mozgás tantárgy legfontosabb feladata a komplex pszichés, mentális és fizikai 

képességfejlesztés, amely alkalmassá teszi a tanulót a különböző színpadi feladatok 

elvégzésére.  

A képzés feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 

a mozgásgyakorlatok tréning menetét, 

a bemelegítés menetének fiziológiai okait, 

a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségét, illetve rendszerét, 

a különböző gyakorlattípusok szerkesztésének menetét, 

a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, 

a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében. 

Fejlessze a tanuló 

mozgáskoordinációs készségét, 

koncentrációs készségét, és teherbíró képességét, 

fizikai képességeit, kondícióját, rugalmasságát, 

mozgásmemóriáját, 

mozgástechnikai ismereteit, rendszerező képességét. 

Ösztönözze a tanulót 

a bemelegítés gyakorlatainak koncentrált és intenzív elvégzésére, 

a különböző próbahelyzetek, szituációk megfelelő próbaállapotban történő megoldására, 

önálló, a saját képességei által megkívánt tréning elvégzésére, 

egyes feladatok előkészítéseként helyes bemelegítés, gyakorlatsor megválasztására és 

elvégzésére, 

helyes tematikájú tréning felépítésére és megtartására. 

Biztosítson lehetőséget 

a témakör módszertanának elemző megismerésére, 

különleges, speciális feladatok elvégzésére előkészítő módszerek megismerésére, 

különböző stílusú mozgástechnika tréningek megismerésére, az azokon való részvételre, 
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működő színtársulatok, színházi műhelyek tréningmódszereinek élő vagy videofelvételen 

történő megtekintésére. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló ismerje 

a bemelegítés menetének élettani hatásait, 

a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 

a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módozatait. 

Legyen képes 

a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére, 

a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során általános 

bemelegítés megtervezésére és levezetésére. 

 

Követelmények a tantárgyi program elvégzése után  

A tanuló ismerje 

a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, a tréningstílusokat, 

a mozgástechnikai tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében. 

Legyen képes (az előbbieken kívül) 

egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására, körültekintő 

levezetésére. 

 

1. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a bemelegítés alapgyakorlatait, 

a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat, 

a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat. 

Fejlessze a tanuló  

kondícióját az intenzitás, az időtartam, és az ismétlésszám figyelembevételével, 

koordinációs képességét, 

állóképességét, izületi mozgékonyságát,  

koncentrációs és ritmikai képességét. 

Ösztönözze a tanulót 

a helyes testtartás kialakítására, csoportos térmozgások segítségével a tér hatékony 

kihasználására. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a bemelegítés alapgyakorlatait, 
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a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat, 

a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat, 

a fő térirányokat. 

Legyen képes 

tanári irányítással bemelegítés elvégzésére tükörmozgással, 

a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására, 

a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, a koncentrációs és az 

egyszerűbb ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére. 

Tananyag 

 A bemelegítés alapgyakorlatai, passzív és aktív nyújtó-lazító módozatai: csípőlazító 

gyakorlatok terpeszülésben, aszimmetrikus ülésben, térdelésben, sarokülésben 

lábujjtámasszal, illetve lefeszített lábfejjel. 

 A törzs fő izomcsoportjainak meghatározása hason, háton fekvő helyzetben különböző 

feszítő-ernyesztő gyakorlatokkal, az első és hátsó ív tónusának tudatos vezérlése; 

törzshajlítások különböző térirányokban, vállöv nyújtása, karfeszítések elöl, hátul, 

vállforgatások támaszban. 

 Futás- és ugrógyakorlatok, játékok: érintő-, váltó-, párosfogó játékok, utánzó 

szökdelések („indián”, „nyuszi”, „sántaróka”, „béka” stb.). 

 A látásérzékelés kiterjesztése (periferikus látás) labdás bemelegítő játékokkal, 

labdagurítások, majd átadások csoportban egy vagy több labdával. 

 Térkitöltő gyakorlatok, a tér egyensúlyban tartása járás-, futásgyakorlatokkal, 

szabálytalan, társtól függő térmozgásokkal. 

 Térérzékelő, koordinációs gyakorlatok, játékok: „erdő” fogó, székfoglaló, csukott 

szemmel végzett tájékozódó gyakorlatok, hangkövetéses gyakorlatok. 

 Járás- és futásgyakorlatok (ügyelve az indítások, megállások, irányváltoztatások 

változatos végrehajtására). 

 Koncentrációs és ritmikai gyakorlatok zene használatával, járásban és futásban indítás-

megállítás gyakorlatok, csendreflex, járás, futás a zene ütemére. 

2. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a bemelegítés alapgyakorlatainak páros kivitelű változatait, 

a játéktér és a nézőtér fogalmát, illetve a köztük fennálló irányviszonyok jellemzőit, 

a koncentrációs és csoportos ritmikai gyakorlatokat. 

Fejlessze a tanuló  

koordinációs képességét a hosszanti tengely körüli fordulatokkal, 

egyensúlyérzékét a természetestől eltérő testhelyzetekben végzett gyakorlatokkal, 
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állóképességét a teljes foglalkozáson való intenzív, kitartó közreműködéssel, 

koncentrációs és ritmikai képességét. 

 Ösztönözze a tanulót a társas együttműködésre, szabálykövetésre 

szabályjátékokban. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a bemelegítés alapgyakorlatainak páros kivitelű változatait, 

a mozgás területén használatos térirányokat, 

a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat, a zenei ütem „mérő” és a tempó fogalmát.  

Legyen képes 

tanári irányítással bemelegítő gyakorlatsor elvégzésére, 

a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására, 

a társak mozgásától függően a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok koordinált 

elvégzésére, 

kondicionáló jellegű ismétléses gyakorlatsorok kitartó végrehajtására, 

egyszerűbb koncentrációs és ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére. 

Tananyag 

 A sor és oszlop kialakítása, távolságtartás járás, futás közben, nyitódás, záródás. 

 Térjátékok különböző térformák felvételére, formálására, kikerüléses gyakorlatok. 

 Futásos gyakorlatok: különböző tempójú futástípusok ritmustartással, ritmusváltással és 

irányváltással. 

 Gyakorlatok tempótartással, gyorsítással, lassítással, lassított mozdulatokkal, gyors, 

dinamikus, impulzív mozdulatok, ellenpontozás dinamikai eszközökkel. 

 Indítás-megállítás gyakorlatok, illetve reflexjátékok: indítás és megállás gyors és lassú 

tempóban, egyéni és páros helyzetekben. 

 Lassított mozgás: lassított mozgás különböző testhelyzetekben, a zene hangulatának, 

tempójának követése klasszikus vagy más, nem monoton ritmusú zene segítségével. 

 Forgások, fordulatok: forgások karlendítéssel, láblendítéssel, változatos 

gerinchelyzetekben, súlypont tudatos vezetésével. 

 Kar és láb összehangolt ritmikus mozgása, taps és lépés egyszerűbb kombinációi. 

 

3. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a bemelegítés speciális formáit, azok páros és önálló kivitelű módozatait, 

talajtechnikai alapgyakorlatait, 

4/4-es ritmusú egyéni és páros ritmikai gyakorlatokat. 
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Fejlessze a tanuló 

kombinatív és problémamegoldó képességét szabályjátékok felhasználásával, 

kondícióját és koordinációs képességét utánzó mozgások segítségével,  

koncentrációs és ritmikai képességét egyéni és páros ritmusgyakorlatokkal. 

Ösztönözze a tanulót 

egyszerűbb feladatok önálló megoldására,  

önkontrollra, önfegyelemre, önmagával szembeni igényességre. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

talajfogás, legördülés technikáját, esésgyakorlatokat, 

a test, testrész mozgatásának lehetőségeit és korlátait, 

a testfogás módozatait, a társon végezhető támaszhelyzetek és a terhelhetőség egyes 

lehetőségeit. 

Legyen képes 

tanári irányítással bemelegítés elvégzésére, 

a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, kondicionáló, 

koncentrációs és ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére, 

felelősségteljes fegyelmezett munkavégzésre páros gyakorlatok esetén is. 

Tananyag 

 A tér kitöltése a tér belső egyensúlyának megteremtése véletlenszerűen változó hatások 

alapján. 

 Egyensúly- és vezetéses gyakorlatok: egyensúlygyakorlatok támasz- és fogásos 

helyzetekben; vezetéses gyakorlatok kéz, fej, valamint fogásváltásos irányítással. 

 Bizalomgyakorlatok csoportokban; döntés-billenés helyzetekben történő gyakorlatok, 

bizalomjátékok, testdöntések párban a testtónus tudatos vezérlésével. 

 Kar- és/vagy lábcsúsztatások, gördülések hosszanti tengely körül, gördülések szélességi 

tengely körül, aszimmetrikus gurulások előre, hátra. 

 A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok: a mozdulat különböző ritmusú, 

dinamikájú megállítása. 

 Kézen átfordulás oldalra különböző kiinduló- és véghelyzetekből. 

 Izolációs gyakorlatok, feszítés, ernyesztés különböző izomcsoportokban elkülönítve 

egy-egy izületi részt. Testszobrászat, egyéni és csoportos állókép készítése. 

 4/4-es ritmus megjelenítése gimnasztikus elemekkel. 

 Hangkeltés lépéssel, tapssal, csapással, a mozdulat ritmizálása. 

4. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval: 
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a bemelegítés gyakorlatainak egész testre kiterjedő formáit, a „streching” jellegű nyújtás-

lazítás technikáját, 

a középmagas testhelyzetből való esés- és gurulástechnikákat, 

a 3/4-es és 6/8-os ritmikai gyakorlatokat. 

Fejlessze a tanuló  

koordinációs képességét kondícióját, izületi mozgékonyságát, 

koordinációs képességét időkorlátok és a szinkronmozgások bevezetésével, 

periferikus látását, megosztott figyelmi képességét térkitöltő feladatok segítségével, 

koncentrációs és ritmikai képességét. 

 Ösztönözze a tanulót egyes technikai elemek és variációk önálló felfedezésére, 

megtalálására. 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

a „streching” jellegű nyújtás technikájának sajátosságait, 

az eséstechnikák biztonságos, veszély nélküli kivitelezését, az azokhoz való segítségnyújtás 

módját, 

a csoportos ritmuskialakítás módszereit és azok koncentrációs és ritmikai hátterét. 

Legyen képes 

tanári felügyelettel önállóan bemelegítő alaptréning összeállítására és elvégzésére, 

a tanult elemekből egyszerűbb gyakorlatsorok, kombinációk létrehozására, 

a tér megfelelő érzékelésére, a zárt és nyitott térhelyzetekben való biztonságos 

feladatvégzésre, 

a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, kondicionáló, 

koncentrációs és ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére. 

Tananyag 

 Tér kitöltése belső téregyensúly megteremtésével álló helyzetben és változó intenzitású 

mozgás közben; érintés-, hang- és csendreflex gyakorlatok. 

 Ugrás-, esés- és talajgyakorlatok: talajról való elemelkedés, talajfogás páros 

gyakorlatokban, társ gördítése talajon. 

 3/4-es, 6/8-os ritmus megjelenítése gimnasztikus elemekkel és talajtechnikai 

alapgyakorlatokkal: lépés, taps, csapás, mozdulat ritmizálása kiscsoportos 

szólambontással. 

 Fekvő emelések háton és térdelő támaszban, háton emelések. 

 Gurulások páros láb kicsúsztatásával, lefeszített lábfejjel, láblendítések lábujjtámaszba 

érkezéssel, karlendítések, összehangolt kar- és láblendítések, különböző fekvő 

helyzetekből lendítéses fordulatok magasabb súlyponti helyzetekbe. 

 Láblendítések ülésben támasszal, aszimmetrikus támasszal, láblendítések 

talajtámaszból változatos lábtartással, lendítőlábak talajra érkezése lefeszített lábakkal, 

lábujjtámaszba érkezéssel, ülőforgás, ülőforgás láblendítéssel térdelésbe, féltérdelésbe. 
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5. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a bemelegítő gyakorlatsorok tervezési szempontrendszerét, 

a bemelegítő gyakorlatsorok önálló alkalmazását, 

az állatutánzó mozgástechnikákat. 

Fejlessze a tanuló  

koordinációs képességét, 

izületi mozgékonyságát, izületi mozgáshatárok kiterjesztését,  

állóképességét,  

koncentrációs és ritmikai képességét. 

Ösztönözze a tanulót a helyes testtartás kialakítására, a test tudatos kontrollálására, önálló 

értékítéletre. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a bemelegítés menetének élettani hatásait, 

bemelegítő gyakorlatsorok összeállításának szempontjait, 

a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat, 

a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat. 

Legyen képes 

tanári segítséggel bemelegítés megtervezésére, 

önálló bemelegítő gyakorlatsorok elvégzésére, 

a koordinációs és kondicionáló gyakorlatok hatékony elvégzésére, 

a koncentrációs és ritmikai gyakorlatok kitartó és pontos végrehajtására, 

a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására, összetett térirányok megtartására 

koncentrált gyakorlatkivitel megtartásával. 

Tananyag 

 Szabályos térformák kialakítása, mozgás közbeni megtartása, relatív és abszolút 

tériránytartás. 

 Haladó lépéskoreográfiák 1/4, 1/2, 3/4 fordulatok változatos használatával, két-, három-

, négyfős lépéskombinációk szinkronban való végrehajtása, önálló betanulása. 

 Társ segítségével forgás, gurulás, talajfogás csúsztatással és tompításos érkezéssel, 

talajra vezetés és talajról emelkedés, valamint ezek lendületi kivitelezése. 

 Izolált ernyesztések a talajhoz legközelebbi izülettől felépítve; eséstechnika fal 

segítségével, társsal, egyénileg. 

 Gurulás kar tompításával előre, hátra emelt helyzetből; páros lábcsúsztatások súlyponti 

helyzet változtatásával előre, hátra, oldalra; talajra vezetések a kar vezetésével 

térdelőülésből, térdelésből, féltérdelésből, hajlított állásból, állásból, felugrásból, 
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mélybeugrásból; gurulás, gördülés hosszanti tengelyen, fordított testhelyzet, s az ebből 

való állásba kerülés billenés nélküli lassú kivitelezéssel. 

 Páros gyakorlatként a ritmus szólamokra bontása, csoportos ritmusszekció kialakítása, 

5/4-es, 7/8-os, 9/8-os aszimmetrikus ritmusok kialakítása. 

6. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 

a nonverbális gyakorlatvezetés módszerét, 

a testtudatot, testérzetet fejlesztő módszereket. 

Fejlessze a tanuló 

nonverbális kommunikációs készségét, 

koncentrációs és ritmikai képességét egyéni ritmikai gyakorlatok segítségével, 

testtudatát, testérzetét páros szinkrongyakorlatok segítségével. 

Ösztönözze a tanulót felelősségteljes önálló gyakorlatvégzésre. 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 

a követéses gyakorlatvezetés módszereit, 

a társas elemekben rejlő kombinációs lehetőségeket,   

Legyen képes 

önálló gyakorlatvezetésre, a már ismert bemelegítő gyakorlatsorok alkalmazásával, 

önálló gyakorlattervezésre a kötelező és szabadon választható gyakorlatelemek 

felhasználásával és azok megfelelő módon való kombinálásával. 

Tananyag 

 Előkészítő akrobatikus gyakorlatok: gurulás előre, hátra, támasz- és 

billenésgyakorlatok, kézen átfordulás oldalra.  

 

 Párban fellépések csípőre, combra; felugrások szemből, oldalról csípőre, combra és 

törzsre. 

 

 Csoportos emelések vállmagasságig és érintő magasságig. 

 Összefüggő gyakorlatsorok készítése két-, három-, négyfős csoportokban talajtechnikai 

elemek, lépéskombinációk, forgások, fordulatok változatos felhasználásával, azok 

önálló betanulása és szinkronban való végrehajtása. 

 7/8-os aszimmetrikus ritmusok lépéskombinációk, járások, futások, talajtechnikai 

elemek felhasználásával ritmusgyakorlatok, zenekísérettel, illetve anélkül. 
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 Megadott sorrendben teljes testre fölépített testérzet gyakorlatok, testrészeltolások, 

elkülönített testrészirányítások; testhullám, karhullám és felugrások szemből 

mellkashoz. 

 

 Vers- és prózamondás 

A képzés feladatai  

Ismertesse meg a tanulóval 

azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz 

tartozó) irodalmi alkotásokat, amelyek a mindenkori tanulók érdeklődésére számot 

tarthatnak, előadhatóak és üzenethordozóak, 

azokat az eljárásmódokat és műelemzési metodikákat, kommunikációs folyamatokat, 

amelyek eredményeként eljuthatnak a művek üzenetének megfejtéséhez és a helyes 

közvetítéshez, 

a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit, amelyek tudatos 

működtetésével a hallgató a közönség számára is élménnyé transzponálhatja a 

megszólaltatott művet, 

a különféle előadói stílusirányzatok jellegzetességeit és markáns képviselőik jeles 

teljesítményét, 

a szónoki beszéd, előadás dramaturgiáját, eszközeit és fogásait, 

a szerkesztés szabályait, a színjátékká formálás törvényszerűségeit, 

a szakrális és profán szertartásokat és azok összetevőit, 

a pódiumi rendezés eszközeit, a látvány, akusztika és térszervezés lehetőségeit. 

Ösztönözze a tanulót arra, hogy 

műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjátékot komponáljanak, 

faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet keresvén bennük, 

próbálják ki önmagukat különféle nyilvános fórumokon, vers- és prózamondó versenyeken, 

vegyenek részt kommunikációs készségüket fejlesztő drámapedagógiai gyakorlatokon, 

járjanak előadóművészi estekre, oratórikus előadásokra, és keressék az alkalmat, hogy minél 

több ilyen témájú lemezt hallgassanak és videofelvételt nézzenek. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után  

A tanuló ismerje 

azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, amelyek segítségével képesek megfejteni 

a sorokba, a sorok közé, a sorok mögé rejtett metaforikus üzeneteket, 

a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket (azok érzelmi-gondolati és 

eseményes-cselekményes voltának függvényében), 

azokat az improvizatív, kreatív gyakorlatokat, amelyeket az előkészület stádiumában 

játszanak a kommunikációs készség fejlesztése érdekében, 

a hatásos előadói beszéd komponenseit, tudjon ilyet készíteni és elmondani. 
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Legyen képes 

a légző-, artikuláló, beszédtechnikai gyakorlatok alkalmazására, 

a művészi beszéd és a testnyelv kifejező eszközeinek felhasználásával arra, hogy az olvasás 

során megértett költői, írói üzenetet sajátjaként adja át a hallgatóknak, a közönségnek, 

a szöveg elemezésére és annak megfogalmazására, miért fontos neki a választott alkotás, és 

mit kíván azzal üzenni a befogadónak, 

önállóan és verskompozícióban is kb. húsz szabadon választott mű előadására (vers és próza 

– népköltészeti és különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó irodalmi alkotásokból 

válogatva), 

saját és társai teljesítményének elemzésére, körültekintő értelmezésére.  

 

1. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

az előadásra szánt szövegek kiválasztásának szempontjait, 

a versek, szövegek megfejtésének, megértésének módját, 

a zeneiséget biztosító verselemeket, 

a hangmodulációs lehetőségeket, 

a vers- és mesemondás örömét, 

a szövegtanulás technikáját. 

Fejlessze a tanuló 

fantáziáját, beleélő képességét, 

együttműködését, mások iránti figyelmét, 

közlő szándékát. 

Ösztönözze a tanulót 

versek, mesék olvasására, megtanulására, 

beszédkészségének természetes és változatos használatára, annak gondozására, fejlesztésére, 

vers- és mesemondó feladatok vállalására. 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

a közlésekben a beszéd szerepét, 

az előadótól elvárható beszédmódot. 

Legyen képes 

társaival csoportosan vers és mese mondására, 

közönség előtti versmondásra, 

pontos és tartós memorizálásra, 

a művek lényegének összefoglalására, saját szavaival történő megfogalmazására, 

a beszédgyakorlat keretében tanultak alkalmazására, 
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a már ismert szövegekből álló lista készítésére, amelyet a tanév során öt verssel és egy verses 

mesével kibővít. 

Tananyag 

Elbeszélő költemények, verses mesék, felelgetős (párbeszédes) versek megszólaltatása 

csoportosan és egyénileg. 

2. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a népmesegyűjteményeket, gyűjtőket és földolgozókat, 

a népmese, irodalmi mese, prózai és verses mese fogalmát, 

a műmesék jeles magyar szerzőit. 

Fejlessze a tanuló 

beszéd- és kifejezőkészségét (verbális és nonverbális), 

felelősségérzetét a véleményformálásban, 

igazságérzetét, humorérzékét, 

érzékenységét mások sorsa iránt. 

Tegye képessé a tanulót 

a beszéd sokszínű eszközeinek használatára előadása során, 

a mimika és a gesztusok természetes és szükséges igénybevételére, 

meselánc mondására. 

Ösztönözze a tanulót 

a kiválasztott szövegben megismert eseményekről, szereplőkről kialakított véleményének 

megfogalmazására, 

versek, mesék olvasására és könyv nélküli elmondására. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

azokat a módszereket, amelyek segítségével megfejtheti a mesék üzenetét, 

ismerje fel az ismétlődő mesefordulatokat. 

Legyen képes  

helyes hangsúlyozással mesemondásra, 

a szöveg váltásokkal, szünetekkel tagolására, 

társai előadásának elemezésére, értelmezésére, 

a szöveglista magyar népmesével történő bővítésére. 

Tananyag 

Magyar népmesék (eredeti és átírt) 

 Jeles magyar szerzők meséinek feldolgozása 

 Népi mesemondók és színművészek mesélésének, mesejátékoknak meghallgatása, 

megnézése és elemzése, megbeszélése 

 Egy választott mese megtanulása és előadása 
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3. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

más kultúrák, sorsok, szokások megismerésének lehetőségeit meséken keresztül, 

az egzotikus mesék világát. 

Fejlessze a tanuló 

be- és elfogadókészségét ismeretlen és szokatlan dolgok, jelenségek, viselkedésmódok iránt, 

fantáziáját (gondolkodásban, érzelmileg és beszédben egyaránt), 

empátiáját. 

Ösztönözze a tanulót 

ismereteinek bővítésére a mesékben megismert kultúrákkal kapcsolatban, 

a választott szövegek aprólékos elemzésére, és ennek segítségével a teljes megértésre a 

sikeres tolmácsolás érdekében, 

beszédének fejlesztésére, gyakorlásra, kifejezőeszközeinek gazdagítására. 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

az előadás beszédbeli eszközeit (hang, tempó, ritmus, tagolás, nonverbális eszközök), 

az előadó felelősségét a produkció sikerében, 

a kontaktus lehetőségét a hallgatósággal. 

Legyen képes 

egzotikus mesék megértésére és megszólaltatására, 

a beszéd magas szintű kifejezőeszközeinek használatára, 

a szöveglista egzotikus mesével történő bővítésére, 

közönség előtti mesemondásra. 

Tananyag 

Távoli népek mesekincse (pl.: Ezeregyéjszaka, Pancsatantra, indián, afrikai mesék) 

A tanulók által kiválasztott mese feldolgozása és előadása 

4. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

lírai és epikai művek elemzésének menetét, 

a mű és az előadó közötti gondolati és érzelmi kapcsolat megteremtésének útjait. 

Fejlessze a tanuló 

gondolkodását, 

érzelmei kifejezésének bátorságát, 

gondolatai, érzelmei, véleménye őszinte, hiteles kifejezésének eszköztárát. 

Ösztönözze a tanulót 

mások kifejező eszközeinek megfigyelésére, a követendő példák befogadására, 
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az érzelemdús kifejezés érdekében eszköztárának gazdag használa- 

tára, 

beszéde folyamatos gondozására. 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

a lírai és az epikai művek előadásmódja közötti különbségeket, 

a felsorolás, közbevetés és az írásjelek megszólaltatásának módját. 

Legyen képes 

az alkatához, személyiségéhez leginkább illő mű és önkifejezési forma megtalálására, 

az élőbeszéd legfontosabb törvényeinek követésére, 

a durva hangsúlyhibák felismerésére és javítására saját és társuk beszédében,  

a szöveglista nyolc új verssel történő bővítésére. 

Tananyag 

Lírai művek elemzése és megszólaltatása a magyar és világirodalomból (dal, elégia, óda, 

szatíra, tanító költemény) 

Elbeszélő művek a magyar és a világirodalomból (verses vagy prózai mesék, mondák, 

legendák, balladák) 

Leíró költemények (táj- és tárgyrajz, életkép, jellemkép) 

Legalább három választott mű előadói szintű tolmácsolása (tanulónként) 

 

5. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulót 

a hazai kispróza-irodalom jelentős alkotóival és legalább egy-egy művével. 

Fejlessze a tanuló 

szövegelemző készségét, 

a mondatívek törésmentes megszólaltatásának képességét, 

humorérzékét, 

blattolási és hangos olvasási készségét. 

Ösztönözze a tanulót 

az írók munkásságának széles körű megismerésére, szabadidejében az olvasásra, 

irodalmi élményeinek, felfedezéseinek megosztására, azok szóbeli megfogalmazására, 

mondanivalója tolmácsolására alkalmas írások megtalálására és bemutatására. 

Követelmények 

A tanuló ismerje  

a hazai kispróza irodalom nagyjait (Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Móricz 

Zsigmond, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Sarkadi Imre, Örkény István, Lázár Ervin) és 

azok néhány írását, 

a felelősségét humoros művek megszólaltatásakor, 

a nyelvi humort, 
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önmagával kapcsolatban a szövegválasztás szempontjait (téma és terjedelem). 

Legyen képes 

egy műnek közönség előtti érthető és érdeklődést keltő, emlékezetből való tolmácsolására, 

a lámpaláz kezelésére, 

nyelvünk eső dallamvonalának alkalmazására, 

a témához és a helyzethez alkalmazkodó, színes modulációjú beszédre, olvasásra, 

előadásában a szöveg gondolati, érzelmi tartalmának tolmácsolására, 

a szöveglista bővítésére egy magyar kisprózai művel. 

Tananyag 

A tanulók életkorának és érdeklődésének megfelelő kisprózai művek  

(Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Karinthy 

Frigyes, Sarkadi Imre, Örkény István, Lázár Ervin) megszólaltatása 

 

6. osztály 

Feladatok 

Ismertesse meg a tanulóval 

a költői-írói szándék személyessé formálásának útját, módját, 

a metaforikus, szimbolikus ábrázolási és kifejezési módokat, 

a versműsorok szerkesztésének és rendezésének alapszabályait, 

jelentős versmondó-művészeinket és produkcióikat, 

a versek megzenésítésének hazai példáit és szerzőit. 

Fejlessze a tanuló 

eszköztárát, amely a szöveg gondolati és érzelmi tartalmának kifejezéséhez szükséges, 

a beszéd zenei elemei iránti érzékenységet és azok használata iránti igényét (ritmus, dallam), 

önismeretét, kritikai és önkritikai képességét, 

szókincsét szóban és írásban. 

Ösztönözze a tanulót 

őszinte önvizsgálatra és kritikára,  

szókincsének gyarapítására, 

verstani ismeretei bővítésére, 

árnyalt kifejezésre tartalmi és formai szempontból egyaránt, 

beszédének folyamatos gondozására. 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

a versműsorok szerkesztésének és rendezésének alapszabályait, 

neves prózai és zenés versmondóink produkcióit, 

kommunikációs készségének erényeit és hiányosságait, 

az előadói stílusok jegyeit, meghatározóit, 

az előadói magatartás elvárásait, 
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saját beszédállapotával kapcsolatos feladatait, gyakorlatokat. 

Legyen képes 

versműsorokban, szavalóversenyeken, ünnepi rendezvényeken való szereplésre, 

kulturális rendezvényeken szervezői-rendezői feladat vállalására, 

legalább tíz – különböző stílusú – vers elmondására bármikor, 

saját kommunikációs képességének megfelelő értékelésére, 

társai munkájának megfontolt kritikával történő segítésére, 

a szöveglista bővítésére legalább öt, ünnephez (nemzeti, családi, egyházi) kapcsolódó 

verssel. 

Tananyag 

 Az előadói stílusok jegyei, az előadói magatartás 

 Neves előadóművészeink 

 Versműsorok szerkesztésének alapszabályai 

 Szerkesztett műsor készítése a magyar és világirodalom egyes szám első személyében 

írt, a tanulók életkorának és beszédkészségének (hangi adottságának, személyiségük 

érettségének) megfelelő verseiből 
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A művészeti alapvizsga általános követelményei 

 

1. Az alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

2. Az alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

Az alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell 

meghatározni. 

Az alapvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. 

Az alapvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon állítja össze, hogy 

azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

Az alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor 

szerepel, a tanulóknak – a szaktanár által a megadott kötelező elemek felhasználásával 

összeállított – begyakorolt gyakorlatsort kell önállóan, csoportos formában bemutatniuk. 

A művészeti alapvizsga tantárgyai  

drámajáték 

beszédgyakorlatok 

mozgásgyakorlatok 

3. Az alapvizsga egyes részei alóli felmentés  

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

letétele alól az a tanuló, aki az országos tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

4. Az alapvizsga minősítése 

Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alapján minősíti a 

tanuló teljesítményét. 

A tanuló teljesítményét az alapvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell 

minősíteni.  

Az intézmény a színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok 

tantárgyból köztes vizsga lehetőségét biztosítja. 

A köztes vizsga eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán figyelembe kell venni. 
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A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában 

a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzata a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve 

vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  
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Drámajáték tantárgy  

 művészeti alapvizsga követelményei és témakörei 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Drámajáték 

improvizáció   2–3 perc 

színpadi produkció 

jelenet    3–5 perc 

vagy 

előadás    20–25 perc 

2. A vizsga témakörei 

A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. 

Az improvizáció témakörei: 

megadott zárómondattal; 

megadott nyitómondattal; 

világos helyzet egyértelműen meghatározott figurákkal, némajátékkal; 

világos helyzet, egyértelmű figurák megjelenítése szöveghelyettesítő eszközökkel (pl.: 

számokkal); 

megadott figurákkal és cselekvéssel; 

megadott figurára és helyszínre; 

megadott végkimenetellel; 

megadott nyitóakcióval. 

A szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort 

kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges gyakorlatokat. Az 

egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat.  

A felkészülési idő 5 perc. 

Színpadi produkció  

A produkció a magyar és a világirodalom értékes alkotásaiból szabadon választott drámai vagy 

dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján készített prózai színházi produkció (két-

három fős jelenet vagy csoportos előadás) lehet.  
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A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni 

színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett 

képességeiről, jártasságáról.  

3. A vizsga értékelése 

A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének részletes szempontjai 

Improvizáció: 

a szituáció megértése; 

a jelenet szerkezete, íve ~ a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés; 

hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, a játék 

intenzitása; 

feszültségteremtés; 

hangulatteremtés; 

fantázia, ötletesség ~ mélység (a jelenet igazságtartalma) és humor; 

figyelem, koncentráció (befelé dolgozás); 

együttműködés ~ a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak 

elfogadása, a partner akcióinak jelenetbe építése, erős impulzusok küldése a partner felé, 

közös cselekményvezetés, rugalmasság. 

Színpadi produkció: 

hiteles játékmód ~ nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, a játék 

intenzitása; 

figyelem, koncentráció (befelé dolgozás); 

együttműködés ~ a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok küldése a partner felé, 

rugalmasság (reakció a váratlan történésekre, partner impulzusaira); 

feszültségteremtés; 

atmoszférateremtés. 

 

A vizsga értékelése 

 

JELES (5): 

ha a tanuló megérti a színpadi helyzeteket és képes az önálló játékát a közös játékba illeszteni, 

ha a darab folyamán képes társaival együttműködni 

a beszédgyakorlatok tantárgy, 

ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése jó, 

ha használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket. 

JÓ (4) 

ha a tanuló megérti a színpadi helyzeteket és törekszik az önálló játékát a közös játékba 

illeszteni,  

ha a darab folyamán társaival együttműködik, 

ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése jó, 
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ha használja a megfelelő színpadi színjátszói kifejezőeszközöket. 

MEGFELELT (3) 

ha a tanuló törekszik megérteni a színpadi helyzeteket, de törekszik az önálló játékát a közös 

játékba illeszteni, 

ha a darab folyamán törekszik társaival együttműködni, 

ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése megfelelő, 

ha használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket. 

ELÉGSÉGES (2) 

ha a tanuló nem érti meg a színpadi helyzeteket, de törekszik az önálló játékát a közös játékba 

illeszteni, 

ha a darab folyamán törekszik társaival együttműködni,  

ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése megfelelő, 

ha nem használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket 

ELÉGTELEN (1) 

ha a tanuló nem érti meg a színpadi helyzeteket, és nem képes az önálló játékát a közös 

játékba illeszteni, 

ha a darab folyamán nem képes társaival együttműködni,  

ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése nem megfelelő, 

ha nem használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket. 
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A beszédgyakorlatok tantárgy  

  művészeti alapvizsga követelményei és témakörei 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszédgyakorlatok 

 csoportos gyakorlatsor     15–17 perc 

 egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlat       2–3 perc 

2. A vizsga témakörei 

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze. 

Csoportos gyakorlatsor 

Kötelező elemek: 

légzőgyakorlatok ~ koncentrációs légzőgyakorlatok; légzésszabályozó gyakorlatok 

(különböző hosszúságú szólamok, nyelvtörő mondókák); 

szöveges hangerőgyakorlatok ~ a színpadi középhangerő, az erőteljes (nem ordított) és a 

halk, intim hangvétel;  

szöveges hangmagasság-gyakorlatok legfeljebb egyoktávnyi terjedelemben;  

artikulációs játékok, gyakorlatok ~ magánhangzó-gyakorlatok versekkel, mondókákkal, 

különös figyelemmel a mély (sötét) és a magas (világos) hangzók hangulatkeltő szerepére és 

a helyes időtartam megtartására; az artikulációs mozgások összehangolása nyelvtörők pergő 

tempójú mondásával; pontos, laza, pergő artikuláció (mondókák, versek) mozgás közben, 

fizikai terhelés közben; 

ritmus- és tempógyakorlatok – versek, mondókák ütemezése (pl.: tapssal, járással, 

mozgással) tempóváltással; időmértékes versek ritmizálása (skandálva és az értelmi 

hangsúlyok visszahelyezésével is). 

 Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható.  

Egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 

Kötelező elemek: 

a szóhangsúly (összetett szavak, személynevek, számnevek, évszá- 

mok); 

a kijelentés, a kérdezés, a tagadás hangsúlya és hanglejtése; 

az összetett mondatok hangsúly- és hanglejtés-variációi. 

 A hangsúly- és hanglejtésgyakorlatokhoz a szaktanárnak tíz tételből álló tételsort kell 

összeállítania egyénileg elvégezhető gyakorlatokból a megadott kötelező elemek 

felhasználásával. 
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3. A vizsga értékelése 

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének részletes szempontjai 

Csoportos gyakorlatsor: 

a gyakorlatok, illetve játékok ismerete (szövegtudás, feladattartás); 

a gyakorlatok végrehajtásának pontossága; 

koncentráció; 

együttműködés; 

hibázás esetén a csoport támogatásának elfogadó képessége a további együttműködés 

érdekében. 

A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot. 

Egyéni hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok: 

a szöveg tagolása (hangsúlyok, szünetek, hangmagasság-, hangszín- és tempóváltások); 

a hangsúlyszabályok alkalmazása (összetett szavakban, személynevekben, számnevekben, 

évszámokban); 

a hanglejtésszabályok alkalmazása (ereszkedő dallam). 
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A Mozgásgyakorlatok  tantárgy 

  művészeti alapvizsga követelményei és témakörei 

1. A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Mozgásgyakorlatok  15–20 perc 

2. A vizsga témakörei 

Csoportos gyakorlatsor 

Kötelező elemek: 

a bemelegítés alapgyakorlatai ~ lazító és feszítő gyakorlatok, gimnasztika; 

térformáló, térérzékelő gyakorlatok, játékok ~ különböző térformák felvétele, formálása, 

kikerüléses gyakorlatok; 

futásos gyakorlatok ~ különböző tempójú futástípusok ritmus- és irányváltással; 

indítás-megállítás gyakorlatok, játékok ~ indítás és megállás gyors és lassú tempóban, egyéni 

és páros helyzetekben; 

lassított mozgás ~ lassított mozgás különböző helyzetekben;  

egyensúly- és vezetéses gyakorlatok ~ egyensúlygyakorlatok támasz- és fogásos 

helyzetekben; vezetéses gyakorlatok kéz, fej, valamint fogásváltásos irányítással; 

bizalomgyakorlatok ~ döntés-billenés helyzetekben történő gyakorlatok; 

ugrás-, esés- és talajgyakorlatok ~ talajról való elemelkedés, talajfogás páros gyakorlatokban 

egymás segítségével, forgás, gurulás, talajfogás csúsztatással és tompításos érkezéssel. 

Egy gyakorlaton belül több elem is kombinálható.  

3. A vizsga értékelése 

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének részletes szempontjai 

A gyakorlatok, illetve játékok ismerete (a végrehajtás önállósága) 

A gyakorlatok végrehajtásának pontossága:  

a gyakorlatok technikai kivitele, funkcionális érvényesülése, dinamikája; 

térformák felvétele, formálása; 

térformák mozgás közbeni megtartása, relatív és abszolút térirány tartása; 

adott ritmika esetleg aritmikus hatás érvényesítése, zenével való „együttélés” zene használata 

esetén; 

a gyakorlatsor szinkronban való végrehajtása, hibajavítás, hibát követő alkalmazkodási 

készség, együttműködés. 
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TÁNCMŰVÉSZET Helyi tanterve 

 

A helyi tanterv elkészítésekor irányadó volt a miniszter által kiadott „ Az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programja”. 

 

 AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér-és 

formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 

határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul,hogy a tanulók személyisége nyitottá 

váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 

kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző 

műfajai iránt érdeklődő  és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, 

fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon 

képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és 

különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges a tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével 

lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és 

műveltség megszerzésére. 

 

 AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

Fejlessze 

 a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

 testi-lelki állóképességét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

 egészséges, jó tartású, jó mozgású fiatalokat, 

 a táncművészetet értő közönséget, 

 táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 
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 a szakirányú továbbtanulásra. 

 

 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök 

kiválasztásának elvei 

A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.  

A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a szaktanár joga. A 

választásnál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

korszerű ismereteket közvetítsen; 

didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban meghatározott – az 

iskolában folyó nevelés-oktatás alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, 

eljárásainak; 

segítse a tanulást, motiváljon; 

nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő legyen; 

szerkezete legyen világos, érthető; 

esztétikus, igényes legyen; 

az ára legyen kedvező. 

Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is. 

 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Felvétel az iskola évfolyamaira 

Az iskola 1. előképző és 1. alapfokú évfolyamára jelentkezés életkori feltételei: 

az előképző 1. évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik 

be 6. vagy 7. életévüket; 

az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 6. 

életévüket. 

Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a tanuló 

csoportbesorolásáról. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell 

tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt az iskola helyi tantervében az 

adott évfolyamra meghatározott követelmények figyelembevételével, majd javaslatot készít az 

igazgatónak a tanuló évfolyam- és csoportbesorolását illetően. 

A meghallgatás és a különbözeti vizsga feladatait tanévenként a bizottság tagjai állítják 

össze.  

A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor bizonyítványába 

bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő évfolyamba, illetve csoportba. 

Ha a kötelezően, illetve a szabadon választott tantárgya módosul, a tanulónak különbözeti 
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vizsgát kell tennie az iskola helyi tantervében az adott évfolyamokra meghatározott 

követelmények alapján. 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott, javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma meghaladja a kettőt, a tanuló az 

évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével.  

Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki  

– a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.  

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres 

látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai 

körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, 

kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók 

mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és működési 

szabályzata és házirendje tartalmazza.  

Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. 

 

 A tanuló teljesítményének értékelése, minősítése: 

 

A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló fejlődési 

ütemét. 

Az előképző 1–2. évfolyamán 

A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) formában történik.  

A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási törvény 70. §-ának (3) 

bekezdésének felhatalmazása alapján iskolánk háromfokozatú szöveges minősítési formát 

alakított ki: 

jól megfelelt; 

megfelelt; 

nem felelt meg. 

Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

követelményeket kiemelkedően teljesítette. 

Megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

minimumkövetelményeket teljesítette. 
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Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfolyamra előírt 

minimumkövetelményeit nem teljesítette. 

A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri. 

Az 1–6. évfolyamon  

Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszeresen – félévente 

legalább három – érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel történő értékelés mellett a tanár a 

tanév során folyamatosan alkalmazza a kifejtett szóbeli, esetenként írásbeli értékelési formát 

is. 

Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy 

érdemjeggyel értékeli.  

Több tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár(ok) 

tantárgyanként külön érdemjeggyel értékeli(k).   

Félévkor és év végén a tanuló teljesítményét a tanár osztályzattal minősíti.  

A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi osztályzatokat 

az évközi érdemjegyek és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell megállapítani.  

Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és 

osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

jeles  (5); 

jó                   (4); 

közepes  (3); 

elégséges   (2); 

elégtelen  (1). 

A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 

 

A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE: 

 

A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének 

pontossága, kötelességtudata, képességeihez mért teljesítményének szintje, egyenletessége, 

alapján történik.  

Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan 

közreműködik, felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, a 

feladatok végzésében önálló, a képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt nyújtja, 

teljesítménye egyenletes, önművelése rendszeres. 
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Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de aktivitása 

nem folyamatos, rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a csoportmunkában és az önálló 

munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása egyenetlen, a 

tanórákra való felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó érdeklődéssel végzi, önművelése 

rendszertelen, képességei alatt teljesít. 

Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen aktivitást, 

feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi. 

A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok 

[a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

példás (5); 

jó (4); 

változó (3); 

hanyag (2). 

A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni.  

A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a csoportvezető tanár 

– a csoportban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. 

A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 

 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú feladatai, 

követelményei, az előírt tananyag” című rész tartalmazza minden egyes tantárgyra 

vonatkozóan. 

A beszámoltatás formái 

1. Évközi beszámoltatás  

Gyakorlati vizsga félévkor teremben, tanult mozgássorok  végrehajtása önállóan  

2. Év végi beszámoltatás (vizsga)  

Gyakorlati vizsga évvégén teremben, tanult mozgássorok  végrehajtása önállóan 

Nyilvános bemutató  

színpadi produkció (koreográfia bemutatása) 

vagy 

csoportos gyakorlatsor 

3. Művészeti alapvizsga  
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 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

Az alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Az alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

Az alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell 

meghatározni. 

Az alapvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. 

Az alapvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon állítja össze, hogy 

azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége, tudása. 

Az alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Azoknál a vizsgatárgyaknál, amelynél csoportos gyakorlatsor szerepel, a tanulóknak – a 

szaktanár által a megadott kötelező elemek felhasználásával összeállított – begyakorolt 

gyakorlatsort kell önállóan, csoportos formában bemutatniuk. 

Az alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga 

alól az a tanuló, aki országos versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban 

meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Az alapvizsga minősítése 

Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alapján minősíti a 

tanuló teljesítményét. 

A tanuló teljesítményét az alapvizsgán vizsgatárgyanként külön-külön osztályzattal kell 

minősíteni. 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában 

a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 Tanszakai 

 

Modern tánc tanszak 
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A MODERN TÁNC TANSZAK CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYE 

A modern tánc tanszak célja, hogy a tánctechnikák megismerése és az előírt tananyag 

elsajátítása mellett fejlessze a tanuló önálló, kreatív kapcsolatteremtő képességét, a 

személyiségét. 

Feladata 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a modern táncművészet főbb irányait, 

 az irányzatok technikai alapelemeit, 

 a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, 

 a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, 

 a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait. 

Fejlessze a tanuló 

 technikai adottságait 

 mozgásmemóriáját 

 koncentráló képességét 

 muzikalitását 

 tér- és formaérzékét 

 előadói készségét, 

 személyiségét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

Alakítsa ki a tanulóban 

 a modern táncművészet iránti nyitottságot, 

 a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát, 

 a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

 a rendszeres munka igényét, 

 az önálló gondolkodás igényét, 

 az improvizáció és kompozíció tudatos használatát. 

Ösztönözze a tanulót 

 az igényes munkára, 

 tánc és színházi események látogatására, 

 érzelmi nyitottságra, 

 egészséges életmódra. 

Adjon teret 

 a tanuló fantáziájának kibontakozására, 

 a kreativitás megnyilvánulására, 

 az improvizációs készség kibontására. 

Irányítsa a tanulót 

 szakirányú továbbtanulásra, 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 
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A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Esztétikus testképzés 

A tanuló ismerje 

 a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását, 

 a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását, a mozgás esztétikai 

törvényszerűségeit. 

Legyen képes 

 a tanultmozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtására, 

 a tudatos izomtevékenységre, izommunkára,izomérzékelésre, 

 a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára. 

 

Jazz-technika 

 A tanuló ismerje 

 a tanult technika mozgásanyagát, 

 a contraction és release tudatos használatát, 

 a technika stílusát és előadásmódját. 

Legyen képes 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni, 

 a technika sajátosságainak megfelelő, önálló, csoportos etűdök, kombinációk, 

koreográfiák előadására. 

 

A képzés ideje: 8  év 

Az évfolyamok száma: 8 évfolyam 

 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Táncelőkészítő 

gimnasztika 

 

4 

 

 

4 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Esztétikus 

testképzés 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Jazz-technika - 

 

- 

  

- 

 

 

 - 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Az előképző a tanulóknak nem kötelező elvégezni. 

 

A MODERN TÁNC TANSZAK MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll. 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz- technika                  35- 40 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 

melyet a tanulók párosan vagy csoportosan mutatnak be. 

Jazz-technika 

Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával 

 fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe plié beiktatásával külön gyakorlatokban, 

 mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban, 

 törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból, 

 alulról indított testhullámok – body roll, 

 fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntéssel, 

 release- contraction használata, törzsfordításban, 

 karnyújtások törzsdöntésben, contraction – release végzésével. 

Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok – Giordano tréning 

 homorítás – contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben, 

 ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál tartással, 

 törzsív, majd lábemelést is alkalmazó gyakorlatok fekvésben, 

 törzsnyújtás, contraction terpeszülésben. 

Rövid kombinációjú, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot. 

A vizsga értékelése 

A jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

 a bemutatott tananyag pontos ismerete, 

 a gyakorlatok technikai biztonsága, 

 a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása, 

 a kontrakció és a release tudatos használata. 

 

 

GYAKORLATSOROK 

1. Általános bemelegítés: 

 Legördülésen kersztül történő gerincoszlop, láb, kar bemelegítés 

 Contraction –release 

 Fej, váll, testkörök 
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2. Releve – talon 

3. Tendu passé- val: csípőízület bemelegítés 

4. Contraction 

5. Port de bras- tendu-vel: pliével 

6. Nyújtó gyakorlat 

7. Plié gyakorlat talajkombinációval 

8. Jetté 

9. Adagió 

10. Fej izoláció twistekkel 

11. Mellkas izoláció 

12. Váll izoláció 

13. Haladós grand battement 

14. Haladós rond de jamb par terre 

15. Haladós rond de jamb en l’air 

16. Tour: chaine tours 

17. Diagonál lépéskombináció 

18. Kis és nagy ugrások térben haladva. 

 

KOMBINÁCIÓK BEMUTATÁSA 

 

Tanult koreográfiák eltáncolása, előadása. 

Ismeretlen zenére improvizáció egyénileg társsal. 

 

Minimum technikai követelmény 

 

 Paralelle és en dehors pozíciók ismerete, 

 Balett és jazz karpozíciók, 

 Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, contrakció, rélésae 

használata. 

 A jazz tánca által használt speciális mozgáselemek (twist, flat back, tilt, hinge, 

tours, tombe, pas de bourre, chassé pivot) 

 Izoláció: minimum két testrész egyidejű összehangolt izolált munkája, 

 Ötféle ugrásfajta 

 A jazz általt használt balett technikai elemek (plié, tandu battement, tandu jetté, 

rond de jambes, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jetté használata a 

jazz tánc sajátosságainak megfelelően) 

 

A jazz tánc sajátosságainak megfelelő minimum 1,5 perces kombináció bemutatása. 

 

Modern jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

 

 A bemutatott tananyag pontos ismerete, igényes technikai kivitelezése. 
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 A zene és tánc összhangjának megteremtése, dinamikai különbségek 

megjelenítése. 

 Megfelelő izomerő és lazaság, harmonikus, esztétikus, tudatos mozgás. 

 A jazz technikára jellemző formanyelv magas szintű tudatos megjelenítése. 

 Önkifejező és előadóművészi készség, belső motiváltságú, tudatos munkavégzés. 

 Testi adottságokból adódó hátrányok kezelése. 

 

 

Táncelőkészítő gimnasztika 

HELYI TANTERVE 

Előképző 1. osztály 

 

Járások 

Az összetett lábgyakorlatok, melyek a helyzetváltoztatás közbeni helyes testtartás elsajátítása, 

egyszerűbb koordinációs feladatok megoldására és a térézékelés fejlesztésére szolgálnak. 

Járásformák 

 alapjárás 

 lefeszített lábfővel 

 sarkon 

 külső élen 

 belső élen 

 csúszó járás 

 törzshajlítással – bokafogással 

 kis térdhajlításban (demi pliében) 

 guggolásban (grand pliében) 

Futások 

Könnyedségre, állóképességre nevelnek, általános bemelagítő hatásúak. 

futásformák 

 alapfutás 

 előre nyújtott lábbal, 90 fokban fordított lábhelyzetben 

 magas térdemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben) 

 sarokemeléssel (párhuzamos és kifordított lábhelyzetben) 

Szökdelések 

Célja a dinamikus lábmunka elsajátítása és a helyes testtartás megtartása a pillanatnyi 

levegőbe emelkedés alatt. 

szökdelésformák 

 páros lábon – tramplin ugrás (egyhelyben, haladással) 

 egy lábon (nyújtva, hajlítva) 

 galoppszökdelés 
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 terpeszben (nyitva-zárva-haránt) 

Nyakgyakorlatok 

Célja a fejmozgások megismerése és az egyéb testrészektől függetlenített végrehajtása. Nagy 

szerepük van a jó testtartás kialakításában. 

 nyakhajlítás, (előre, hátra, jobbra, balra) 

 fejfordítás (jobbra, balra) 

 fejkörzés (fél, egész) 

Vállgyakorlatok 

Célja a vállöv izomzatának megerősítése, a helyes izomérzet kialakítása a helyes testartás 

érdekében. 

 vállhúzás (előre, hátra, föl, le ) 

 vállejtés (föl, le) 

 vállkörzés (előre, hátra, föl, le) 

 

Törzsgyakorlatok 

Célja a has- és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása, az izmok 

nyújtása valamennyi irányban. 

törzsgyakorlatok állásban 

 törzshajlítás (előre, hátra, oldalt) 

 törzsdöntés (előre, hátra, oldalt) 

 törzsfodítás (jobbra, balra) 

 törzskörzés (jobbra, balra) 

 törzskörzés hajlással (jobbra, balra) 

 

törzsgyakorlatok ülésben. fekvésben 

 törzshajlítás törökülésben 

 hanyattfekvésben törzshajlítás előre 

 hanyattfekvésben lábemelések 

 hason fekvésben kéztámasszal 

 hason fekvésben mellkas emelés 

 lábemelések hason fekvésben hátra és oldalt 

Lábfejgyakorlatok 

Célja a lábfő és a boka megerősítése , ugyanakkor a rüszt nyújtásának kidolgozása. 

állások 

 alapállások (parallel, 450, 90, 180) 

 harántterpeszállás 

 kilépő állás (előre, hátra, oldalt) 

 lépő állás (előre, oldalt, hátra) 

 hajlított állás – demi plié  

 

lábfőhelyzetek 
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 lefeszített lábfő (spicc) 

 visszaszorított lábujjak 

 visszaszorított fábfő (pipa) 

 lefeszített lábujjak (macskakarom) 

Lábgyakorlatok 

Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az izületek (boka, térd, és csípőizületek) 

mozgékonyságának fejlesztése. 

lábgyakorlatok fekvésben 

 hanyattfekvésben 900-os lábemelés (nyit-zár, olló, lengetés) 

 hanyattfekvésben 450-os lábemelés 

 hanyattfekvésben csípőfordítással emelés 

 hasonfekvésben csípőfordítással emelés 

Kargyakorlatok 

Célja a vállizület mozgékonyságának növelése,a kar izomzatának megerősítése. A felkar és a 

kézfő tudatos és egymástól, valamint más testrészek munkájától független mozgatások 

beidegzése, a későbbi jó és plasztikus kartartások érdekében. 

kartartás 

 mélytartás 

 mellső középtartás 

 oldalsó középtartás 

 magastartás 

 mellső rézsutos mélytartás 

 mellső rézsutos magastartás 

 hátsó rézsutos mélytartás 

 oldalsó rézsutos magastartás 

 hajlított tartások:csípőn, combtőn, tarkón 

 keresztezett tartások 

Tágító gyakorlatok 

Célja elsősorban a csípőizület tágítása a 180 fokra kifordított lábhelyzet és a magas 

lábemelések érdekében. 

támaszhelyzetek, ülések 

 törökülés 

 nyújtott ülés 

 nyújtott terpeszülés 

 hajlított terpeszülés 

 lebegő ülés 

 gátülés 

 sarkon ülés 

 hajlított oldalülés 

 hajlított ülés 

 hajlított nyitott ülés 
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 zsugorülés 

fekvések 

 hason fekvés 

 hanyatt fekvés 

 oldalfekvés 

páros gyakorlatok 

 páros lábemelés hanyatt fekvésből, kapaszkodással 

 hanyatt fekvésből hajláshátra, bokafogással 

 törzshajlítás hátra csípőfogással 

 törzshajlítás előre, hát nyomkodással 

 törzshajlítás előre terpeszülésben, húzással 

Egyensúly-gyakorlatok 

Célja a forgások és a pózok tengelyének kialakításához szükséges balance begyakorlása, 

megtanítása. 

gyakorlatok 

 járás vonalon, vonalak között, különböző testhelyzetekben éskartartásokkal 

 járás térdhajlítással, térdrugózással, láblendítéssel 

 hely- és helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi helyzetben 

 szoborjáték 

 

Ritmusérzék- fejlesztő gyakorlatok 

Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok segítik elő a 

zenekíséretre való koncentrálást 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

 az izomcsoportok egymással összefüggő kapcsolatát 

 az elsajátított tananyagot 

 a használt kifejezéseket 

A tanuló tudja 

 a tanult mozgásformákat végrehajtani 

 a csoportos munkában együttműködni 

 

Előképző 2. osztály 

Járások, futások, szökdelések 

Az első évben tanultak ismétlése, térirányok és diagonálok változtatásával. 

Nyakgyakorlatok, vállgyakorlatok 

Az első évben tanult anyag ismétlése, precizításra törekvés a kivitelezésben. 

 

Törzsgyakorlatok 



474 

 

Célja a has- és hátizmok harmonikus megerősítése, a hajlékonyság kidolgozása, az izmok 

nyújtása valamennyi irányban. 

Az első évben tanult anyag ismétlése, és az alábbi felsorolt gyakorlatok: 

törzsgyakorlatok rúdnál 

 törzsdöntés rúdnak háttal (zárva, terpeszben) 

 törzsdöntés nyújtással rúdnak háttal (zárva, terpesz) 

 törzshajlítás rúdra 

 hajlítás hátra, rúddal szemben 

 hajlítás hátra, rúdnak háttal    

törzsgyakorlatok ülésben. fekvésben 

 bölcső 

 nyújtott ülésben törzsfordítás térdfelhúzással 

 hanyattfekvésben mellkasemelés 

 hanyatt fekvésben csípőemelés (mellkasemeléssel is 

 

Lábfejgyakorlatok 

Célja a lábfő és a boka megerősítése, ugyanakkor a rüszt nyújtásának kidolgozása 

Az első évben tanult anyag ismétlése és az alábbi gyakorlatok: 

állások 

 támadó állás 

 védő állás 

 guggoló állás – grand plié 

 

Lábgyakorlatok

Célja a láb izomzatának kidolgozása, erősítése és az izületek mozgatásának fejlesztése. 

Az első évben tanult anyag ismétlése és az alábbi gyakorlato

lábgyakorlatok állásban 

 lábemelés 

 láblendítés 

 láblengetés 

 térdhajlítás 

 térdnyújtás 

 térdrugózás 

 lábfordítás 

 lábkörzés 

 

Kargyakorlatok 

Célja a vállizület mozgékonyságának növelése, a kar izomzatának megerősítése.  

Az első évben tanult anyag ismétlése és az alábbi gyakorlatok:
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gyakorlatok 

 karemelés és leengedés 

 karvezetés 

 karlendítés 

 karlengetés 

 karhajlítás, karnyújtás 

 karfordítás 

 karforgatás 

 karkörzés

 

Tágító gyakorlatok 

Célja elsősorban a csípőizület tágítása a 180fokra kifordított lábhelyzet és a magas 

lábemelések érdekében. 

tágító gyakorlatok ülésben 

 törzshajlítás gátülésben 

 törzsdöntés nyújtott terpeszülésben 

 törzsdöntés nyitott, hajlított ülésben 

 hason fekvésben béka 

 spárga (haránt, oldalt) 

tágító gyakorlatok rúdnál 

 pozícióban croisé előre, ráhajlással 

 pozícióban ’/4 elfordulásokkal oldal hajlással 

 I.pozícióban croisé, hátrahajlással 

 pozícióban éffacé előre, előrehajlással 

 pozícióban éffacé hátra, hátrahajlással 

 I. pozícióban tendu-n keresztül hátracsúsztatás spárgába 

páros gyakorlatok 

 páros lábemelés hanyatt fekvésből, kapaszkodással 

 hanyatt fekvésből hajláshátra, bokafogással 

 törzshajlítás hátra csípőfogással 

 törzshajlítás előre, hát nyomkodással 

 törzshajlítás előre terpeszülésben, húzással 

 

Légzőgyakorlatok 

Célja a mozgás fajtáknak megfelelő szabályos, esztétikus és takarékoslégzés technikák 

elsajátítása. 

gyakorlatok 

 alapjárás folyamatos karemeléssel 

 gördülés tenyér-tolással mellső középtartásban 
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 hanyatt fekvésben hasi légzés 

 törökülésben bordalégzés 

Egyensúly-gyakorlatok 

Célja a forgások és a pózok tengelyének kialakításához szükséges balance begyakorlása, 

megtanítása. 

gyakorlatok 

 járás vonalon, vonalak között, különböző testhelyzetekben éskartartásokkal 

 járás térdhajlítással, térdrugózással, láblendítéssel 

 hely- és helyzetváltoztatások bizonytalan egyensúlyi helyzetben 

 szoborjáték 

Ritmusérzék- fejlesztő gyakorlatok 

Tapsra, hangszerekre, mondókákra végzett ritmizált járások, reakciógyakorlatok segítik elő a 

zenekíséretre való koncentrálást 

Klasszikus balett lábpozíciói 

Célja, hogy a tanulók adottságaihoz mérten elsajátítsák a klasszikus balett lábpozícióit: 

I. II: III: IV. V: pozíciók. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje 

 az izomfejlesztő izületeket tágító és rugalmasságot fejlesztő technikákat 

 a tudatos izommunkát 

 testrészeinek irányított mozgás lehetőségeit 

 

A tanuló tudja 

 saját és csoportos munkában való fegyelmezett együttműködést 

 a tanult mozgásformák tudatos, plasztikus végrehajtását 

 önállóan, kreatívan dolgozni 

 az izomérzékelés során legyen képes a megfelelő tágság és hajlékonyság fejlesztésére 

 térben való tájékozódást 

 tanult tananyag csoportos bemutatását 

 ESZTÉTIKUS TESTKÉPZÉS ( Berczik - technika) 

HELYI TANTERVE 

 

Az esztétikus testképzés olyan gimnasztikai alapkövetelményű mozgásanyag, amely magába 

foglalja a mindenki számára szükséges egészséges, természetes mozgásfajtákat. 

Alapfok 1. osztály 

A mozgás esztétikai törvényszerűségei 

Tér 

 a mozdulat lánya 
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 a magasság és mélység fokai 

 hajlítások szögei 

Idő 

 metrum 

 ritmus 

 tempó

Erő 

 a feszítő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő stb. 

 a lazító skála erőváltozásai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, stb. 

 ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás, stb. 

 

A természetes testtartás 

 alap állás 

 pihenj állás 

 

A törzs szakaszai 

 nyaki szakasz 

 háti szakasz 

 központi szakasz 

 keresztcsonti szakasz 

A törzs helyzete ülésben 

 tartott helyzet 

 lazított helyzet 

A légzés 

 hasi légzés 

 bordalégzés

 

Lábgyakorlatok 

Lábgyakorlatok súlytalanított helyzetben 

 „macskakarom” gyakorlatok 

 hason fekvésben lábfő kifordítás 

Lábgyakorlatok álló helyzetben rúd mellett 

 gördülés, gördülés egy lábra, ruganyozva 

 lábfejkifordítások 

 macskakarom gyakorlatok 

 mélyguggolás 

 csípőgyakorlatok 

 láblendítések 

Nyakgyakorlatok 

 nyakhajlítás, nyakfordítás,nyakkörzés előre-hátra, fejfordítással stb. 

Törzsgyakorlatok 
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 I., II., III., fokú egyenes törzsdöntéssel 

 I., II. fokú egyenes „Z” ülésben 

 törzsdöntések 

 íves tartás  

 dőlések 

 lábemelések 

 lazítás oldalhajtásban 

Hasizomgyakorlatok 

 keresztcsont és központi szakaszának nyújtása és lazítása 

 ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben 

 központemelés és mélyítés, hason fekvésben 

 ellentétes törzsív kéz, lábtámasszal 

 hanyattfekvésben hullám, karemeléssel 

Kargyakorlatok 

 egyenes és íves tartás 

 rögzített tenyérrel, könyökfordítás 

 könyök körzés és fordítás, rögzített tenyérrel 

 derékszögű kartartások 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 improvizáció  

 etüdkészítés 

 

Követelmények 

 

A tanuló ismerje: 

 a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását 

 a térirányok gyakorlati alkalmazását 

 az adott évfolyam tananyagát 

A tanuló tudja: 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos végrehajtását 

 alkalmazni a különböző térirányokat 

 

Alapfok 2. osztály 

 

Lábgyakorlatok álló helyzetben rúd mellett 

 gördülés (egy lábra, lábfejemeléssel) 

 „macskakarom” gyakorlat elöl-hátul lábemeléssel kifelé fordítással 

 mélyguggolás, kombinálva gördüléssel 

 gördülés és átgördülés rúd mellet 

 lábemelések 
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 támadóállásból 

Törzsgyakorlatok 

fekvésben 

 törzsdöntés és íves tartás előre, oldalra 

 oldaldöntés és hajlás kombinációja térden 

 lazítás oldalhajlásban 

 törzshullám 

 oldalfekvésben oldaltörzshullám 

 láblendítés oldalfekvésben 

 váll-lazító és nyújtó gyakorlat egyenes és íves tartással 

rúd mellett 

 felső indítással végzett szakaszonkénti törzshajlítás előre 

 előrehajlásból, egy lábon guggolás kéztámasszal 

 előrehajlásból, törzs- és erőteljes váll-lazítás 

 törzsdőlés és hajlás oldalra 

 oldalív és oldaldöntés rúd mellett 

Hasizomgyakorlatok 

 ellentétes törzsív, vízszintes helyzetben 

 kéz- és lábtámasszal, 

 hanyattfekvésben törzshullám, karforgatással, karemeléssel 

 hasizomgyakorlat lábtartás változatokkal 

 ülőhelyzetben, törzsfordítással kötött biciklizés 

Kargyakorlatok 

 derékszögű kartartások, testsúlyáthelyezéssel 

 malomkörzés lábcserével 

 támadóállással is 

 ellenálló erővel végzett karhajlítás és nyújtás, ülőhelyzetben Kombinált 

gyakorlatokcsípőgyakorlat, oldalt nyújtott lábemelés kapcsolással rúd mellett 

 keresztező guggolás és lábemelések kombinációi rúd mellett 

 törzshullám és lábemelés kombinációi 

 döntés és dőlés kombinációiKiegészítő gyakorlatok és feladatok 

 improvizáció 

 etűdkészítés 

 rövid koreográfiák korosztálynak megfelelő zenére 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje: 

 az adott évfolyam tananyagát 

 a mozgás esztétikus törvényszerűségeit 

 a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását 

 az improvizáció lehetőségeit 
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A tanuló tudja: 

 a tanult mozgásformák önálló, tudatos végrehajtását 

 a tér-, ritmika-, dinamika tudatos használatára 

 az eddig tanult gyakorlatok alapján etűdkészítésre szólóban és párban 

 

 JAZZ - TECHNIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE 

 

Tananyagában elfogadjuk a „ Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja” alapján megfogalmazottakat. 

 

Alapfok 3. osztály 

 

Jazz – technika 

 

A tantárgy egy izolációs tréning fokozatos évenkénti felépítésén keresztül megismerteti a 

tanulókat a jazz – tánc alapjaival. 

Jazz- tréning 

 izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva ( „bólogatós” 

néven ismert tréning) – ütemszámokkal megadva. 

 

Kombináció – etűd 

 minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

 önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban 

 a 2. év végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje: 

 a tanult technika mozgásanyagát 

 a kontrakció és release tudatos használatát 

A tanuló tudja: 

 a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni 

 

Alapfok 4. osztály 

Jazz- tréning 

 izolációs gyakorlat a gerincoszlop szakaszain, felülről lefelé haladva ( „bólogatós” 

néven ismert tréning) – ütemszámokkal megadva. 

 

Kombináció – etűd 

 minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 
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 önálló etűdkészítés feladatként szólóban, majd párban 

 a 2. év végére hosszabb lélegzetű kombináció összeállítása, betanítása 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje: 

 a  technika stílusát, előadásmódját 

 az izoláció tudatos használatát 

A tanuló tudja: 

 a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatására 

 kreativitásának, improvizációs kézségének kibontakoztatására 

 a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos etüdök, kombinációk, 

koreográfiák előadására 

 

Alapfok 5. osztály  

Jazz- tréning 

 plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky – tréning) 

 Giordano – tréning  

Kombináció- etűd 

 minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

 önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban 

 a 3.-4. évben hosszabb lélegzetű koreográfiák összeállítása és betanítása 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje: 

 a technika speciális gyakorlatait 

 a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait 

A tanuló tudja: 

 a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni 

 a zene és a tánc kapcsolatának megteremtésére 

 

Alapfok 6. osztály 

Jazz- tréning 

 plié gyakorlat törzsmunkával és karvezetéssel (Jeszenszky – tréning) 

 Giordano – tréning  

Kombináció- etűd 

 minden órán új kombináció készítése a tananyag felhasználásával 

 önálló etűdkészítés feladatként, szólóban, párban, kisebb csoportokban 

 a 3.-4. évben hosszabb lélegzetű koreográfiák összeállítása és betanítása 
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Követelmények 

 

A tanuló ismerje: 

 a technika mozgássorait 

 a technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait 

A tanuló tudja: 

 a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására 

 önálló és csoportos kompozíciók, koreográfiák készítésére 

 

Az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 a tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a 

köznevelési intézményekben című projekt keretében, a Magyar Táncművészeti Egyetem 

partner intézményeként az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát is alkalmazzuk 

a tanórai tevékenységekben ( beleértve a fakultációkat,  a projekt alapú és az epochális 

tanulásszervezési formákat is),  valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a 

helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős 

tevékenységek során nyári táborokban. 

1.37.1. A TANSZAK TÁRGYI FELTÉTELEI 

 balett terem ( a csoport létszámának megfelelően) 

 öltöző, zuhany 

 balett rudak 

 tükör a terem egyik falán 

 zongora 

 magnetofon, erősítők, hangfal 

 kamera 

 számítógép 

 projektor 

 jelmezek, dresszek,fellépő ruhák 

 reflektorok 

 

 

 NÉPTÁNC TANSZAK HELYI TANTERVE 

 

1.38.1. CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a 

tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a 

táncok lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát. 

Feladata 

Ismertesse meg a tanulóval 

 a hagyományos népi játékokat, 
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 a három dialektikus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

 a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 

 a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a nép műveltségének 

sajátos helyét az egyetemes emberi kultúrában, 

 a tánc művészi, és közhasznú formáit, 

 a társasági táncélet alkalmait, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait, az egyetemes és nemzeti 

táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a táncirodalom 

különböző stílusait. 

Alakítsa ki a tanulókban a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 a munkájuk tudatos kontrollálását, 

 a művészi előadásmód kivitelezését, 

 az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy 

összefüggő rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi, 

 az esztétikai érzéket, 

 a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

 fogékonyságot a múlt és jelen értékeinek befogadására. 

Fejlessze a tanuló 

 mozgáskultúráját, 

 állóképességét, 

 ritmusérzékét, hallását, 

 zenéhez való alkalmazkodását, 

 tér-, forma-, és stílusérzékét, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentráló képességét, 

 improvizációs készségét, 

 ízlését, kritikai érzékét, 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek iránti érzékenységét, 

 vizuális memóriáját, 

 képzelőerejét. 

Ösztönözze a tanulót 

 a közösségi alkotásöröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

 a rendszeres múzeum-látogatásra, 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

 a televízió és a rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére, 

 az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre 

 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására. 
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Tudatosítsa a tanulóban  

 a táncművészeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát a 

művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

Hívja fel a tanulók figyelmét 

 a korosztályuknak megfelelő néptáncos, néprajzi, népzenei, tánctörténeti irodalomra. 

Tegye nyitottá 

 a tanuló személyiségét a folklór iránt. 

Irányítsa a tanulót 

 a szakirányú továbbtanulásra 

 a továbbképző folytatására 

 az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

1.38.2. Követelmények az alapfok elvégzése után 

 

Népi játék, néptánc 

A tanuló ismerje 

 a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40) 

 a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl. dél-dunántúli 

(Baranya, Somogy) ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok). -rábaközi dús, illetve 

körverbunk (fiúk), -szatmári verbunk (fiúk) hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás, - 

széki négyes, csárdás, székely verbunk (fiúk), - nyárádmagyarosi forgatós, - sárközi 

verbunk, baranyai karikázó (lányok), györgyfalvai legényes (fiúk), - dél-alföldi páros 

ugrós és csárdások. 

Legyen képes 

 a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni. 

 felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat. 

 

Folklórismeret 

A tanuló ismerje 

 a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, 

 az egyes jeles napok időpontját, 

 a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

 a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

 a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, 

 a parasztság hiedelem világának főbb szereplőit, funkcióit, 

a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat 

Legyen képes  

 felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és 

ritmusrendjét, 
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 előadni a népdalokat, ritmusénekeket és szokásszöveget. 

 

1.38.3. A számonkérés formája 

 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

A NÉPTÁNC MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Folklórismeret  

írásbeli:  30 perc 

szóbeli:  5 perc 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időpontja: 

Népi játék, néptánc: 

 előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. 

koreográfia részletének előadása: csoportosan    5 – 10 perc 

 improvizáció: kis csoportban (max. 3 pár), egyénenként, ill. párban 4 perc 

 

A vizsga tartalma 

 Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismeret 

témakörökből áll. 

A írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz. 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 

Folklórismeret 

 jeles napok, 

 munkavégző ünnepek, 

 az emberélet fordulói. 

 

A gyakorlati vizsga tartalma 

Koreográfia 

 A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia csoportos 

bemutatása. 

Improvizáció 
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 A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek 

tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban 

(max. 3 pár), ill. egyénenként párban. 

 Az egyiket a vizsgázók, másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen 

ugyanabból a dialektikusból. 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

 A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák. Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár 

tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 

Szóbeli vizsga 

 a szokás elhelyezése az évkörben, 

 a szokástartalom ismerete (magyarázata), 

 tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól, 

 a megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 

A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a koreográfia ismerete, 

 a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, 

 a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

 partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása 

 

 

 

NÉPTÁNC ALAPVIZSGA TANANYAGA 

TANANYAG TÍPUS SZÁMONKÉRÉS 

FORMÁJA 

IDŐTARTAM ÉRÉKELÉSI SZEMPONTOK 

MOLDVAI 

TÁNCOK 

(ERDÉLYI 

DIALEKTUS) 

MOLDVAI KÖR 

ÉS 

PÁROSTÁNCOK 

CSOPORTOS 10 PERC 

1. ISMERI A TÁNCANYAG 

MOTÍVUMKINCSÉT. 

2. ZENÉRE TÁNCOL, ISMERI 

A TÁNC HANGSÚLYOZÁSÁT. 

3. ISMERI ÉS ALKALMAZZA 

A TÁJEGYSÉGRE JELLEMZŐ 

RITMIKAI, PLASZTIKAI, 

DINAMIKAI JEGYEKET. 

4. ISMERI ÉS ALKALMAZZA 

A PÁROS ÉS SZÓLÓTÁNCOK 

FORMAI ÉS TARTALMI 

JEGYEIT 

5. ISMERI ÉS ALKALMAZZA 

A PÁRBAN TÁNCOLÁS 

TECHNIKAI ELEMEIT. 

DÉL-

ALFÖLDI 

TÁNCOK 

(TISZAI 

DIALEKTUS) 

OLÁHOS, 

LASSÚ – ÉS 

FRISSCSÁRDÁS 

PÁROS 

BEMUTATÁS, 

IMPROVIZÁCIÓ 

3 PERC 

BARANYAI 

TÁNCOK 

(DUNAI 

DIALEKTUS) 

PÁROS UGRÓS, 

LASSÚ ÉS 

FRISSCSÁRDÁS 

KOREOGRÁFIA, 

CSOPORTOS 
7 PERC 
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6. IMPROVIZÁCIÓJÁBAN 

FOLYAMATOSAN TÁNCOL, 

ISMERI ÉS ALKALMAZZA 

TÁNC SZERKESZTÉSI 

ELVEIT. 

7. ISMERI ÉS ALKALMAZZA 

A KEZDŐ ÉS 

ZÁRÓFORMULÁKAT. 

8. KOREOGRÁFIÁBAN 

KORRIGÁLNI TUDJA 

TÉRBELI 

ELHELYEZKEDÉSÉT, 

ILLETVE ISMERI ÉS 

ALKALMAZZA A 

KOREOGRÁFIA TEREIT. 

9. ISMERI, ÉS 

FOLYAMATOSAN ELŐADJA 

A KÖTÖTT 

MOTÍVUMSOROKAT. 

10. A TÁNCOT AZ ODAILLŐ 

ÉNEKKEL, VAGY 

SZÖVEGGEL (CSUJOGATÁS) 

KÍSÉRI, DÍSZÍTI. 
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A NÉPTÁNC GYAKORLATI VIZSGA MENETE: 

 

 

2.1.Moldvai táncok csoportos bemutatása     10 perc 

3.2.Dél-alföldi táncok improvizatív bemutatása páronként csoportban  10 perc 

4.3.Baranyai koreográfia bemutatása csoportban      7 perc 

 

A vizsgára szánt teljes időtartam: 45 perc 

Az improvizatív páros vizsgák során egyszerre max. 2 pár vizsgázhat. 

 

Mivel az alapfok letételnek feltétele az eddigi évfolyamok követelményeinek sikeres 

teljesítése, az ötfokozatú értékelés során az elégtelen osztályzat nem alkalmazható, 

csak abban az esetben, ha a tanuló megtagadja a vizsgát.  

Mivel az összetett műfajon belül körülhatárolható értékelési szempontok szubjektív 

benyomásokat is tartalmaznak, ezért az ötfokozatú értékelés részletezése célszerű. A 

10 pontban kifejtett szempontok megfigyelésén túl a táncos megjelenése, előadása, 

előadó készsége nagyban meghatározza a produkció minőségét, és így értékelését. Az 

értékelési szempontok egyenrangúsága mellett, az azokon belüli hangsúlyeltolódás 

bizonyos esetekben értelmetlenné teszi az öt fokozat éles határokkal történő 

definiálását (pl.: 2 motívumból, stílusos, folyamatos előadással, plasztikai dinamikai 

tagolással lehet jeles (5) értékelést szerezni.). 

 

 

Folklórismeret 

 

TANANYAG SZÁMONKÉRÉS 

FORMÁJA 

IDŐTARTAM A VIZSGA TÉMAKÖREI 

FOLKLÓRISMERET ÍRÁSBELI 

VIZSGA 

(TESZT) 

30 PERC 1. A folklór, mint történeti 

hagyomány sajátosságai 

2. Az egyes jeles napok időpontja 

3. A jeles napok vallási, hiedelmi 

funkciói, magyarázó története, 

4. A hagyományos paraszti élet 

jellegzetes fordulópontjai, 

5. A magyar paraszti világkép 

legfőbb elemei, eredetük, a 

hozzájuk fűződő mondák, 

6. A parasztság hiedelemvilágának 

főbb szereplői, funkciójuk 
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A FOLKLÓRISMERET VIZSGA MENETE: 

 

1. Írásbeli vizsga megtétele       30 perc 

2. Javítás, értékelés        30 perc 

3. Eredményhirdetés        15 perc 

 

A vizsgára szánt teljes időtartam: 75 perc 

 

A folklórismereti írásbeli vizsgát, és a néptánc gyakorlati vizsgát két külön napon kell tenni. 

 

A tanszak tantárgyai 

 

Főtárgy: Népi játék, néptánc 

Kötelező tantárgy: Folklórismeret 

Szabadon választható tantárgy:  Népi ének 

 

 

Tantárgyak 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Fő tárgy 

Népi játék 

Néptánc 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Kötelező tárgy 

Folklórismeret 

  - - 1 1 1 1 

Szabadon választható  

Népi ének 

 

2 

 

2 

 

- 

 

 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégezni. 

 

A számonkérés formája 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga 

anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan történik. A minősítésre, az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 Az értékelés szempontjai – minimumkövetelmények 

Előképző 

Félévi beszámoló: 

a tanult játékok bemutatása,  

népdalok éneklése. 
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Év végi bemutató: 

 a tanult játékfűzés bemutatása. 

Alapfok 

Félévi beszámoló: 

Gyakorlat: 

 a tanult anyag biztos ismerete, improvizálás. 

Elmélet 

 A tanult anyaghoz kapcsolódó elmélet (pl. táncrend, zenekari felállás), 

népdalok. 

Év végi bemutató: 

 A koreográfiák színpadi bemutatása 

 

Népi játék, néptánc 

 

ELŐKÉPZŐ 1. évfolyam 

 

Általános célok: 

 A néptánc tanulásának az a célja, hogy énekes-mozgásos játékok, játékos gyakorlatok 

során sajátítsák el a tanulók a táncos kifejezési formákat, ismerjék meg táncos 

anyanyelvünket, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való 

táncos kooperációhoz, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyomány megőrzésére, át 

tudják élni az ének, a zene és a mozgás összhangját. 

Konkrét célok: 

 a szerepjátszó gyermekjátékok segítségével biztosítsuk a társas együttlét, 

együttmozgás folytonosságát, amelyet az óvodában megalapoztak; 

 emelni játékműveltségük színvonalát; Pl:-az óvodában tanult játékok bővítése, új 

szabályokkal játszatva  

 új játékok megismertetése 

 mozgáskészségük tökéletesítése; Pl:helyes testtartás kialakítása (tartásjavító 

gyakorlatokkal, utánzó gyakorlatokkal) járás negyedes-nyolcados ütemben, majd futás 

negyedes-nyolcados ütemben 

 Alapvető irányok összekapcsolása mozgásokkal 

Előre-hátra mozgás 

Rendezetlen mozgás 

 Jobbra-balra haladva testrészek érzékeltetése: 

jobb kéz-bal kéz 

jobb láb-bal láb 

 irányba szökdeltetések, irányba mutattatások. 

 mozgások irányváltással (fordulat) 

párban 



491 

 

körben 

csigában 

mozgáskészség javítása 

közösségi érzés tudatos erősítése 

élményszerzés, játékra nevelés. 
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A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

 

A tananyag-elsajátítást 

szolgáló módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló 

módszerek 

Az értékelést szolgáló 

módszerek 

 Gyermekdalok, 

népdalok, kiszámolók 

éneklése egyedül és 

csoportosan; 

ritmuskísérettel; 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

 Ritmusgyakorlatok; 

 Egyszerű 

néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

 Szerepjátszó-

szerepváltó játékok 

gyakorlása; 

 A párostánc 

gyakorlása; 

 Énekes-mozgásos 

népi gyermek-játékok, 

néptánc 

motívumfűzések 

színpadi előadása 

közönségnek; 

 Részvétel táncházban, 

vegyes korosztályú 

vendégek között 

 Párválasztó-

párcserélő játékok 

 Fogójátékok,  

 Kergetőzők 

 Egyéni produkció 

bemutatása 

csoporttársaknak; 

 Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos 

produkcióban tetten 

érhető saját 

teljesítményről; 

 Tanulói produkció, 

attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése 

különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben 

és a tanulás különféle 

fázisaiban; 

 Tanulók közös 

produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése más tanulók 

által; 

 Tanulók egyéni vagy 

közös produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése a pedagógus 

által; 

 Versenyeztetés 

csoporton belül; 

 Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

 Csoportos színpadi 

produkciók 

bemutatása 

közönségnek 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a 

pedagógus által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

 Produkciók elemző 

értékelése szóban; 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI PROGRAM TELJESÍTMÉNY 

MINIMÁLI

S 

OPTIMÁLIS 

GYERMEKDALOK, 

NÉPDALOK, 

KISZÁMOLÓK 

GYERMEKDALOK, 

NÉPDALOK, 

KISZÁMOLÓK 

TANULÁSA 

    

Kiszámolók Kiszámolók tanulása hallás 

után 

Társaival 

együtt el 

tudja 

mondani. 

Egyedül el 

tudja mondani. 

Gyermekdalok Gyermekdalok tanulása 

hallás után 

Társaival 

együtt énekli. 

Egyedül 

önállóan énekli. 

Kis hangterjedelmű dunántúli 

ugrós dallamok 

Kis hangterjedelmű 

dunántúli ugrós dallamok 

tanulása hallás után 

Társaival 

együtt énekli 

Egyedül 

önállóan énekli 

Gyermekdalok, népdalok 

ritmuskísérete 

A tanult gyermekdalok és 

népdalok ritmuskísérete 

tapssal, dobogással, zajkeltő 

eszközökkel 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Önállóan képes 

a 

ritmusképletek 

visszaadására. 

Mozgásos gyermekjátékok 

kísérete 

A mozgásos 

gyermekjátékok kísérete 

énekléssel, zajkeltő 

eszközökkel 

Részt vesz a 

játékokban. 

Kezdeményezi, 

vezeti a 

játékokat.. 

RITMUSGYAKORLATO

K 

RITMUSGYAKORLATO

K TANULÁSA, 

ISMÉTLÉSE 

    

Egyszerű ritmusvariánsok Egyszerű ritmusvariánsok 

visszatapsolása 1-4 ütem 

terjedelemben 

Társaival 

együtt végzi a 

gyakorlatot. 

Egyedül is 

képes a 

ritmusvariánso

k visszaadására 

Mozgássorok ritmuskísérete Egyszerű mozgássorok 

ritmuskísérete tapssal 

    

negyedes járás kísérete negyedes járás tapsos 

kísérete egyszerű 

ritmusvariánsokkal 

Társaival 

együtt végzi a 

gyakorlatot. 

Egyedül is 

képes a 

gyakorlatok 

elvégzésére. 

egyszerű motívumok kísérete egyszerű motívumok tapsos 

kísérete azonos ritmussal 

Társaival 

együtt végzi a 

gyakorlatot. 

Egyedül is 

képes a 

gyakorlatok 

elvégzésére. 
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ÉNEKES-MOZGÁSOS 

GYERMEKJÁTÉKOK 

ÉNEKES-MOZGÁSOS 

GYERMEKJÁTÉKOK 

TANULÁSA 

    

Járás körben 

Járás körben, kézfogással, 

irányváltással tapsra, 

mondókára, énekre 

Részt vesz a 

játékokban. 

Részt vesz a 

játékokban. 

Járás kacskaringóban 

Járás kígyóvonalban, 

csigában kézfogással, 

irányváltással mondókára, 

énekre 

Részt vesz a 

játékokban. 

Irányítani tudja 

a játékot. 

Szökdelés körben 

Szökdelés körben, 

kézfogással mondókára, 

énekre 

Részt vesz a 

játékokban. 

Részt vesz a 

játékokban. 

TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMÁLIS OPTIMÁLIS 

Járás, szökdelés 

párban 

Járás, szökdelés 

párosával, elöl 

keresztezett 

kézfogással 

mondókára, énekre, 

dallam vagy 

dallamsor végén 

leguggolással, 

irányváltással 

Részt vesz a 

játékokban. 

Részt vesz a 

játékokban. 

Párosforgó 
A párosforgók 

tanulása, gyakorlása 

Részt vesz a 

játékokban. 

Részt vesz a 

játékokban. 

Fogyó-gyarapodó 

játékok 

A fogyó-gyarapodó 

játékok tanulása 

Részt vesz a 

játékokban. 

Irányítani tudja a 

játékot, szerepet 

vállal benne. 

Szerepjátszó-

szerepváltó játékok 

A szerepjátszó-

szerepváltó játékok 

tanulása 

Részt vesz a 

játékokban. 

 Irányítani tudja a 

játékot, szerepet 

vállal benne. 

Bújó-kapuzó játékok 

A bújó-kapuzó 

játékok /hidasjátékok/ 

tanulása 

Részt vesz a 

játékokban. 

 Irányítani tudja a 

játékot. 
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NÉPTÁNCOK A NÉPTÁNCOK 

TANULÁSA 
    

Egyszerű dunántúli 

ugrós motívumok 

Egyszerű dunántúli 

ugrós motívumok 

tanulása 

    

pihenő lépések 

a pihenő lépések 

/emelkedő, kilépő, 

höcögő, sarkos, 

kilépő höcögővel, 

kilépő sarkossal/ 

táncolása 

Segítséggel elő tudja 

adni a motívumot. 

Önállóan képes 

zenére a motívumot 

előadni. 

ugró motívumok 

az ugró motívumok 

/futó, cifra, futó 

höcögővel, futó 

cifrával/ táncolása 

Segítséggel elő tudja 

adni a motívumot. 

Önállóan képes 

zenére a motívumot 

előadni. 

Motívumfűzések 

Motívumfűzések 

tanulása és 

gyakorlása körben, 

szólóban, párban 

    

kötött 

motívumfűzések 

motívumfűzések 

tanulása és 

gyakorlása kötött 

sorrendben 

Önállóan képes 

zenére a motívumot 

előadni. 

Önállóan képes 

zenére a motívumot 

előadni. 

szabad 

motívumfűzések 

motívumfűzések 

gyakorlása szabadon 

/improvizáció/ 

Társival együtt 

improvizál. 
Egyedül improvizál. 
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Év végi követelmény 

 

I. GYERMEKDALOK, NÉPDALOK, KISZÁMOLÓK, NÉPSZOKÁSOK DALAI, 

NÉPZENE 

 A tanuló vegyen részt a kiszámolós játékokban. 

 Vegyen részt a gyermekdalok gyakorlásában. 

 Vegyen részt a kis hangterjedelmű ugrós dallamok gyakorlásában. 

 Vegyen részt a gyermekdalok és népdalok ritmuskíséretének gyakorlásában. 

 Vegyen részt mozgásos gyermekjátékok énekes kíséretében. 

II. RITMUSGYAKORLATOK 

 Vegyen részt egyszerű ritmusvariánsok tapsos gyakorlásában. 

 Vegyen részt egyszerű mozgássorok tapsos ritmuskíséretében. 

III. ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 

 Vegyen részt az irányváltó járások gyakorlásában. 

 Vegyen részt a járások kígyó- és csigavonalban történő gyakorlásában. 

 Vegyen részt a szökdelések gyakorlásában. 

 Vegyen részt a járások és szökdelések páros gyakorlásában. 

 Vegyen részt a páros-forgók gyakorlásában. 

 Vegyen részt a fogyó-gyarapodó játékok tanulásában. 

 Vegyen részt a szerepjátszó-szerep-váltó játékok tanulásában. 

 Vegyen részt a bújó-kapuzó játékok tanulásában. 

IV. NÉPTÁNCOK 

 Vegyen részt az egyszerű dunántúli ugrós motívumok tanulásában. 

 Vegyen részt a motívumfűzések kötött és szabad gyakorlásában. 

 

Ebben az évfolyamban a néptánc alapjaival, a népi gyermekjátékokkal és a hozzájuk 

kapcsolódó egyszerű motívumokkal ismerkednek a növendékek.  

 

A tanuló ismerje: 

- a tanult mondókákat, kiszámolókat  

- a gyermekjátékokhoz tartozó dalokat 

 

A tanuló legyen képes: 

- a játékokat és a hozzájuk kapcsolódó egyszerű motívumokat bemutatni 

- egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással (2/4) 

- a tanult motívumokat zenére és énekszóra alkalmazni 

- csoportban együtt játszani, táncolni. 
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Népi játék,néptánc 

 

ELŐKÉPZŐ 2. évfolyam 

Általános célok: 

 

 A néptánc tanulásának az a célja, hogy énekes-mozgásos játékok, játékos gyakorlatok 

során sajátítsák el a tanulók a táncos kifejezési formákat, ismerjék meg táncos 

anyanyelvünket, szokjanak hozzá a csoporton belüli szerepléshez, a másik nemmel való 

táncos kooperációhoz, készüljenek fel az improvizációra és a tánchagyomány megőrzésére, 

tudják átélni az ének, a zene és a mozgás összhangját. 

 

Konkrét célok: 

 A játéktevékenységben: 

készségszintűvé emelni játékműveltségüket az első évfolyamon tanult játékokból. 

Pl:önálló játékkezdeményezés elérése a tanulók részéről. 

mozgáskészség tökéletesítése új, bonyolultabb cselekményű játékok tanulása; 

beszédkészség pl: Kecske ment a ... c. játék (párbeszédek alapján) 

kapcsolatteremtés képessége pl: "Ég a gyertya, ég..." (párválasztás; egyszerű páros 

mozdulatok) 

az első évfolyamon tanult ritmusok, mozdulatok és motívumok alkalmazása új 

játékokban, mondókákban pl: negyedes járás  

fél érték elsajátítása (pl:Két szál pünkösdrózsa...) szünet megismerése, alkalmazása (Ég a 

gyertya...) 

Táncban: 

motívumtanulás: cifra, höcögő (és variációi), lengető 

párválasztás egyszerű táncos elemek különböző kézfogásokkal a párválasztás után 

motívumok táncoltatása énekre és népzenére szemben és egymás mellett, kézfogással ill. 

szabadon 

motívumok táncoltatása sorokban a tanult motívumok alkalmazása motívumfűzésben és 

improvizálva 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyag-elsajátítást 

szolgáló módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló 

módszerek 

Az értékelést szolgáló 

módszerek 

 Gyermekdalok, 

népdalok, kiszámolók 

éneklése egyedül és 

csoportosan; 

ritmuskísérettel; 

mozgással, játékkal 

 Egyéni produkció 

bemutatása 

csoporttársaknak; 

 Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorolása 

tanulók által; 

 Megfigyelt 

produkciók 
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összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

 Ritmusgyakorlatok; 

 Egyszerű 

néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

 Szerepjátszó-szerepváltó 

játékok gyakorlása; 

 A párostánc gyakorlása; 

 Énekes-mozgásos népi 

gyermek-játékok, 

néptánc motívumfűzések 

színpadi előadása 

közönségnek; 

 Részvétel táncházban, 

vegyes korosztályú 

vendégek között 

 Párválasztó-párcserélő 

játékok 

 Fogójátékok,  

 Kergetőzők 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

 Tanulói produkció, attitűd 

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

 Tanulók közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

 Tanulók egyéni vagy 

közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

 Versenyeztetés csoporton 

belül; 

 Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

 Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek 

rangsorskálán 

való 

elhelyezése a 

pedagógus 

által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

zsűriztetése 

külső 

szakemberek 

által; 

 Produkciók 

elemző 

értékelése 

szóban; 

 

TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

GYERMEKDALOK, 

NÉPDALOK, 

KISZÁMOLÓK 

GYERMEKDALOK, 

NÉPDALOK, 

KISZÁMOLÓK 

TANULÁSA 

  

Kiszámolók, mondókák 
Kiszámolók, mondókák 

tanulása hallás után 

Társaival együtt el 

tudja mondani 

Egyedül el tudja 

mondani 

Gyermekdalok 
Gyermekdalok tanulása 

hallás után 

Társaival együtt 

énekli. 

Egyedül, 

önállóan énekli 

Kis hangterjedelmű 

dunántúli ugrós dallamok 

Kis hangterjedelmű 

dunántúli ugrós 

dallamok tanulása 

hallás után 

Társaival együtt 

énekli. 

Egyedül, 

önállóan énekli 
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Gyermekdalok, népdalok 

ritmuskísérete 

A tanult gyermekdalok 

és népdalok, valamint a 

hallgatott népzene 

ritmuskísérete tapssal, 

dobogással, zajkeltő 

eszközökkel 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Önállóan képes 

ritmusgyakorlat

ok 

visszaadására.. 

Mozgásos gyermekjátékok 

kísérete 

A mozgásos 

gyermekjátékok és ugrós 

motívumfűzések kísérete 

énekléssel, zajkeltő 

eszközökkel 

Részt vesz a 

játékokban 

Kezdeményezi, 

vezeti a 

játékokat. 

RITMUSGYAKORLAT

OK 

RITMUSGYAKORLAT

OK TANULÁSA, 

ISMÉTLÉSE 

  

Egyszerű ritmusvariánsok 

Egyszerű 

ritmusvariánsok 

visszatapsolása egy-

négy ütem terjedelemben 

Részt vesz a 

ritmusgyakorlatokb

an. 

Vissza tud 

tapsolni négy 

ütem terjedelmű 

egyszerű 

ritmusvariánst. 

Mozgássorok 

ritmuskísérete 

Egyszerű mozgássorok 

ritmuskísérete tapssal 
  

negyedes járás kísérete 

negyedes járás tapsos 

kísérete egyszerű 

ritmusvariánsokkal 

Részt vesz a 

ritmusgyakorlatokb

an. 

A járást 

egyszerű 

ritmusvariánsok

kal kísérni tudja. 

egyszerű motívumok 

kísérete 

egyszerű ugrós 

motívumok tapsos 

kísérete azonos és 

negyedes ritmussal 

Részt vesz a 

ritmus-

gyakorlatokban. 

A motívumokat 

azonos és 

negyedes tapssal 

kísérni tudja. 

ÉNEKES-MOZGÁSOS 

GYERMEKJÁTÉKOK 

AZ ÉNEKES-

MOZGÁSOS 

GYERMEKJÁTÉKOK 

TANULÁSA 

  

Járás kacskaringóban 

Járás kígyóvonalban, 

csigában kézfogással, 

irányváltással 

mondókára, énekre 

Részt vesz a 

játékokban. 

Irányítani tudja 

a játékot. 

Szökdelés körben 

Szökdelés körben, 

kézfogással mondókára, 

énekre 

Részt vesz a 

játékokban. 

Részt vesz a 

játékokban. 
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Járás, szökdelés párban 

Járás, szökdelés 

párosával, elöl 

keresztezett kézfogással 

mondókára, énekre, 

dallam vagy dallamsor 

végén leguggolással, 

irányváltással 

Részt vesz a 

játékokban. 

Részt vesz a 

játékokban. 

 

TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

Párosforgó 
A párosforgók 

gyakorlása 

Részt vesz a 

játékokban. 

Részt vesz a 

játékokban. 

Fogyó-gyarapodó 

játékok 

A fogyó-gyarapodó 

játékok tanulása és 

gyakorlása 

Részt vesz a 

játékokban. 

Irányítani tudja a 

játékot, szerepet 

vállal benne. 

Szerepjátszó-

szerepváltó játékok 

A szerepjátszó-

szerepváltó játékok 

tanulása és gyakorlása 

Részt vesz a 

játékokban. 

Irányítani tudja a 

játékot, szerepet 

vállal benne. 

Bújó-kapuzó játékok 

A bújó-kapuzó játékok 

/hidasjátékok/ tanulása 

és gyakorlása 

Részt vesz a 

játékokban. 

Irányítani tudja a 

játékot. 

Játékfűzések Játékfűzések tanulása 
Részt vesz a 

játékokban. 

Részt vesz a 

játékokban. 

NÉPTÁNCOK 
A NÉPTÁNCOK 

TANULÁSA 
  

Egyszerű dunántúli 

ugrós motívumok 

Egyszerű dunántúli 

ugrós motívumok 

tanulása és gyakorlása 

  

pihenő lépések 

a pihenő lépések 

/emelkedő, kilépő, 

höcögő, sarkos, kilépő 

höcögővel, kilépő 

sarkossal/ táncolása 

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

Önállóan képes 

zenére a 

motívumot előadni. 

ugró motívumok 

az ugró motívumok 

/futó, cifra, lengető, 

futó höcögővel, futó 

cifrával, lengető 

zárással, lengető 

cifrával, bokázó/ 

táncolása 

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

Önállóan képes 

zenére a 

motívumot előadni. 

Motívumfűzések 
Motívumfűzések 

tanulása és gyakorlása 
  



501 

 

körben, szólóban, 

párban 

kötött motívumfűzések 

motívumfűzések 

tanulása és gyakorlása 

kötött sorrendben 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Önállóan képes 

zenére a 

motívumot előadni. 

szabad motívumfűzések 

motívumfűzések 

gyakorlása szabadon 

/improvizáció/ 

Részt vesz az 

improvizációban. 

Egyedül 

improvizál. 

 

Év végi követelmény 

 

I. GYERMEKDALOK, NÉPDALOK, KISZÁMOLÓK, NÉPSZOKÁSOK DALAI, 

NÉPZENE 

 A tanuló vegyen részt a kiszámolók és mondókák szituatív gyakorlásában. 

 Vegyen részt a gyermekdalok hallás utáni tanulásában és gyakorlásában. 

 Vegyen részt a kis hangterjedelmű dunántúli ugrós dallamok hallás utáni tanulásában 

és gyakorlásában. 

 Vegyen részt a tanult gyermekdalok és népdalok ritmuskíséretes gyakorlásában. 

 Társaival együtt tudja mozgásos játékait énekléssel, tapssal, zajkeltő eszközökkel 

kísérni. 

II. RITMUS-GYAKORLATOK 

 Tudjon egyszerű ritmusvariánsokat négy ütem terjedelemben pontosan visszatapsolni. 

 Tudjon egyszerű mozgássorokat azonos, vagy negyedes tapssal kísérni. 

III. ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 

 Kezdeményezőként vegyen részt a járások változatos gyakorlásában. 

 Vegyen részt a szökdelések változatos gyakorlásában. 

 Kezdeményezően vegyen részt a járások, szökdelések és guggolások változatos, páros 

gyakorlásában. 

 Kezdeményezően vegyen részt a páros-forgók gyakorlásában. 

 Kezdeményezően vegyen részt a fogyó-gyarapodó játékok gyakorlásában. 

 kezdeményezően vegyen részt a szerepjátszó-szerepváltó játékok gyakorlásában. 

 Kezdeményezően vegyen részt a bújó-kapuzó játékok gyakorlásában. 

 Vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában. 

IV: NÉPTÁNCOK 

 Részt vesz az egyszerű dunántúli ugrós motívumok változatos gyakorlásában. 

 Részt vesz az ugrós motívumfűzések kötött és szabad gyakorlásába 

A második osztályban további gyermekjátékok és –dalok, egyszerű, könnyen elsajátítható 

lépések, motívumok (dunántúli ugrós alapjai) tanulása, azok etűdökbe foglalása a feladat. 

 

A tanuló ismerje: 
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- az év folyamán megismert gyermekjátékokat és a kapcsolódó dalokat 

- a tanult motívumokat, motívumkapcsolatokat 

- a tereket, irányokat 

 

Legyen képes: 

- a játékokat és a hozzá fűződő motívumokat előadni 

- ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással 

- az etűdök pontos kivitelezésére 

- a tanult motívumokat önállóan bemutatni.  

 

NÉPTÁNC 

Alapfok 1. évfolyam 

 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyag-elsajátítást 

szolgáló módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló 

módszerek 

Az értékelést szolgáló 

módszerek 

 Gyermekdalok, 

népdalok, kiszámolók 

éneklése egyedül és 

csoportosan; 

ritmuskísérettel; 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

 Ritmusgyakorlatok; 

 Egyszerű 

néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

 Szerepjátszó-

szerepváltó játékok 

gyakorlása; 

 A párostánc 

gyakorlása; 

 Énekes-mozgásos 

népi gyermek-játékok, 

 Egyéni produkció 

bemutatása 

csoporttársaknak; 

 Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos 

produkcióban tetten 

érhető saját 

teljesítményről; 

 Tanulói produkció, 

attitűd 

megnyilvánulás 

megfigyelése 

különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben 

és a tanulás különféle 

fázisaiban; 

 Tanulók közös 

produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése más tanulók 

által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a 

pedagógus által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

 Produkciók elemző 

értékelése szóban; 
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néptánc 

motívumfűzések 

színpadi előadása 

közönségnek; 

 Részvétel táncházban, 

vegyes korosztályú 

vendégek között 

 Párválasztó-

párcserélő játékok 

 Fogójátékok,  

 Kergetőzők 

 Tanulók egyéni vagy 

közös produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése a pedagógus 

által; 

 Versenyeztetés 

csoporton belül; 

 Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

 Csoportos színpadi 

produkciók 

bemutatása 

közönségnek 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMÁLIS OPTIMÁLIS 

GYERMEKDALOK, 

NÉPDALOK, 

NÉPZENE 

GYERMEKDALOK ÉS 

NÉPDALOK 

TANULÁSA, 

NÉPZENEHALLGATÁ

S 

    

Dunántúli ugrós és 

karikázó, rábaközi 

dallamok 

Dunántúli ugrós és 

karikázó, valamint 

rábaközi dallamok 

tanulása hallás után 

Ismer legalább 

három ugrós és 

karikázó dallamot. 

Ismer legalább 

tíz ugrós és 

karikázó 

dallamot. 

Dunántúli ugrós és 

rábaközi hangszeres 

népzene 

Dunántúli ugrós és 

rábaközi hangszeres 

népzene hallgatása 

lemezről, hangszalagról 

Részt vesz a 

zenehallgatásban.  

Felismeri a 

dunántúli ugrós 

és rábaközi 

hangszeres 

népzenét. 

Népdalok és népzene 

ritmuskísérete 

A tanult népdalok és a 

hallgatott népzene 

ritmus-kísérete tapssal, 

dobogással, zajkeltő 

eszközökkel 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Az egyszerű 

ritmuskíséretet 

hiba nélkül 

megoldja. 

Táncok kísérete 

A karikázó, ugrós és 

rábaközi táncok kísérete 

énekléssel, zajkeltő 

eszközökkel 

Részt vesz a közös 

éneklésben. 

A táncot és 

éneket önállóan 

is indítani tudja. 

RITMUSGYAKORLAT

OK 

RITMUSGYAKORLAT

OK TANULÁSA, 

ISMÉTLÉSE 

    

Ritmusvariánsok 

Ritmusvariánsok 

visszatapsolása egy-

négy ütem terjedelemben 

Részt vesz a 

ritmusgyakorlatokb

an. 

A négy ütem 

terjedelmű 

ritmusvariánsok

at biztonsággal 

tapsolja vissza. 

Mozgássorok 

ritmuskísérete 

Mozgássorok 

ritmuskísérete tapssal, 

sarokkoppantással 

    

járás és futás kísérete 

negyedes járás és futás 

tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 

Részt vesz a 

ritmusgyakorlatokb

an. 

A járást és futást 

tapsos 

ritmusvariánsok

kal kísérni tudja. 
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egyszerű motívumok 

kísérete 

egyszerű ugrós 

motívumok tapsos 

kísérete azonos, nyújtott 

és éles ritmussal 

Részt vesz a 

ritmusgyakorlatokb

an. 

Az egyszerű 

ugrós 

motívumokat 

nyújtott és éles 

ritmusú tapssal 

is kísérni tudja. 

futás kontra kísérete 

a futás sarokkoppantásos 

kontra ritmuskísérete 

azonos lábbal 

Részt vesz a 

ritmusgyakorlatokb

an. 

A futást azonos 

lábbal, kontra 

koppantással 

kísérni tudja. 

ÉNEKES-MOZGÁSOS 

GYERMEKJÁTÉKOK 

ÉNEKES-MOZGÁSOS 

GYERMEKJÁTÉKOK 

TANULÁSA ÉS 

GYAKORLÁSA 

    

 

TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMÁLIS OPTIMÁLIS 

Fogyó-gyarapodó 

játékok 

A fogyó-gyarapodó 

játékok tanulása és 

gyakorlása 

Ismer legalább 

két játékot. 

Legalább két játékot 

indítani és irányítani 

tud. 

Szerepjátszó-

szerepváltó játékok 

A szerepjátszó-

szerepváltó játékok 

tanulása és gyakorlása 

Ismer legalább 

két játékot. 

Legalább két játékot 

indítani és irányítani 

tud. 

Bújó-kapuzó játékok 

A bújó-kapuzó játékok 

/hidasjátékok/ tanulása 

és gyakorlása 

Ismer legalább 

két játékot. 

Legalább két játékot 

indítani és irányítani 

tud. 

Játékfűzések 
Játékfűzések tanulása és 

gyakorlása 

Ismer legalább 

két játékfűzést. 

Legalább két 

játékfűzést indítani és 

irányítani tud. 

NÉPTÁNCOK 
NÉPTÁNCOK  

TANULÁSA 
    

Új motívumok Új motívumok tanulása     

dunántúli ugrós 

motívumok /csapók 

térden és láb alatt, 

csapásoló/ 

dunántúli ugrós 

motívumok tanulása 

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

Legalább hat ugrós 

motívumot önállóan is 

táncolni tud. 

dunántúli karikázó 

motívumok /lépő és 

futó lépések karádi és 

törökkoppányi 

gyűjtésből/ 

dunántúli karikázó 

motívumok tanulása 

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

Társaival együtt 

karikázót tud táncolni. 
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rábaközi verbunk 

/kapuvári motívumok 

alapján/ 

rábaközi verbunk 

motívumok tanulása 

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

rábaközi dus /szanyi 

motívumok alapján/ 

rábaközi dus motívumok 

tanulása 

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

Motívumfűzések 

Motívumfűzések 

gyakorlása körben, 

szólóban, párban 

    

kötött motívumfűzések 

/karikázó, ugrós, 

verbunk és dus/ 

karikázó, ugrós, verbunk 

és dus motívumfűzések 

táncolása kötött 

formában 

Részt vesz a 

kötött 

motívumfűzések 

gyakorlásában. 

A táncokat indítani és 

irányítani tudja.  

szabad 

motívumfűzések 

/ugrós, verbunk és dus/ 

ugrós, verbunk és dus 

motívumfűzések szabad 

gyakorlása 

/improvizáció/ 

Részt vesz a  

szabad 

motívumfűzések 

gyakorlásában. 

Legalább hat 

motívum 

felhasználásával 

ugróst tud  

improvizálni. 

Dunántúli ugrós és 

karikázó, rábaközi 

verbunk és dus 

motívumokra épülő 

koreográfiák 

motívumai 

Dunántúli ugrós és 

karikázó, rábaközi 

verbunk és dus 

motívumokra épülő 

koreográfiák 

megfigyelése, a tanult 

motívumok 

felismerésének 

gyakorlása 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Az ismétlődő tanult 

motívumokat 

felismeri. 

 

Év végi követelmény 

I. GYERMEKDALOK, NÉPDALOK, KISZÁMOLÓK, NÉPSZOKÁSOK DALAI, 

NÉPZENE 

 A tanuló ismerjen legalább tíz ugrós és karikázó dallamot. 

 Ismerje fel a dunántúli ugrós és a rábaközi hangszeres népzenét. 

 Tudja az énekelt népdalokat és a hallgatott népzenét egyszerű ritmuskísérettel hiba 

nélkül kísérni. 

 Tudja a mozgássorok dallamkíséretéhez az éneket önállóan indítani. 

II. RITMUS-GYAKORLATOK 

 Tudjon négy ütem terjedelmű ritmusvariánsokat nagy biztonsággal visszatapsolni. 

 Tudjon egyszerű mozgássorokat és ugrós motívumokat azonos, nyújtott és éles, tapsos 

ritmussal kísérni. 

III. ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 

 Tudja indítani és irányítani a fogyó-gyarapodó játékokat. 
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 Tudja indítani és irányítani a szerepjátszó-szerepváltó játékokat. 

 Tudja indítani és irányítani a bújó-kapuzó játékokat. 

 Tudjon indítani és irányítani legalább két játékfűzést. 

IV. NÉPTÁNCOK 

 Tudjon legalább hat ugrós motívumot önállóan, karikázó motívumokat társaival együtt 

táncolni. Kezdeményezően vegyen részt a rábaközi verbunk és dus motívumainak 

gyakorlásában. 

 Kezdeményezően vegyen részt a karikázó kötött, és az ugrós, verbunk és dus 

motívumok kötött és szabad gyakorlásában. Legalább hat ugrós motívum 

felhasználásával tudjon improvizálni. 

 A megfigyelt koreográfiákban ismerje fel a tanult motívumokat. 

 

NÉPTÁNC 

Alapfok 2. évfolyam 

 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyag-elsajátítást 

szolgáló módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló 

módszerek 

Az értékelést szolgáló 

módszerek 

 Gyermekdalok, 

népdalok, kiszámolók 

éneklése egyedül és 

csoportosan; 

ritmuskísérettel; 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

 Ritmusgyakorlatok; 

 Egyszerű 

néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

 Szerepjátszó-

szerepváltó játékok 

gyakorlása; 

 A párostánc 

gyakorlása; 

 Egyéni produkció 

bemutatása 

csoporttársaknak; 

 Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos 

produkcióban tetten 

érhető saját 

teljesítményről; 

 Tanulói produkció, 

attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése 

különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben 

és a tanulás különféle 

fázisaiban; 

 Tanulók közös 

produkcióinak 

megtekintése és 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a 

pedagógus által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

 Produkciók elemző 

értékelése szóban; 
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 Énekes-mozgásos 

népi gyermek-játékok, 

néptánc 

motívumfűzések 

színpadi előadása 

közönségnek; 

 Részvétel táncházban, 

vegyes korosztályú 

vendégek között 

 Párválasztó-

párcserélő játékok 

 Fogójátékok,  

 Kergetőzők 

elemzése más tanulók 

által; 

 Tanulók egyéni vagy 

közös produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése a pedagógus 

által; 

 Versenyeztetés 

csoporton belül; 

 Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

 Csoportos színpadi 

produkciók 

bemutatása 

közönségnek 

 

TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMÁLIS OPTIMÁLIS 

NÉPDALOK, 

NÉPSZOKÁSOK 

DALAI, NÉPZENE 

NÉPDALOK ÉS 

NÉPSZOKÁSOK 

DALAINAK 

TANULÁSA, 

NÉPZENEHALLGATÁ

S  

    

Dunántúli ugrós és 

karikázó, rábaközi verbunk 

és dus, somogyi csárdás 

dallamok és a zöldágjárás-

kiszehajtás népdalai 

Dunántúli ugrós és 

karikázó, rábaközi 

verbunk és dus, somogyi 

csárdás dallamok és a 

zöldágjárás-kiszehajtás 

népdalainak tanulása 

hallás után 

Ismer tíz ugrós, 

karikázó, 

rábaközi, 

somogyi és 

zöldágjárás-

kiszehajtás 

dallamot.  

Ismer, és 

énekelni tud 

legalább húsz 

ugrós, karikázó, 

rábaközi, 

somogyi és 

zöldágjárás-

kiszehajtás 

dallamot. 

Dunántúli ugrós, rábaközi 

verbunk és dus, somogyi 

csárdás hangszeres 

népzene 

Dunántúli ugrós, 

rábaközi verbunk és dus, 

somogyi csárdás 

hangszeres népzene 

hallgatása lemezről, 

hangszalagról 

Részt vesz a 

zenehallgatásban. 

Felismeri a már 

hallott dunántúli 

ugrós, rábaközi 

és somogyi 

hangszeres 

népzenét.  
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Népdalok és népzene 

tapssal, dobogással, 

zajkeltő eszközökkel való 

ritmuskísérete 

A tanult népdalok és a 

hallgatott népzene 

ritmuskísérete tapssal, 

dobogással, zajkeltő 

eszközökkel 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Az egyszerű 

ritmuskíséretet 

hiba nélkül 

megoldja. 

Táncok és népszokások 

énekléssel, dorombbal, 

zajkeltő eszközökkel való 

kísérete 

A karikázó, az ugrós, a 

rábaközi dus, a somogyi 

csárdás és a kiszehajtás-

zöldágjárás kísérete 

énekléssel, dorombbal, 

zajkeltő eszközökkel 

A tanult 

népdalokat 

társaival együtt 

énekelni tudja. 

A táncot és 

éneket önállóan 

is indítani és 

irányítani tudja. 

RITMUSGYAKORLAT

OK 

RITMUSGYAKORLAT

OK TANULÁSA, 

ISMÉTLÉSE 

    

Ritmusvariánsok 

Ritmusvariánsok 

visszatapsolása egy-hat 

ütem terjedelemben 

Vissza tud 

tapsolni két ütem 

terjedelmű 

egyszerű ritmust. 

Vissza tud 

tapsolni hat ütem 

terjedelmű 

egyszerű ritmust. 

Mozgássorok 

ritmuskísérete 

Mozgássorok 

ritmuskísérete tapssal, 

sarokkoppantással 

    

járás és futás kísérete 

negyedes járás és futás 

tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 

Tud mondókákat 

ritmizálni 

egyenletes 

járással,  

tapsolással vagy 

egyéb módon. 

A járást és futást 

tapsos 

ritmusvariánsok

kal kísérni tudja. 

egyszerű ugrós motívumok 

kísérete 

egyszerű ugrós 

motívumok tapsos 

kísérete azonos, nyújtott, 

éles és fordított ritmussal 

Az egyszerű 

ugrós 

motívumokat 

azonos és 

negyedes ritmusú 

tapssal kísérni 

tudja. 

Az egyszerű 

ugrós 

motívumokat 

nyújtott, éles és 

fordított ritmusú 

tapssal kísérni 

tudja. 

futás kontra kísérete 

a futás sarokkoppantásos 

kontra ritmuskísérete 

azonos és váltott lábbal 

Részt vesz a 

ritmusgyakorlatb

an. 

A futást váltott 

lábbal, legalább 

két ütem 

terjedelemben 

kontra 

koppantással 

kíséri. 
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ÉNEKES-MOZGÁSOS 

GYERMEKJÁTÉKOK, 

NÉPSZOKÁSOK 

ÉNEKES-MOZGÁSOS 

GYERMEKJÁTÉKOK 

ÉS NÉPSZOKÁSOK 

TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 

    

 

TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMÁLIS OPTIMÁLIS 

Fogyó-gyarapodó 

játékok 

A fogyó-gyarapodó 

játékok gyakorlása 

Ismer legalább 

négy játékot. 

Legalább négy 

játékot indítani és 

irányítani tud. 

Szerepjátszó-szerepváltó 

játékok 

A szerepjátszó-

szerepváltó játékok 

gyakorlása 

Ismer legalább 

négy játékot.  

Legalább négy 

játékot indítani és 

irányítani tud. 

Bújó-kapuzó játékok 

/hidasjátékok/ 

A bújó-kapuzó játékok 

gyakorlása 

Ismer legalább 

négy játékot. 

Legalább négy 

játékot indítani és 

irányítani tud. 

Játékfűzések 
Játékfűzések tanulása és 

gyakorlása 

Ismer legalább 

tíz játékot dallal, 

mondókával. 

Legalább négy 

játékfűzést indítani 

és irányítani tud. 

Népszokások 

A kiszehajtás és a 

zöldágjárás anyagának 

megtanulása, 

összeállítása 

Részt vesz a 

népszokásokat 

megismertető 

játékokban. 

A kiszehajtás-

zöldágjárás anyagát 

társaival énekelni és 

táncolni tudja. 

NÉPTÁNCOK 
NÉPTÁNCOK 

TANULÁSA 
    

Új motívumok Új motívumok tanulása     

dunántúli ugrós 

motívumok 

dunántúli ugrós 

motívumok  tanulása 

Ismer legalább öt 

ugrós 

motívumot. 

Legalább tíz ugrós 

motívumot önállóan 

és stílusosan tud 

táncolni.  

dunántúli karikázó 

motívumok /lépő és futó 

lépések sárközi 

gyűjtésből/ 

dunántúli karikázó 

motívumok tanulása 

Társaival együtt 

karikázót tud 

táncolni. 

Karikázóban az 

éneket és táncot 

indítani és irányítani 

tudja. 

rábaközi verbunk és dus 

motívumok 

rábaközi verbunk és dus 

motívumok tanulása  

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

A tanult rábaközi 

verbunkot önállóan 

is táncolni tudja. 

Somogyi csárdás 

motívumok /kutasi és 

szennai gyűjtés alapján/ 

Somogyi csárdás  

motívumok tanulása 

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

A tanult somogyi 

csárdás 

motívumokat 
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önállóan táncolni 

tudja. 

Motívumfűzések 

Motívumfűzések 

gyakorlása körben, 

szólóban, párban 

    

kötött motívumfűzések 

/karikázó, ugrós, 

csárdás, verbunk és dus/ 

karikázó, ugrós, csárdás, 

verbunk és dus 

motívumfűzések 

táncolása kötött 

formában 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

A táncokat indítani 

és irányítani tudja. 

szabad motívumfűzések 

/ugrós, csárdás, verbunk 

és dus/ 

ugrós, csárdás, verbunk 

és dus motívumfűzések 

szabad gyakorlása 

/improvizáció/ 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Legalább tíz 

motívum 

felhasználásával 

ugróst tud 

improvizálni. 

Dunántúli ugrós, 

karikázó és csárdás, 

rábaközi verbunk és dus 

motívumokra épülő 

koreográfiák motívumai 

Dunántúli ugrós, 

karikázó és csárdás, 

rábaközi verbunk és dus 

motívumokra épülő 

koreográfiák 

megfigyelése, a tanult 

motívumok 

felismerésének 

gyakorlása 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Az ismétlődő tanult 

motívumokat 

biztonsággal 

felismeri. 

Karikázók, ugrós, 

csárdás, verbunk és dus 

motívumfűzések,  mint 

produkciók 

A tanult karikázók, 

ugrós, csárdás, verbunk 

és dus motívumfűzések  

műsorszerű bemutatása 

Legalább két 

tánc 

bemutatásában 

részt vesz.   

A bemutatást 

indítani és irányítani 

tudja. 
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Év végi követelmény 

 

I. GYERMEKDALOK, NÉPDALOK, KISZÁMOLÓK, NÉPSZOKÁSOK DALAI, 

NÉPZENE 

 A tanuló tudjon önállóan énekelni legalább húsz ugrós, karikázó, rábaközi, somogyi és 

zöldágjárás-kiszehajtás dallamot. 

 Ismerje fel a már hallott dunántúli ugrós, rábaközi és somogyi hangszeres népzenét. 

 A tanult és énekelt népdalokat tudja hiba nélkül ritmuskísérettel segíteni. 

 Táncok és népszokások énekes kíséretét, tudja önállóan indítani és irányítani. 

II. RITMUS-GYAKORLATOK 

 Tudjon hat ütem terjedelmű ritmusvariánsokat nagy biztonsággal visszatapsolni. 

 Tudjon egyszerű mozgássorokat és ugrós motívumokat azonos, nyújtott, éles és 

fordított, tapsos ritmussal kísérni. Tudja a futást egyenletes sarokkoppantással kísérni. 

III. ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 

 Kezdeményezően vegyen részt a játékok szervezésében, tudja indítani és irányítani a 

fogyó-gyarapodó játékokat 

 Tudja indítani és irányítani a szerepjátszó-szerepváltó játékokat. 

 Tudja indítani és irányítani a bújó-kapuzó játékokat. 

 Tudjon indítani és irányítani legalább négy játékfűzést. 

 Tudjon társaival előadni egy kiszehajtás-zöldágjárás énekes-táncos összeállítást. 

IV. NÉPTÁNCOK 

 Kezdeményezően vegyen részt a tanult új motívumok változatos gyakorlásában. 

 Kezdeményezően vegyen részt a karikázó kötött, és az ugrós, a csárdás, a verbunk és a 

dus motívumok kötött és szabad gyakorlásában. Legalább tíz ugrós motívum 

felhasználásával tudjon improvizálni. 

 A megfigyelt koreográfiákban biztonsággal ismerje fel a tanult motívumokat. 

 Tudja a tanult táncok bemutatását indítani és irányítani. 

 Tudja a tanult koreográfiát pontosan és stílusosan előadni. 
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NÉPTÁNC 

 

Alapfok 3. évfolyam 

 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyag-elsajátítást 

szolgáló módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló 

módszerek 

Az értékelést szolgáló 

módszerek 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése egyedül és 

csoportosan; 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése 

ritmuskísérettel; 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése mozgással, 

játékkal 

összekapcsolva; 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése 

ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal 

(bot, sapka, fonott 

korbács, kendő stb.); 

 Ritmusgyakorlatok; 

 Néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

 Néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása 

szabadon 

(improvizálás); 

 Egyéni produkció 

bemutatása társaknak; 

 Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos 

produkcióban tetten 

érhető saját 

teljesítményről; 

 Tanulói produkció, 

attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése 

különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben 

és a tanulás különféle 

fázisaiban; 

 Tanulók közös 

produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése más tanulók 

által; 

 Tanulók egyéni vagy 

közös produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése a pedagógus 

által; 

 Versenyeztetés 

csoporton belül; 

 Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a 

pedagógus által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

 Produkciók elemző 

értékelése szóban; 

 A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 

 A néptáncírás-

produktumok 

rangsorskálán való 

elhelyezése 
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 A párostánc 

gyakorlása; 

 Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása 

közönségnek; 

 Részvétel táncházban, 

vegyes kor-osztályú 

vendégek között; 

 Filmek megtekintése 

népszokásokról; 

 Népszokásokról, 

néptánc-típusokról, 

táncdialektusokról 

szóló szövegek 

feldolgozása; 

 Koreográfiák 

elemzése; 

 Táncdialektusok 

elemzése; 

 A táncírás 

alapelemeinek 

tanulása 

 Párválasztó-

párcserélő játékok 

 Fogójátékok 

 Kergetőzők 

 Csoportos színpadi 

produkciók 

bemutatása 

közönségnek; 

 Filmek, hangzó 

anyagok tanulói 

elemzése megtekintés, 

illetve meghallgatás 

után; 

 Adott mozgásoknak a 

tanulók által való 

lejegyzésének 

ellenőrzése és 

elemzése; 

 Az egyes tanulóknak 

a táncházban 

megnyilvánuló 

magatartásának, 

viselkedési 

kultúrájának, 

szerepazonosulásának 

megfigyelése és 

elemzése szóban 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

NÉPDALOK, 

NÉPSZOKÁSOK 

DALAI, NÉPZENE 

NÉPDALOK ÉS 

NÉPSZOKÁSOK 

DALAINAK 

TANULÁSA, 

NÉPZENEHALLGATÁ

S  

    

Baranyai karikázó, 

baranyai ugrós, baranyai 

csárdás, iványozás és a 

betlehemezés népdalai 

Baranyai karikázó, 

baranyai ugrós, baranyai 

csárdás, iványozás és a 

betlehemezés 

népdalainak tanulása 

hallás után 

Ismer, és 

társakkal 

énekelni tud 

legalább 15 

táncos és 

népszokás-

dallamot. 

A tanult új 

dallamokat 

önállóan is 

énekelni tudja. 

Somogyi, baranyai ugrós 

és csárdás, sárközi 

verbunk, rábaközi verbunk 

és dus, hangszeres népzene 

Somogyi, baranyai ugrós 

és csárdás, sárközi 

verbunk, rábaközi 

verbunk és dus, 

hangszeres népzene 

hallgatása lemezről, 

hangszalagról 

Felismeri a 

sokszor hallott 

ugrós, verbunk 

és csárdás 

hangszeres 

népzenét. 

Biztonsággal 

felismeri a már 

hallott és tanult 

hangszeres 

népzenét.  

Népdalok és népzene 

ritmuskíséret 

A tanult népdalok és a 

hallgatott népzene 

ritmuskísérete tapssal, 

dobogással, zajkeltő 

eszközökkel 

Az egyszerű 

ritmuskíséretet 

társaival 

együttműködve 

hiba nélkül oldja 

meg. 

A ritmuskíséretet 

hiba nélkül oldja 

meg. 

A baranyai karikázó, a 

baranyai ugrós, iványozás, 

a rábaközi dus, sárközi 

verbunk, a somogyi 

csárdás,  és a betlehemezés 

kísérete 

A baranyai karikázó, a 

baranyai ugrós, 

iványozás, a rábaközi 

dus, sárközi verbunk, a 

somogyi csárdás,  és a 

betlehemezés kísérete 

énekléssel, dorombbal, 

zajkeltő eszközökkel 

Táncokban és 

népszokásokban 

társaival együtt 

énekel. 

A táncot és 

éneket önállóan 

indítani és 

irányítani tudja. 

RITMUSGYAKORLAT

OK 

RITMUSGYAKORLAT

OK TANULÁSA, 

ISMÉTLÉSE 

    

Ritmusvariánsok 

Ritmusvariánsok 

visszatapsolása 1-6 ütem 

terjedelemben 

Vissza tud 

tapsolni 4 ütem 

Vissza tud 

tapsolni 6 ütem 
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terjedelmű 

egyszerű ritmust. 

terjedelmű 

ritmust. 

Mozgássorok 

ritmuskísérete 

Mozgássorok 

ritmuskísérete tapssal, 

sarokkoppantással 

    

járás és futás kísérete 

negyedes járás és futás 

tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 

A járást és futást 

egyszerű tapsos 

ritmusvariánsokk

al kísérni tudja. 

A járást és futást 

tapsos 

ritmusvariánsokk

al kísérni tudja. 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

egyszerű motívumok 

kísérete 

egyszerű motívumok 

tapsos kísérete azonos, 

nyújtott, éles, fordított 

és kontra ritmussal 

Az egyszerű 

motívumokat 

azonos és negyedes 

ritmusú tapssal 

kísérni tudja. 

Az egyszerű 

motívumokat 

nyújtott, éles, 

fordított és kontra 

ritmusú tapssal 

kísérni tudja. 

futás kontra kísérete 

a futás 

sarokkoppantásos 

kontra ritmuskísérete 

azonos és váltott lábbal 

A futást azonos 

lábbal, kontra 

koppantással 

kísérni tudja.  

A futást váltott 

lábbal, kontra 

koppantással 

kísérni tudja. 

NÉPSZOKÁSOK 

NÉPSZOKÁSOK 

TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 

    

Játékfűzések 
Játékfűzések 

gyakorlása 

Ismer legalább 3 

játékfűzést. 

Legalább 6 

játékfűzést indítani 

és irányítani tud. 

Iványozás 

Az iványozás 

összeállítása, 

megtanulása és a 

tavaszi ünnepkörben 

való bemutatása 

A népszokások 

bemutatásában részt 

vesz. 

A kiszehajtás és 

zöldágjárás 

bemutatását indítani 

és irányítani tudja. 

Betlehemezés 

A betlehemezés 

anyagának 

megtanulása és 

összeállítása 

Részt vesz a 

betlehemezés 

gyakorlásában. 

A betlehemezés 

anyagát társaival 

énekelni és táncolni 

tudja. 

NÉPTÁNCOK 
NÉPTÁNCOK 

TANULÁSA 
    

Új motívumok Új motívumok tanulása     

baranyai karikázó 

motívumok /lépő és 

futó lépések a 

H.Hetényi és szebényi 

gyűjtésből/ 

karikázó motívumok 

tanulása 

Társaival együtt 

karikázót tud 

táncolni. 

Karikázóban az 

éneket és a táncot 

indítani és 

irányítani tudja. 

somogyi csárdás 

motívumok /kutasi és 

szennai gyűjtés alapján/ 

somogyi csárdás 

motívumok tanulása 

Részt vesz a 

tánctanulásban. 

A táncban társát is 

irányítani  tudja. 

Baranyai ugrós, 

csárdás, kanásztánc, 

sapkatánc /H.Hetényi és 

Ócsárdi gyűjtés/ 

Baranyai ugrós, 

csárdás, kanásztánc, 

sapkatánc motívumok 

tanulása 

A baranyai csárdást 

társával együtt 

táncolni tudja. 

A baranyi ugróst, és 

kanásztáncot 

önállóan is táncolni 

tudja. 
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Sárközi verbunk /Decs/ 
Sárközi verbunk 

motívumok tanulása 

A sárközi 

verbunkot társával 

együtt táncolni 

tudja. 

A sárközi 

verbunkot önállóan 

is táncolni tudja. 

Motívumfűzések 

Motívumfűzések 

gyakorlása körben, 

szólóban, párban 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

kötött motívumfűzések 

/karikázó, somogyi 

csárdás, sárközi 

verbunk, baranyai 

ugrós, kanásztánc, és 

csárdás/ 

karikázó, somogyi 

csárdás, sárközi 

verbunk, baranyai 

ugrós, kanásztánc, és 

csárdás 

motívumfűzések 

táncolása kötött 

formában 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

A táncokat indítani 

és irányítani tudja. 

szabad motívumfűzések 

/somogyi csárdás, 

baranyai kanásztánc és 

csárdás, sárközi 

verbunk, / 

somogyi csárdás, 

sárközi verbunk, 

baranyai csárdás és 

kanásztánc 

motívumfűzések 

szabad gyakorlása 

/improvizáció/ 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Legalább 6 

motívum 

felhasználásával 

szatmári verbunkot 

tud improvizálni. 

Koreográfiaelemzés 

Koreográfiák 

megfigyelése és 

elemzése 

    

Motívum-felismerés 

a tanult motívumok 

felismerésének 

gyakorlása 

koreográfiák 

megfigyelésével 

Az ismétlődő 

alapvető 

motívumokat 

felismeri. 

A tanult 

motívumokat nagy 

biztonsággal 

felismeri. 

motívumfűzés-

felismerés 

motívumfűzések 

felismerésének 

gyakorlása 

improvizációk és 

koreográfiák 

megfigyelésével 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

A többször táncolt 

motívumfűzéseket 

felismeri. 

Tanult néptáncok 

produkciója 

A tanult néptáncok 

műsorszerű 

bemutatása 

Legalább 2  táncban 

szerepelni tud a 

bemutatásban. 

A bemutatást 

indítani és 

irányítani tudja. 
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Év végi követelmények 

 

GYERMEKDALOK, NÉPDALOK, KISZÁMOLÓK, NÉPSZOKÁSOK DALAI, NÉPZENE 

 A tanuló tudja a tanult új dallamokat önállóan is énekelni, illetve szükség esetén 

azokat indítani tudja. 

 Biztonsággal ismerje fel a már hallott és tanult hangszeres népzenét. 

 Tudjon pontos ritmuskíséretet adni az énekelt népdalokhoz, illetve a hallgatott 

népzenéhez. 

 Tudja énekléssel is kísérni a tanult táncokat és népszokásokat. Tudja a táncot és éneket 

önállóan indítani és irányítani. 

RITMUS-GYAKORLATOK 

 Tudjon legalább hat ütem terjedelmű ritmust biztonsággal visszatapsolni. 

 Tudjon egyszerű mozgássorokat és ugrós motívumokat azonos, nyújtott, éles és 

fordított, tapsos ritmussal kísérni. Tudja a futást egyenletes sarokkoppantással kísérni. 

ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 

 Kezdeményezően vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában, tudja azokat indítani és 

irányítani. 

 Tudja indítani és irányítani a kiszehajtás-zöldágjárás bemutatását. 

 Társaival tudjon előadni egy énekes-táncos betlehemes játékot. 

 Ismerje a vidék jellegzetes szokásait, a viseleteket 

NÉPTÁNCOK 

 Tudja az új baranyai, sárközi, somogyi és rábaközi motívumokat változatos módon 

gyakorolni, szükség esetén társait irányítani. 

 Kezdeményezően vegyen részt a baranyai karikázó kötött, és a somogyi csárdás, 

sárközi verbunk, a baranyai kanásztánc és csárdás motívumok kötött és szabad 

gyakorlásában. Legalább hat baranyai ugrós, sárközi verbunk motívum 

felhasználásával tudjon improvizálni. 

 Tudja a tanult koreográfiát fegyelmezetten, stílusosan bemutatni. 
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NÉPTÁNC 

 

Alapfok 4. évfolyam 

 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyag-elsajátítást 

szolgáló módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló 

módszerek 

Az értékelést szolgáló 

módszerek 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése egyedül és 

csoportosan; 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése 

ritmuskísérettel; 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése mozgással, 

játékkal 

összekapcsolva; 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése 

ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal 

(bot, sapka, fonott 

korbács, kendő stb.); 

 Ritmusgyakorlatok; 

 Néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

 Néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása 

szabadon 

(improvizálás); 

 Egyéni produkció 

bemutatása társaknak; 

 Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos 

produkcióban tetten 

érhető saját 

teljesítményről; 

 Tanulói produkció, 

attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése 

különféle 

helyzetekben, a 

tanuló különféle 

szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

 Tanulók közös 

produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése más tanulók 

által; 

 Tanulók egyéni vagy 

közös produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése a pedagógus 

által; 

 Versenyeztetés 

csoporton belül; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a 

pedagógus által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

 Produkciók elemző 

értékelése szóban; 

 A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 

 A néptáncírás-

produktumok 

rangsorskálán való 

elhelyezése 
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 A párostánc 

gyakorlása; 

 Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

 Részvétel táncházban, 

vegyes kor-osztályú 

vendégek között; 

 Filmek megtekintése 

népszokásokról; 

 Népszokásokról, 

néptánc-típusokról, 

táncdialektusokról 

szóló szövegek 

feldolgozása; 

 Koreográfiák 

elemzése; 

 Táncdialektusok 

elemzése; 

 A táncírás 

alapelemeinek tanulása 

 Párválasztó-párcserélő 

játékok 

 Fogójátékok 

 Kergetőzők 

 Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

 Csoportos színpadi 

produkciók 

bemutatása 

közönségnek; 

 Filmek, hangzó 

anyagok tanulói 

elemzése 

megtekintés, illetve 

meghallgatás után; 

 Adott mozgásoknak a 

tanulók által való 

lejegyzésének 

ellenőrzése és 

elemzése; 

 Az egyes tanulóknak 

a táncházban 

megnyilvánuló 

magatartásának, 

viselkedési 

kultúrájának, 

szerepazonosulásának 

megfigyelése és 

elemzése szóban 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

NÉPDALOK, 

NÉPSZOKÁSOK 

DALAI, NÉPZENE 

NÉPDALOK ÉS 

NÉPSZOKÁSOK 

DALAINAK 

TANULÁSA, 

NÉPZENEHALLGATÁ

S  

    

Szatmári verbunk és 

csárdás, a betlehemezés és 

a pünkösdi királyné-járás 

népdalai 

Szatmári verbunk és 

csárdás, a  betlehemezés 

és a pünkösdi királyné-

járás népdalainak 

tanulása hallás után 

Ismer, és 

társakkal 

énekelni tud 

legalább 20 

táncos és 

népszokás-

dallamot. 

A tanult új 

dallamokat 

önállóan is 

énekelni tudja. 

Szatmári verbunk és 

csárdás, és lakócsai 

csizmaverős és kólók 

hangszeres népzenéje 

Szatmári verbunk és 

csárdás, lakócsai 

csizmaverős és kólók 

hangszeres népzenéinek 

hallgatása lemezről, 

hangszalagról 

Felismeri a már 

sokszor hallott és 

tanult hangszeres 

népzenét. 

Biztonsággal 

felismeri a már 

hallott és tanult 

hangszeres 

népzenét.  

Népdalok és népzene 

ritmuskíséret 

A tanult népdalok 

éneklése és ritmuskísérete 

tapssal, dobogással, 

zajkeltő eszközökkel 

Az egyszerű 

ritmuskíséretet 

társaival 

együttműködve 

hiba nélkül oldja 

meg. 

A ritmuskíséretet 

hiba nélkül oldja 

meg. 

A karikázó, az ugrós, a 

rábaközi dus, a sárközi 

verbunk, a szatmári 

verbunk és csárdás, a 

betlehemezés és a pünkösdi 

királyné-járás kísérete 

A karikázó, az ugrós, a 

rábaközi dus, sárközi 

verbunk, a szatmári 

verbunk és csárdás, a 

betlehemezés és a 

pünkösdi királyné-járás 

kísérete énekléssel, 

dorombbal, zajkeltő 

eszközökkel  

Táncokban és 

népszokásokban 

a társaival együtt 

énekel. 

A táncot és 

éneket önállóan 

indítani és 

irányítani tudja. 

RITMUSGYAKORLAT

OK 

RITMUSGYAKORLAT

OK TANULÁSA, 

ISMÉTLÉSE 

    

Ritmusvariánsok 

Ritmusvariánsok 

visszatapsolása 1-6 ütem 

terjedelemben 

Vissza tud 

tapsolni vagy 

dobogni 

Vissza tud 

tapsolni 6 ütem 

terjedelmű 
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egyszerű 

ritmusképletet, 

valamint 

egyenletes 

lüktetést. 

ritmusvariánsoka

t. 

Mozgássorok 

ritmuskísérete 

Mozgássorok 

ritmuskísérete tapssal, 

sarokkoppantással 

    

negyedes járás és futás 

kísérete 

negyedes járás és futás 

tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 

A járást és futást 

tapsos 

ritmusvariánsokk

al kísérni tudja. 

A járást és futást 

tapsos 

ritmusvariánsokk

al kísérni tudja. 

egyszerű motívumok 

kísérete 

egyszerű motívumok 

tapsos kísérete azonos, 

nyújtott, éles, fordított és 

kontra ritmussal 

Az egyszerű 

motívumokat 

nyújtott, éles, 

fordított és 

kontra ritmusú 

tapssal kísérni 

tudja. 

Az egyszerű 

motívumokat 

nyújtott, éles, 

fordított és 

kontra ritmusú 

tapssal kísérni 

tudja. 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

futás kontra kísérete 

a futás 

sarokkoppantásos 

kontra ritmuskísérete 

azonos és váltott 

lábbal 

A futást váltott 

lábbal, kontra 

koppantással kísérni 

tudja. 

A futást váltott 

lábbal, kontra 

koppantással kísérni 

tudja. 

Keringések, forgások 

A keringések és 

forgások tanulása és 

gyakorlása 

Részt vesz a 

keringések és 

forgások tanulásban 

és gyakorlásban. 

Részt vesz a 

keringések és 

forgások tanulásban 

és gyakorlásban. 

NÉPSZOKÁSOK 

NÉPSZOKÁSOK 

TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 

    

Játékfűzések 
Játékfűzések 

gyakorlása 

Legalább 10 

játékfűzést indítani 

és irányítani tud. 

Legalább 10 

játékfűzést indítani 

és irányítani tud. 

Kiszehajtás, 

zöldágjárás 

A kiszehajtás és a 

zöldágjárás énekes-

táncos 

összeállításainak 

gyakorlása 

A szokás 

bemutatását indítani 

és irányítani tudja. 

A szokás 

bemutatását indítani 

és irányítani tudja. 

Betlehemezés 

A betlehemezés 

anyagának  

összeállítása, 

megtanulása és a téli 

ünnepkörben való 

bemutatása 

A szokás 

bemutatását indítani 

és irányítani tudja. 

A szokás 

bemutatását indítani 

és irányítani tudja. 

Pünkösdi királyné-

járás 

A pünkösdi királyné-

járás anyagának 

megtanulása, 

összeállítása és a 

tavaszi ünnepkörben 

való bemutatása 

A szokás 

bemutatását indítani 

és irányítani tudja. 

A szokás 

bemutatását indítani 

és irányítani tudja. 

NÉPTÁNCOK 

NÉPTÁNCOK 

TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 

GYAKORLÁSA 

    

Új motívumok 
Új motívumok 

tanulása 
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Sárközi verbunk 

motívumok 

Sárközi verbunk 

motívumok tanulása 

Sárközi verbunkot 

csoportban, társaival 

tud táncolni 

Sárközi verbunkot 

önállóan tud 

táncolni. 

szatmári verbunk és 

csárdás motívumok 

szatmári verbunk és 

csárdás motívumok 

tanulása 

Szatmári verbunkot 

önállóan, csárdást 

társát irányítva 

stílusosan  tud 

táncolni. 

Szatmári verbunkot 

önállóan, csárdást 

társát irányítva 

stílusosan  tud 

táncolni. 

Lakócsai csizmaverős 

kólók motívumai 

Lakócsai csizmaverős 

kólók motívumainak 

tanulása 

A tanult 

motívumokat 

csoportban táncolni 

tudja 

A tanult 

motívumokat 

önállóan táncolni 

tudja 

Motívumfűzések 

Motívumfűzések 

gyakorlása körben, 

szólóban, párban 

    

kötött motívumfűzések 

/szatmári verbunk és 

csárdás,lakócsai kólók/ 

a szatmári verbunk és 

csárdás,lakócsai kólók 

motívumfűzéseinek 

táncolása kötött 

formában 

A táncokat indítani 

és irányítani tudja. 

A táncokat indítani 

és irányítani tudja. 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

szabad 

motívumfűzések 

/karikázók, szatmári 

verbunk és csárdás, 

dél-dunántúli ugrós 

táncok, sárközi 

verbunk és lakócsai 

csizmaverős és kólók/ 

karikázók, szatmári 

verbunk és csárdás, 

dél-dunántúli ugrós 

táncok, sárközi 

verbunk és lakócsai 

csizmaverős és kólók 

motívumfűzéseinek 

szabad gyakorlása 

/improvizáció/ 

Legalább 6-6 

motívum 

felhasználásával 

szatmári verbunkot 

és lakócsai 

csizmaverőst tud 

improvizálni. 

Legalább 10-10 

motívum 

felhasználásával 

szatmári verbunkot 

és lakócsai 

csizmaverőst tud 

improvizálni. 

Táncrepertoár, 

mozgásemlékezet 

A megismert 

néptáncok folyamatos 

gyakorlása 

    

karikázók 
a tanult karikázók 

folyamatos gyakorlása 

Karikázót tud 

indítani, irányítani 

és stílusosan 

táncolni. 

Karikázót tud 

indítani, irányítani 

és stílusosan 

táncolni. 

baranyai ugrós 
baranyai ugrós 

folyamatos gyakorlása 

Legalább 6 ugrós 

motívum 

használatával 

stílusosan tud 

improvizálni. 

Legalább 10 ugrós 

motívum 

használatával 

stílusosan tud 

improvizálni. 

rábaközi verbunk és 

dus 

a rábaközi verbunk és 

dus folyamatos 

gyakorlása 

Stílusosan táncol 

rábaközi verbunkot 

és dust. 

Stílusosan táncol 

rábaközi verbunkot 

és dust, a táncot 

indítani és irányítani 

tudja. 

baranyai csárdás 
a baranyai csárdás 

folyamatos gyakorlása 

Stílusosan táncol 

baranyai csárdást. 

Stílusosan táncol 

baranyai csárdást, a 

társát irányítani 

tudja. 

Koreográfiák 

Koreográfiák 

megfigyelése és 

elemzése 

    

Motívum-felismerés 

a tanult motívumok 

felismerésének 

gyakorlása 

improvizációk és 

koreográfiák 

megfigyelésével 

A tanult 

motívumokat nagy 

biztonsággal ismeri 

fel. 

A tanult 

motívumokat nagy 

biztonsággal ismeri 

fel. 
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motívumfűzés-

felismerés 

motívumfűzések 

felismerésének 

gyakorlása  

improvizációk és 

koreográfiák 

megfigyelésével 

A már táncolt 

motívumfűzéseket 

és variánsait 

felismeri. 

A már táncolt 

motívumfűzéseket 

és variánsait 

felismeri. 

A tanult néptáncok 

produkciója 

A tanult néptáncok 

műsorszerű 

bemutatása 

A bemutatást 

szervezni, indítani 

és irányítani tudja. 

A bemutatást 

szervezni, indítani 

és irányítani tudja. 
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Év végi követelmények 

 

GYERMEKDALOK, NÉPDALOK, KISZÁMOLÓK, NÉPSZOKÁSOK DALAI, NÉPZENE 

 A tanuló tudja a tanult új dallamokat önállóan is énekelni, illetve szükség esetén 

azokat indítani tudja. 

 Biztonsággal ismerje fel a már hallott és tanult hangszeres népzenét, önállóan is 

kezdeményezze a zenehallgatást. 

 Tudjon pontos ritmuskíséretet adni az énekelt népdalokhoz, illetve a hallgatott 

népzenéhez. 

 Tudja énekléssel is kísérni a tanult táncokat és népszokásokat. Tudja a táncot és éneket 

önállóan indítani és irányítani. 

RITMUS-GYAKORLATOK 

 Tudjon legalább hat ütem terjedelmű ritmust biztonsággal visszatapsolni. 

 Tudjon egyszerű mozgássorokat és ugrós motívumokat azonos, nyújtott, éles és 

fordított, tapsos ritmussal kísérni. Tudja a futást egyenletes sarokkoppantással kísérni. 

 Vegyen részt a keringések és forgások gyakorlásában. 

ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 

 Kezdeményezően vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában, tudja azokat indítani és 

irányítani. 

 Tudja indítani és irányítani a kiszehajtás-zöldágjárás bemutatását. 

 Tudja indítani és irányítani a betlehemezés bemutatását. 

 Tudja indítani és irányítani a pünkösdi királyné-járás bemutatását. 

 Tudja a vidék jellegzetes szokásait, a viseleteket 

 

NÉPTÁNCOK 

 Tudja az új szatmári, lakócsai csizmaverős és kóló motívumokat változatos módon 

gyakorolni, szükség esetén társait irányítani. 

 Kezdeményezően vegyen részt a szatmári verbunk és csárdás, a lakócsai csizmaverős, 

és kólók motívumainak kötött és szabad gyakorlásában. 

 Legalább hat-hat motívum felhasználásával tudjon szatmári verbunkot és lakócsai 

csizmaverőst improvizálni 

 Tudja a korábban tanult táncokat változatos formákban és színtereken gyakorolni, erre 

tudja társait is mozgósítani. 

 A megfigyelt koreográfiákban biztonsággal ismerje fel a tanult motívumokat, illetve 

jellegzetes motívumfűzéseket. 

 Tudjon a tanuló táncrepertoárja alapján bemutatót szervezni, indítani és irányítani. 

 Tudja a tanult koreográfiát fegyelmezetten, pontosan előadni. 
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NÉPTÁNC 

Alapfok 5. évfolyam 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyag-elsajátítást 

szolgáló módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló 

módszerek 

Az értékelést szolgáló 

módszerek 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése egyedül és 

csoportosan; 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése 

ritmuskísérettel; 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése mozgással, 

játékkal 

összekapcsolva; 

 Népdalok, 

népszokások dalainak 

éneklése 

ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal 

(bot, sapka, fonott 

korbács, kendő stb.); 

 Ritmusgyakorlatok; 

 Néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

 Néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása 

szabadon 

(improvizálás); 

 A párostánc 

gyakorlása; 

 Egyéni produkció 

bemutatása társaknak; 

 Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

 Tanulói produkció, 

attitűd-megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben 

és a tanulás különféle 

fázisaiban; 

 Tanulók közös 

produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése más tanulók 

által; 

 Tanulók egyéni vagy 

közös produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése a pedagógus 

által; 

 Versenyeztetés 

csoporton belül; 

 Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

 Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek; 

 Filmek, hangzó 

anyagok tanulói 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorolása 

tanulók által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a 

pedagógus által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

 Produkciók elemző 

értékelése szóban; 

 A csoporttagokhoz, 

a partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 

 A néptáncírás-

produktumok 

rangsorskálán való 

elhelyezése 
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 Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

 Részvétel táncházban, 

vegyes kor-osztályú 

vendégek között; 

 Filmek megtekintése 

népszokásokról; 

 Népszokásokról, 

néptánc-típusokról, 

táncdialektusokról 

szóló szövegek 

feldolgozása; 

 Koreográfiák 

elemzése; 

 Táncdialektusok 

elemzése; 

 A táncírás 

alapelemeinek tanulása 

 Párválasztó-párcserélő 

játékok 

 Fogójátékok 

 Kergetőzők 

elemzése megtekintés, 

illetve meghallgatás 

után; 

 Adott mozgásoknak a 

tanulók által való 

lejegyzésének 

ellenőrzése és 

elemzése; 

 Az egyes tanulóknak a 

táncházban 

megnyilvánuló 

magatartásának, 

viselkedési 

kultúrájának, 

szerepazonosulásának 

megfigyelése és 

elemzése szóban 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 
TANULÁSI PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

NÉPDALOK, 

NÉPSZOKÁSOK 

DALAI, NÉPZENE 

NÉPDALOK ÉS 

NÉPSZOKÁSOK 

DALAINAK 

TANULÁSA, 

NÉPZENEHALLGATÁ

S  

    

Népdalok, népszokások 

dalai 

A délalföldi ugrós 

dallamok, a pünkösdi 

királyné-járás és a regölés 

népdalainak tanulása 

hallás után 

Ismer, és 

társakkal 

énekelni tud 

legalább 25 

táncos és 

népszokás-

dallamot. 

A tanult új 

dallamokat 

önállóan is 

énekelni tudja. 

Dé-alföldi ugrós, székely 

verbunk, lakócsai 

csizmaverős és kólók, 

Szatmári verbunk és 

csárdás hangszeres 

népzene 

Délalföldi ugrós, székely 

verbunk, lakócsai 

csizmaverős és kólók, 

Szatmári verbunk és 

csárdás hangszeres 

népzenéinek hallgatása 

lemezről, hangszalagról 

Felismeri a már 

sokszor hallott 

és tanult 

hangszeres 

népzenét. 

Biztonsággal 

felismeri a már 

hallott és tanult 

hangszeres 

népzenét.  

Népdalok és népzene 

ritmuskíséret 

A tanult népdalok éneklése 

és ritmuskísérete tapssal, 

dobogással, zajkeltő 

eszközökkel 

Az egyszerű 

ritmuskíséretet 

társaival 

együttműködve 

hiba nélkül oldja 

meg. 

A 

ritmuskíséretet 

hiba nélkül oldja 

meg. 

Délalföldi ugrós,  

pünkösdi királyné-járás és  

regölés kísérete 

A délalföldi ugrós, a 

pünkösdi királyné-járás és 

a regölés kísérete 

énekléssel, dorombbal, 

zajkeltő eszközökkel 

Táncokban és 

népszokásokban 

társaival együtt 

énekel. 

A táncot és 

éneket önállóan 

indítani és 

irányítani tudja. 

RITMUSGYAKORLAT

OK 

RITMUSGYAKORLAT

OK TANULÁSA, 

ISMÉTLÉSE 

    

Ritmusvariánsok 

Ritmusvariánsok 

visszatapsolása egyre 

növekvő terjedelemben 

Vissza tud 

tapsolni 4 ütem 

terjedelmű 

egyszerű 

ritmust. 

Vissza tud 

tapsolni 6 ütem 

terjedelmű 

ritmusvariánsok

at. 
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Mozgássorok 

ritmuskísérete 

Mozgássorok 

ritmuskísérete tapssal, 

sarokkoppantással 

    

járás és futás kísérete 

negyedes járás és futás 

tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 

A járást és futást 

egyszerű tapsos 

ritmusvariánsok

kal kísérni tudja. 

A járást és futást 

tapsos 

ritmusvariánsok

kal kísérni tudja. 

egyszerű motívumok 

kísérete 

egyszerű motívumok 

tapsos kísérete azonos, 

nyújtott, éles,  fordított és 

kontra ritmussal 

Az egyszerű 

motívumokat 

azonos és 

negyedes 

ritmusú tapssal 

kísérni tudja. 

Az egyszerű 

motívumokat 

nyújtott, éles, 

fordított és 

kontra ritmusú 

tapssal kísérni 

tudja. 

futás kontra kísérete 
a futás sarokkoppantásos 

kontra ritmuskísérete  

A futást azonos 

lábbal, kontra 

koppantással 

kísérni tudja.  

A futást váltott 

lábbal kontra 

koppantással 

kísérni tudja. 

Keringések és forgások 

Keringések és forgások 

tanulása és folyamatos 

gyakorlása 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Legalább 3, 

egyenes vonalon 

haladó forgást 

"fejkapással" el 

tud végezni. 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

NÉPSZOKÁSOK 

NÉPSZOKÁSOK 

TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 

    

Játékfűzések 
Játékfűzések 

gyakorlása 

A szituatív módon 

alakuló 

játékfűzésekben részt 

tud venni. 

A játékfűzéseket 

szituatív módon 

szervezi , indítja és 

irányítja. 

Kiszehajtás, 

zöldágjárás 

A kiszehajtás és a 

zöldágjárás énekes-

táncos 

összeállításainak 

gyakorlása 

Ismeri a szokás idejét 

és funkcióját, részt 

vesz előkészítésében 

és bemutatásában. 

A szokás bemutatását 

szervezni, indítani és 

irányítani tudja. 

Betlehemezés 

A betlehemezés 

anyagának 

összeállítása, 

megtanulása és a téli 

ünnepkörben való 

bemutatása 

Ismeri a szokás idejét 

és funkcióját, részt 

vesz előkészítésében 

és bemutatásában. 

A szokás bemutatását 

szervezni, indítani és 

irányítani tudja. 

Pünkösdi királyné-

járás 

A pünkösdi királyné-

járás anyagának 

megtanulása, 

összeállítása és a 

tavaszi ünnepkörben 

való bemutatása 

Ismeri a szokás idejét 

és funkcióját, részt 

vesz előkészítésében 

és bemutatásában. 

A szokás bemutatását 

szervezni, indítani és 

irányítani tudja. 

Regölés 

A regölés anyagának 

megtanulása és 

összeállítása 

Részt vesz a szokás 

anyagának 

megtanulásában. 

A szokás anyagát 

társaival együtt el 

tudja énekelni és 

táncolni. 

NÉPTÁNCOK 

NÉPTÁNCOK 

TANULÁSA ÉS 

FOLYAMATOS 

GYAKORLÁSA 

    

Új motívumok Új motívumok tanulása     

Dél-alföldi oláhos 

motívumok 

Dél-alföldi oláhos 

motívumok tanulása 

Részt vesz a tánc 

tanulásában. 

Dél-alföldi oláhost 

stílusosan tud táncolni. 

székely verbunk 

motívumok 

/makfalvi 

gyűjtésből/ 

székely verbunk 

motívumok tanulása 

Részt vesz a tánc 

tanulásában. 

Székely verbunkot 

stílusosan tud táncolni. 
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lakócsai 

csizmaverős és 

kólók motívumai 

lakócsai csizmaverős 

és kólók motívumainak 

tanulása 

A lakócsai 

csizmaverős és 

kólókat társaival 

együtt be tudja 

mutatni. 

lakócsai csizmaverős 

és kólókat társaival 

stílusosan tud táncolni. 

Motívumfűzések 

Motívumfűzések 

gyakorlása körben, 

szólóban, párban 

    

kötött 

motívumfűzések 

a tanult táncok 

motívumfűzéseinek 

táncolása kötött 

formában 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

A táncokat indítani és 

irányítani tudja. 

szabad 

motívumfűzések 

a tanult táncok 

motívumfűzéseinek 

szabad gyakorlása 

/improvizáció/ 

Legalább 5 motívum 

felhasználásával 

szatmári verbunkot 

tud improvizálni. 

Legalább 6 motívum 

felhasználásával  t tud 

improvizálni. 

TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

Táncrepertoár, 

mozgásemlékezet 

A megismert 

néptáncok folyamatos 

gyakorlása 

    

karikázók 
a tanult karikázók 

gyakorlása 

Karikázókba be tud 

kapcsolódni. 

Karikázót tud 

indítani, irányítani és 

stílusosan táncolni. 

baranyai ugrós 
a baranyai ugrós 

gyakorlása 

Legalább 8 ugrós 

motívum 

használatával tud 

improvizálni. 

Legalább 15 ugrós 

motívum 

használatával 

stílusosan tud 

improvizálni. 

rábaközi verbunk és 

dus 

a rábaközi verbunk és 

dus gyakorlása 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Stílusosan táncol 

rábaközi verbunkot 

és dust, a táncot 

indítja és irányítja. 

somogyi csárdás 
a somogyi csárdás 

gyakorlása 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Stílusosan táncol 

somogyi csárdást, a 

társát irányítja. 
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Év végi követelmények 

 

GYERMEKDALOK, NÉPDALOK, KISZÁMOLÓK, NÉPSZOKÁSOK DALAI, NÉPZENE 

 A tanuló tudja a tanult új dallamokat önállóan is énekelni, illetve szükség esetén 

azokat indítani is tudja. 

 Biztonsággal ismerje fel a már hallott és tanult hangszeres népzenét, önállóan is 

kezdeményezze a zenehallgatást. 

 Tudjon pontos ritmuskíséretet adni az énekelt népdalokhoz, illetve a hallgatott 

népzenéhez. 

 Tudja énekléssel is kísérni a tanult táncokat és népszokásokat. Tudja a táncot és éneket 

önállóan indítani és irányítani. 

RITMUS-GYAKORLATOK 

 Tudjon legalább hat ütem terjedelmű ritmust biztonsággal visszatapsolni. 

 Tudjon egyszerű mozgássorokat és motívumokat azonos, nyújtott, éles és fordított, 

tapsos ritmussal kísérni. Tudja a futást egyenletes sarokkoppantással kísérni. 

 Vegyen részt a keringések és forgások folyamatos gyakorlásában. 

ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 

Kezdeményezően vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában, tudja azokat indítani és 

irányítani. 

 Tudja indítani és irányítani a kiszehajtás-zöldágjárás bemutatását. 

 Tudja indítani és irányítani a betlehemezés bemutatását. 

 Tudja indítani és irányítani a pünkösdi királyné-járás bemutatását. 

 Tudja  társaival bemutatni a regölés szokásanyagát. 

NÉPTÁNCOK 

 Tudja az új dél-alföldi oláhos, és székely verbunk motívumokat változatos módon 

gyakorolni, szükség esetén társait irányítani. 

szatmári verbunk és 

csárdás 

a szatmári verbunk és 

csárdás gyakorlása 

Legalább 5 szatmári 

verbunk motívum 

felhasználásával tud 

improvizálni. 

Stílusosan táncol 

szatmári verbunkot 

és csárdást, a 

csárdásban társát 

irányítja. 

lakócsai csizmaverős 

és kólók 

a lakócsai 

csizmaverős és kólók 

gyakorlása 

A lakócsai 

csizmaverős és 

kólókat társaival be 

tudja mutatni. 

Társaival 

együttműködve 

stílusosan táncol 

lakócsai csizmaverős 

és kólókat. 

A tanult néptáncok 

produkciója 

A tanult néptáncok 

műsorszerű 

bemutatása 

A bemutatás során 

legalább 5 táncban 

szerepelni tud. 

A bemutatást 

szervezni, indítani és 

irányítani tudja. 
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 Kezdeményezően vegyen részt a tanult motívumok kötött és szabad gyakorlásában. 

Legalább hat motívum felhasználásával tudjon  székely verbunkot és dél-alföldi 

oláhost improvizálni. 

 Tudja a korábban tanult táncokat változatos formákban és színtereken gyakorolni, erre 

tudja társait is mozgósítani. 

 Tudjon a tanuló táncrepertoárja alapján bemutatót szervezni, tudja a táncokat és 

énekeket indítani és irányítani. 

 Legyen képes esztétikus előadásra törekedni. 

 

NÉPTÁNC-ISMERET 

 Tudja saját szavaival jellemezni a megismert tánctípusokat. 

 Tudja saját szavaival jellemezni a megismert táncdialektusokat. 
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NÉPTÁNC 

 

Alapfok 6. évfolyam 

A tananyag-elsajátítás, az ellenőrzés és az értékelés módszerei 

A tananyag-elsajátítást 

szolgáló módszerek 

Az ellenőrzést szolgáló 

módszerek 

Az értékelést szolgáló 

módszerek 

 Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

egyedül és csoportosan; 

 Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel; 

 Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

 Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal (bot, 

sapka, fonott korbács, 

kendő stb.); 

 Ritmusgyakorlatok; 

 Néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

 Néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása 

szabadon 

(improvizálás); 

 A párostánc gyakorlása; 

 Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

 Egyéni produkció 

bemutatása társaknak; 

 Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

 Tanulói produkció, 

attitűd-megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és 

a tanulás különféle 

fázisaiban; 

 Tanulók közös 

produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése más tanulók 

által; 

 Tanulók egyéni vagy 

közös produkcióinak 

megtekintése és 

elemzése a pedagógus 

által; 

 Versenyeztetés 

csoporton belül; 

 Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

 Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorolása 

tanulók által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

rangsorskálán 

való elhelyezése 

a pedagógus 

által; 

 Megfigyelt 

produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek 

által; 

 Produkciók 

elemző értékelése 

szóban; 

 A 

csoporttagokhoz, 

a partnerhez való 

viszonyulás 

elemző értékelése 

szóban; 

 A néptáncírás-

produktumok 

rangsorskálán 

való elhelyezése 
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 Részvétel táncházban, 

vegyes kor-osztályú 

vendégek között; 

 Filmek megtekintése 

népszokásokról; 

 Népszokásokról, 

néptánc-típusokról, 

táncdialektusokról szóló 

szövegek feldolgozása; 

 Koreográfiák elemzése; 

 Táncdialektusok 

elemzése; 

 A táncírás 

alapelemeinek tanulása 

 Párválasztó-párcserélő 

játékok 

 Fogójátékok 

 Kergetőzők 

 Filmek, hangzó anyagok 

tanulói elemzése 

megtekintés, illetve 

meghallgatás után; 

 Adott mozgásoknak a 

tanulók által való 

lejegyzésének 

ellenőrzése és elemzése; 

 Az egyes tanulóknak a 

táncházban 

megnyilvánuló 

magatartásának, 

viselkedési kultúrájának, 

szerepazonosulásának 

megfigyelése és 

elemzése szóban 

 

TEMATIKUS 

TANANYAG 
TANULÁSI PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

NÉPDALOK, 

NÉPSZOKÁSOK 

DALAI, NÉPZENE 

NÉPDALOK ÉS 

NÉPSZOKÁSOK 

DALAINAK 

TANULÁSA, 

NÉPZENEHALLGATÁ

S  

    

A regölés, a Balázs-járás 

és a Gergely-járás 

népdalai 

A regölés, a Balázs-járás 

és a Gergely-járás 

népdalainak tanulása 

hallás után 

Ismer, és 

társakkal 

énekelni tud 

legalább 30 

táncos és 

népszokás-

dallamot. 

A tanult új 

dallamokat 

önállóan is 

énekelni tudja. 

Dé-alföldi oláhos, székely 

verbunk, lakócsai 

csizmaverős és kólók, széki 

lassú, négyes, és csárdás, 

nyárádmagyarósi forgatós 

és györgyfalvai legényes 

hangszeres népzenéje 

Délalföldi oláhos, székely 

verbunk, lakócsai 

csizmaverős és kólók, széki 

lassú, négyes, és csárdás, 

nyárádmagyarósi forgatós 

és györgyfalvai legényes 

hangszeres népzenéinek 

Felismeri a már 

sokszor hallott 

és tanult 

hangszeres 

népzenét. 

Biztonsággal 

felismeri a már 

hallott és tanult 

hangszeres 

népzenét.  
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hallgatása lemezről, 

hangszalagról 

Népdalok és népzene 

ritmuskíséret 

A tanult népdalok éneklése 

és ritmuskísérete tapssal, 

dobogással, zajkeltő 

eszközökkel 

Az egyszerű 

ritmuskíséretet 

társaival 

együttműködve 

hiba nélkül oldja 

meg. 

A 

ritmuskíséretet 

hiba nélkül oldja 

meg. 

Táncok és népszokások 

kísérete 

A regölés, a Balázs-járás 

és a Gergely-járás kísérete 

énekléssel, dorombbal, 

zajkeltő eszközökkel 

Táncokban és 

népszokásokban 

társaival együtt 

énekel. 

A táncot és 

éneket önállóan 

indítani és 

irányítani tudja. 

RITMUSGYAKORLAT

OK 

RITMUSGYAKORLAT

OK TANULÁSA, 

ISMÉTLÉSE 

    

Ritmusvariánsok 

Ritmusvariánsok 

visszatapsolása egyre 

növekvő terjedelemben 

Vissza tud 

tapsolni 4 ütem 

terjedelmű 

ritmusvariánsok

at. 

Vissza tud 

tapsolni 6 ütem 

terjedelmű 

ritmusvariánsok

at. 

Mozgássorok 

ritmuskísérete 

Mozgássorok 

ritmuskísérete tapssal, 

sarokkoppantással 

    

járás és futás kísérete 

járások és futások tapsos 

kísérete 

ritmusvariánsokkal 

A járást és futást 

egyszerű tapsos 

ritmusvariánsok

kal kísérni tudja. 

A járást és futást 

tapsos 

ritmusvariánsok

kal kísérni tudja. 

motívumok kísérete 
motívumok tapsos kísérete 

ritmusvariánsokkal 

Az egyszerű 

motívumokat 

azonos és 

negyedes 

ritmusú tapssal 

kísérni tudja. 

Az egyszerű 

motívumokat 

nyújtott, éles, 

fordított és 

kontra ritmusú 

tapssal kísérni 

tudja. 

futás kontra kísérete 
a futás sarokkoppantásos 

kontra ritmuskísérete 

A futást azonos 

lábbal, kontra 

A futást váltott 

lábbal, kontra 
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koppantással 

kísérni tudja.  

koppantással 

kísérni tudja. 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

Keringések és forgások 

Keringések és forgások 

tanulása és folyamatos 

gyakorlása 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Legalább 5, 

egyenes vonalon 

haladó forgást 

"fejkapással" el tud 

végezni. 

NÉPSZOKÁSOK 

NÉPSZOKÁSOK 

TANULÁSA, 

GYAKORLÁSA 

    

Játékfűzések 
Játékfűzések 

gyakorlása 

A szituatív módon 

alakuló játék-

fűzésekben részt tud 

venni. 

A játékfűzéseket 

szituatív módon 

szervezi, indítja és 

irányítja. 

Kiszehajtás, 

zöldágjárás 

A kiszehajtás és a 

zöldágjárás énekes-

táncos 

összeállításainak 

gyakorlása 

Ismeri a szokás 

idejét és funkcióját, 

részt vesz az 

előkészítésében és a 

bemutatásában. 

A szokás 

bemutatását 

szervezni, indítani 

és irányítani tudja. 

Betlehemezés 

A betlehemezés 

szöveges-énekes-táncos 

összeállításainak 

gyakorlása 

Ismeri a szokás 

idejét és funkcióját, 

részt vesz  az 

előkészítésében és a 

bemutatásában. 

A szokás 

bemutatását 

szervezni, indítani 

és irányítani tudja. 

Pünkösdi királyné-

járás 

A pünkösdi királyné-

járás énekes-táncos 

összeállításainak 

gyakorlása 

Ismeri a szokás 

idejét és funkcióját, 

részt vesz  az 

előkészítésében és a 

bemutatásában. 

A szokás 

bemutatását 

szervezni, indítani 

és irányítani tudja. 

Regölés 

A regölés anyagának 

megtanulása és a téli 

ünnepkörben való 

bemutatása 

Ismeri a szokás 

idejét és funkcióját, 

részt vesz  az 

előkészítésében és a 

bemutatásában. 

A szokás 

bemutatását 

szervezni, indítani 

és irányítani tudja. 

Balázs-járás, Gergely-

járás 

A Balázs-járás és a 

Gergely-járás 

anyagának 

megtanulása és 

összeállítása 

Részt vesz a szokás 

anyagának 

megtanulásában. 

A szokások 

anyagait társaival 

együtt el tudja 

énekelni, játszani 

és táncolni. 

NÉPTÁNCOK 
NÉPTÁNCOK 

TANULÁSA ÉS 
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FOLYAMATOS 

GYAKORLÁSA 

Új motívumok Új motívumok tanulása     

dél-alföldi oláhos 

motívumok 

dél-alföldi oláhos 

motívumok tanulása 

Részt vesz a tánc 

tanulásában. 

Dél-alföldi oláhost 

stílusosan tud 

táncolni. 

székely verbunk 

motívumok /makfalvi 

gyűjtésből/ 

székely verbunk 

motívumok tanulása 

Részt vesz a tánc 

tanulásában. 

Székely verbunkot 

stílusosan tud 

táncolni. 

lakócsai csizmaverős 

és kólók motívumok 

lakócsai csizmaverős és 

kólók motívumok 

tanulása 

A lakócsai 

csizmaverős és 

kólókat társaival 

együtt be tudja 

mutatni. 

lakócsai 

csizmaverős és 

kólókat társaival 

stílusosan tud 

táncolni. 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

széki lassú, négyes, és 

csárdás  motívumok 

széki lassú, négyes, és 

csárdás  motívumok 

tanulása 

Részt vesz a tánc 

tanulásában. 

A tanult 

motívumokat 

önállóan 

táncolni tudja. 

nyárádmagyarósi 

forgatós motívumok 

nyárádmagyarósi 

forgatós motívumok 

tanulása 

Részt vesz a tánc 

tanulásában. 

A tanult 

motívumokat 

önállóan 

táncolni tudja. 

györgyfalvai legényes 

motívumok 

györgyfalvai legényes 

motívumok tanulása 

Részt vesz a tánc 

tanulásában. 

A tanult 

motívumokat 

önállóan 

táncolni tudja. 

Motívumfűzések 

Motívumfűzések 

gyakorlása körben, 

szólóban, párban 

    

kötött motívumfűzések 

a tanult táncok 

motívumfűzéseinek 

táncolása kötött 

formában 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

A táncokat 

indítani és 

irányítani tudja. 

szabad motívumfűzések 

a tanult táncok 

motívumfűzéseinek 

szabad gyakorlása 

/improvizáció/ 

Legalább 5 motívum 

felhasználásával 

szatmári verbunkot 

tud improvizálni. 

Legalább 6 

motívum 

felhasználásával 

györgyfalvai 

legényest tud 

improvizálni. 

Táncrepertoár, 

mozgásemlékezet 

A megismert néptáncok 

folyamatos gyakorlása 
    

karikázók 
a tanult karikázók 

gyakorlása 

Karikázókba be tud 

kapcsolódni. 

Karikázót tud 

indítani, 

irányítani és 

stílusosan 

táncolni. 

baranyai ugrós 
a baranyai ugrós 

gyakorlása 

Legalább 10 ugrós 

motívum 

használatával tud 

improvizálni. 

Legalább 15 

ugrós motívum 

használatával 

stílusosan tud 

improvizálni. 

rábaközi verbunk és dus 
a rábaközi verbunk és 

dus gyakorlása 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Stílusosan 

táncol rábaközi 

verbunkot és 
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dust, a táncot 

indítja és 

irányítja. 

somogyi csárdás 
a somogyi csárdás 

gyakorlása 

Részt vesz a 

gyakorlásban. 

Stílusosan 

táncol somogyi 

csárdást, a társát 

irányítja. 

szatmári verbunk és 

csárdás 

a szatmári verbunk és 

csárdás gyakorlása 

Legalább 5 szatmári 

verbunk motívum 

felhasználásával tud 

improvizálni. 

Stílusosan 

táncol szatmári 

verbunkot és 

csárdást, a 

csárdásban 

társát irányítja. 

 

 

Év végi követelmények 

 

GYERMEKDALOK, NÉPDALOK, KISZÁMOLÓK, NÉPSZOKÁSOK DALAI, NÉPZENE 

 A tanuló tudja a tanult új dallamokat önállóan is énekelni, illetve szükség esetén 

azokat indítani is tudja. 

 Biztonsággal ismerje fel a már hallott és tanult hangszeres népzenét, önállóan is 

kezdeményezze a zenehallgatást. 

 Tudjon pontos ritmuskíséretet adni az énekelt népdalokhoz, illetve a hallgatott 

népzenéhez. 

 Tudja énekléssel is kísérni a tanult táncokat és népszokásokat. Tudja a táncot és éneket 

önállóan indítani és irányítani. 

RITMUS-GYAKORLATOK 

 Tudjon legalább hat ütem terjedelmű ritmust biztonsággal visszatapsolni. 

TEMATIKUS 

TANANYAG 

TANULÁSI 

PROGRAM 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

lakócsai csizmaverős és 

kólók 

a lakócsai csizmaverős 

és kólók gyakorlása 

A lakócsai 

csizmaverős és 

kólókat társaival be 

tudja mutatni. 

Társaival 

együttműködve 

stílusosan táncol 

lakócsai 

csizmaverős és 

kólókat. 

A tanult néptáncok 

produkciója 

A tanult néptáncok 

műsorszerű bemutatása 

A bemutatás során 

legalább 5 táncban 

szerepelni tud. 

A bemutatást 

szervezni, 

indítani és 

irányítani tudja. 
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 Tudjon egyszerű mozgássorokat és motívumokat azonos, nyújtott, éles és fordított, 

tapsos ritmussal kísérni. Tudja a futást egyenletes sarokkoppantással kísérni. 

 Vegyen részt a keringések és forgások folyamatos gyakorlásában. 

ÉNEKES-MOZGÁSOS GYERMEK-JÁTÉKOK NÉPSZOKÁSOK 

 Kezdeményezően vegyen részt a játékfűzések gyakorlásában, tudja azokat indítani és 

irányítani. 

 Tudja indítani és irányítani a kiszehajtás-zöldágjárás bemutatását. 

 Tudja indítani és irányítani a betlehemezés bemutatását. 

 Tudja indítani és irányítani a pünkösdi királyné-járás bemutatását. 

 Tudja  társaival bemutatni a regölés szokásanyagát. 

NÉPTÁNCOK 

 Tudja az új széki lassú, négyes, és csárdás, nyárádmagyarósi forgatós és györgyfalvai 

legényes motívumokat változatos módon gyakorolni, szükség esetén társait irányítani. 

 Tudja a tanult koreográfiát stílusosan előadni. 

 

 Kezdeményezően vegyen részt a tanult motívumok kötött és szabad gyakorlásában. 

Legalább hat motívum felhasználásával tudjon györgyfalvai legényest improvizálni. 

 Tudja a korábban tanult táncokat változatos formákban és színtereken gyakorolni, erre 

tudja társait is mozgósítani. 

 Tudjon a tanuló táncrepertoárja alapján bemutatót szervezni, tudja a táncokat és 

énekeket indítani és irányítani. 

NÉPTÁNC-ISMERET 

 Tudja saját szavaival jellemezni a megismert tánctípusokat. 

 Tudja saját szavaival jellemezni a megismert táncdialektusokat. 

 

 Folklórismeret tantárgy helyi tanterve 

 

Alapfok 3. évfolyam 

 

Népszokások 

A téli napforduló ünnepköre 

 

TEMATIKUS TANANYAG 
TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

Ádvent (kisböjt) 
A téli napforduló 

ünnepköréből legalább 

hármat meg tudjon 

nevezni, annak 

A téli napforduló 

ünnepeit ismeri, annak 

időpontjait fel tudja 

sorolni 

időbeli meghatározása 

a fonó szokásköre, szerepe a falu téli 

szokásaiban, 

disznótor 
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ádvent-kezdő névnapok, a hozzájuk 

kapcsolódó jósló praktikák 

időpontját meg tudja 

határozni. 

Miklós nap (XII. 6.) 

Miklós püspök legendája 

fonóbeli alakoskodás 

Luca nap 

Legalább három 

szakrális ünnep 

szokásrendjét el tudja 

mondani. 

Legalább hat szakrális 

ünnep szokásrendjét 

ismerje 

egykori évkezdés, napforduló 

Luca apokrif szent, 

Luca női démon, lucajárás, kotyolás, 

Luca széke, hiedelmek 

Karácsony 

Szenteste, a téli napforduló pogány 

ünnepe, hanukka, 

újszövetségi történet (Jézus születése), 

karácsonyi asztal, étkezési szokások, 

mágikus és jósló praktikák, 

kántálás, névnapköszöntők, 

vesszőhordás, 

Betlehemezés 

Jézus születésének dramatizált 

megjelenítése. Központi magja a 

pásztorjáték. 

Legalább hármat meg 

tudjon nevezni, annak 

szokásrendje alapján. 

Az ünnepeket 

szokásrendjük alapján 

meg tudja nevezni 

Regölés 

István nap, jelmezek, szereplők, 

hangszerek, 

földrajzi-történeti elterjedése, 

ősvallási, ősköltészeti elemek 

Aprószentek 

újszövetségi történet 

korbácsolás, vesszőzés, legényavatás 

Szilveszter – Újév 

évkezdő szokások: zajkeltés, 

pásztorjárás, köszöntők, 

A témakörben előforduló 

fogalmak közül legalább 

hármat ismerjen, azokat 

tartalmilag értelmezni 

tudja. 

A témakörben 

előforduló fogalmakat 

ismerje 

mágikus és jósló praktikák,  

étkezési szokások, 

TEMATIKUS TANANYAG 
TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 
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Év végi 

követelmény 

 

 Ismerje a 

téli 

napforduló 

ünnepeit, 

annak 

időpontjait 

meg tudja határozni 

 Ismerje és fel tudja sorolni legalább hat szakrális ünnep szokásrendjét. 

 Az ünnepeket szokásrendjük alapján meg tudja nevezni 

 Ismerje a témakörben tanult fogalmakat. 

A tanuló ismerje 

 a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, 

 az egyes népszokások időpontját, 

 a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) 

és intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 

Legyen képes 

 felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és 

rítusrendjét, 

 előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 

 

 

FOLKLÓRISMERET 

 

Alapfok 4. évfolyam 

 

Jeles napok 

 

TEMATIKUS TANANYAG 
TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

Jeles napok A jeles napok közül legalább 

négyet fel tud sorolni, s azok 

időpontját meg tudja 

határozni. A húsvét 

időpontjának 

meghatározását ismerje.  A 

farsangi szokásokból 

legalább hármat ismerjen és 

Ismerje a jeles napok 

vallási, hiedelmi 

funkcióját, magyarázó 

történetét. A jeles napokat 

fel tudja sorolni, s azok 

időpontját meg tudja 

határozni. A húsvét 

időpontjának 

Farsang 

maszkos alakoskodások, 

alkalmaik (fonó, lakodalom) 

maszkos felvonulások 

(téltemetés,farsangtemetés) 

bálszervezés, adománygyűjtés, 

táncalkalmak 

Vízkereszt 

A témakörben 

előforduló fogalmak 

közül legalább hármat 

ismerjen, azokat 

tartalmilag értelmezni 

tudja. 

A témakörben 

előforduló fogalmakat 

ismerje 

Újszövetségi történet ( napkeleti 

bölcsek, Jézus megkeresztelése, kánai 

menyegző) 

vízszentelés, házszentelés 

csillaghordás, csillagének – a 

karácsonyi ünnepkör lezáró, a farsang 

kezdő időpontja. 
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a mohácsi sokácok busójárása, annak szokásrendjét el tudja 

mondani. 

meghatározását ismeri. A 

farsangi szokásokból 

legalább hármat ismerjen 

és annak szokásrendjét el 

tudja mondani.  

a Hétfalusiak borica-tánca, 

A farsang szoláris jeles napjai: 

febr. 2.- gyertyaszentelő, febr. 3. 

- Szent Balázs püspök legendája. 

Nagyböjt 

egyházi, vallási értelme, tilalmak, 

kötelességek, 

böjti játékok, karikázó, 

Virágvasárnap 

újszövetségi történet (Jézus 

bevonulása Jeruzsálembe), 

barkaszentelés, barkával 

kapcsolatos mágikus praktikák, 

kiszehordás, villőzés, zöldág 

járás. 

Nagyhét 

Nagycsütörtök, Nagypéntek, 

Nagyszombat 

Húsvét vasárnapja 

hajnali Jézus-keresés, 

halottkultusz maradványai 

körmenet, határjárás, 

határkerülés, 

ételszentelés, húsvéti asztal, 

étkezési szokások 

Húsvét hétfő 

termékenységvarázsló locsolás, 

vesszőzés, 

tojásajándék, a tojás mitikus 

jelentése 

Fehérvasárnap 

Zöldfarsang 

Pünkösd 

TEMATIKUS TANANYAG 
TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

A Húsvét-pünkösdi ünnepkör 

szoláris ünnepei 

A májusfa-állítás 

hagyományának ismerete.     

Szent István napjának 

Az ünnepkör szoláris 

ünnepeit fel tudja sorolni, 

azok időpontjait meg tudja Szent György nap(IV.24.) 
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Kezdő jellegű gonoszjáró nap, 

főként a marhatartással, 

tejhozammal kapcsolatos 

mágikus cselekmények ideje 

(első kihajtás, harmatszedés) 

pontos dátuma és 

jelentősége. 

határozni. Az ünnepek 

szokásrendjét, tartalmi 

vonatkozásait el tudja 

mondani 

Körmenet, határjárások, időjósló. 

Május elseje 

Az újjászülető természet ünnepe, 

a természetben tartott 

mulatságok, majálisok ideje. 

Falun zöld lombokkal díszítik a 

házakat. A legények szerelmi 

jelként májusfát állítanak 

kedvesük háza elé. 

Szent Iván napja VI. 24. 

Csillagászati jelentősége miatt 

kiemelkedő ünnep, a nyári 

napforduló, a legrövidebb éjszaka 

dátuma. A hozzá kapcsolódó 

szokások felelevenítése. 

Munkavégző ünnepek 

Legalább egy munkavégző 

ünnepet ismerjen, és annak 

szokásrendjét el tudja 

mondani. 

A munkavégző ünnepek 

szokásrendjét és tartalmi 

vonatkozásait ismeri, és el 

tudja mondani. 

Az egyes, különösen fontos 

paraszti munkafolyamatok 

lezárásának ünnepei. 

Aratás 

Péter-Pál napja, Sarlós 

Boldogasszony, aratóbál, 

felvonulás. 

Szüret 

Szüreti bál, hegykoszorú, 

szokások, 

Leányvásár 

Pásztorok és cselédek évadzáró 

napjai 

Legalább jeles napot 

ismerjen, és annak 

szokásrendjét el tudja 

mondani. 

A tanult jeles napokat meg 

tudja nevezni, azok 

időpontjait fel tudja 

sorolni, és 

szokásrendjüket, tartalmi 

vonatkozásaikat el tudja 

mondani. 

Szentmihály nap IX. 29. 

Időjóslás, bálok, a szezonra 

szerződött bérmunkások 

elszámolási napja 

Vendel X.20 

Főként a nyugati területek 

juhászainak ünnepe 

Dömötör 
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Év végi követelmény 

 

 Ismerje a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét.  

 A jeles napokat fel tudja sorolni, s azok időpontját meg tudja határozni. 

 A húsvét időpontjának meghatározását ismeri.  

 A farsangi szokásokból legalább hármat ismerjen és annak szokásrendjét el tudja 

mondani.  

 Az ünnepkör szoláris ünnepeit fel tudja sorolni, azok időpontjait meg tudja határozni. 

Az ünnepek szokásrendjét, tartalmi vonatkozásait el tudja mondani 

 A munkavégző ünnepek szokásrendjét és tartalmi vonatkozásait ismeri, és el tudja 

mondani. 

 A tanult jeles napokat meg tudja nevezni, azok időpontjait fel tudja sorolni, és 

szokásrendjüket, tartalmi vonatkozásaikat el tudja mondani. 

A tanuló ismerje 

 a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, 

 az egyes jeles napok időpontját, 

 a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

 a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

 a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) 

és intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 

Legyen képes 

 felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és 

rítusrendjét, 

 előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 

 

FOLKLÓRISMERET 

 

Alapfok 5. évfolyam 

 

Az emberi élet fordulói 

 

 

TEMATIKUS 

TANANYAG 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

Keleti területeken juhász újév 

Disznótor 

Szűkebb, családi ünnep, 

nyársdugás. 
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Születés 

A keresztelés, és a hozzá 

kapcsolódó hagyományok 

ismerete 

A születendő gyermek 

tulajdonságainak 

befolyásolására, és 

megjósolására, vonatkozó 

praktikákra, és babonákra 

legalább egy példát tud. A 

születéssel kapcsolatos 

hagyományokat ismeri és le 

tudja mondani. A bába 

fogalmát és szerepét ismeri és 

el tudja mondani. Ismeri a 

keresztelés, és a hozzá 

kapcsolódó hagyományokat. 

A születendő gyermek 

tulajdonságainak 

befolyásolására és 

megjósolására vonatkozó 

praktikák, babonák. A terhes 

asszony státusza a családban 

és a falusi közösségben: 

előjogok és tabuk. A 

születéssel kapcsolatos 

hagyományok, a bába alakja, 

az apa szerepe. Keresztelés, 

hozzá kapcsolódó 

hagyományok. Paszita, 

komatál. 

Gyermekkor 

Gyermekjátékok, a paraszti 

gyermekkor tárgyi 

környezete. A 

gyermekmunka, mint szokás 

(libaőrzés). 

Legényélet, leányélet 

A serdülők számára 

szervezett alkalmak, ahol 

elsajátítják a felnőttek 

viselkedésmódját (serketánc, 

buhatbál, aprók tánca, 

gyermeklakodalom, 

gyermekfarsang). A fiatalok 

együttes szórakozásának, 

megmutatkozásának többé-

kevésbé szervezett alkalmai 

(táncalkalmak, játszó, 

kollektív munkaalkalmak, 

bizonyos jeles napok 

szokásai), udvarlási 

szokások, szerelmi élet. 

A serdülők számára 

szervezett alkalmak közül 

legalább kettőt ismer, és 

azokat tartalmi és 

funkcionális szerepükben el 

tudja mondani. A fiatalok 

együttes szórakozásaiból 

legalább kettőt ismer, és 

azokat tartalmi és 

funkcionális szerepükben el 

tudja mondani. 

A serdülők számára 

szervezett alkalmakat ismeri, 

és azokat tartalmi és 

funkcionális szerepükben el 

tudja mondani. A fiatalok 

együttes szórakozásait ismeri, 

és azokat tartalmi és 

funkcionális szerepükben el 

tudja mondani. 

Párválasztás, a házasság 

előkészítése 

Szokásjog, a párválasztás 

előkészítése. Közvetítés, 

háztűznéző, kéretés, 

A tanult fogalmak közül 

legalább hármat ismer, és 

azok tartalmi jelentését, 

A tanult fogalmakat ismeri, 

és azok tartalmi jelentését, 
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eljegyzés, ajándék, 

próbaházasság. 

szokásrendjét el tudja 

mondani. 

szokásrendjét el tudja 

mondani. 

Lakodalom 
A lakodalmi szokások közül 

legalább hármat ismer, és 

azok szokásrendjét el tudja 

mondani. 

A lakodalmi szokásokat 

ismeri, azok szokásrendjét el 

tudja mondani. 

A lakodalmi rítusok rendje, 

lakodalmi tisztségviselők 

szereplők, leányrablás, 

szöktetés. 
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TEMATIKUS 

TANANYAG 

TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

Lakodalmi szórakoztató 

szokások, táncos alakok. Táji 

eltérések (pl. porkolás-

mosdatás, menyasszonytánc, 

újasszony avatás)   

A házasok életmódja 

Családformák, nagycsaládok, 

vadházasság, félrelépések, 

közösségi szankciók. 

Halál 

A halálra való készülés, 

haldoklóvak kapcsolatos 

szokások fogalmai közül 

legalább hármat ismer, és 

azok szokásrendjét el tudja 

mondani. 

A halálra való készülés, 

haldoklóvak kapcsolatos 

szokások fogalmait ismeri, és 

azok szokásrendjét el tudja 

mondani.  

A hagyományos paraszti élet 

viszonya az elmúláshoz, 

halálra való készülés, 

haldoklóvak kapcsolatos 

szokások, hiedelmek, mágia. 

A sirató, temetés, temetési 

szokások, sírjelek. Halotti tor, 

gyász, emlékünnepek. 

Kísértet, hazajáró halott, 

halottlátó. 

 

 

Év végi követelmény 

 A születendő gyermek tulajdonságainak befolyásolására és megjósolására, vonatkozó 

praktikákra és babonákra legalább egy példát tud.  

 A születéssel kapcsolatos hagyományokat ismeri és le tudja mondani. A bába fogalmát 

és szerepét ismeri és el tudja mondani.  

 Ismeri a keresztelés, és a hozzá kapcsolódó hagyományokat. 

 A serdülők számára szervezett alkalmakat ismeri, és azokat tartalmi és funkcionális 

szerepükben el tudja mondani.  

 A fiatalok együttes szórakozásait ismeri, és azokat tartalmi és funkcionális 

szerepükben el tudja mondani. 

 A tanult fogalmakat ismeri, és azok tartalmi jelentését, szokásrendjét el tudja mondani. 

 A lakodalmi szokásokat ismeri, azok szokásrendjét el tudja mondani. 

 A halálra való készülés, haldoklóvak kapcsolatos szokások fogalmait ismeri, és azok 

szokásrendjét ismeri, és el tudja mondani.  

A tanuló ismerje 

 a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, 

 az egyes jeles napok időpontját, 

 a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 
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 a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

 a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) 

és intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 

Legyen képes 

 felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és 

rítusrendjét, 

 előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 

 

FOLKLÓRISMERET 

 

Alapfok 6. évfolyam 

 

A magyar nép hiedelemvilága 

 

TEMATIKUS TANANYAG 
TELJESÍTMÉNY 

MINIMUM OPTIMUM 

A magyar nép hiedelemvilága 

A magyar parasztság 

hiedelemvilágának 

történeti rétegeit fel tudja 

sorolni. Ismerje és 

tartalmilag el tudja 

mondani a sámánizmus, 

azon belül a táltos 

fogalmát. Ismerje a regölés 

fogalmát, legalább egy 

példát tudjon mondani. 

A magyar parasztság 

hiedelemvilágának 

történeti rétegeit fel 

tudja sorolni. A rétegek 

kultúráit ismeri, és el 

tudja mondani. Ismeri és 

meg tudja határozni a 

tananyagrészben tanult 

fogalmakat.  

A magyar parasztság 

hiedelemvilágának történeti rétegei 

Ősmagyar réteg, a délkelet- európai 

sztyeppék nagyállattartó 

nomádjainak világképe, európai 

pogány réteg, zsidó-keresztény 

kultúra. 

A magyar ősvallás 

A régészeti, nyelvészeti és történeti 

anyagban fellelhető adatok, 

sámánizmus, nyomai a magyar 

parasztság hagyományos 

kultúrájában (táltos, halottlátó, mese 

motívumok), regölés 

Világkép 

Ismerje a világfa, életfa 

fogalmakat, a Luca 

jelentését, és 

szokástartalmát. Ismerje, 

és el tudja mondani az 

égitestekkel kapcsolatos 

hiedelmeket. 

 Ismeri és meg tudja 

határozni a 

tananyagrészben tanult 

fogalmakat. A 

fogalmakkal 

kapcsolatban a 

népszokásokból 

megfelelő pédákat tud 

felsorolni, és ezeket 

A sámánhitű népek világképe, a 

világ keletkezéséről szóló mítoszok. 

Föld, világfa, életfa, világrétegek, 

világvége. 

Az égitestekkel kapcsolatos 

hiedelmek (nap, hold, csillagképek) 

Szél, vihar, égbolt, szivárvány. 

Tűzkultusz, növények, állatok 

(totemizmus, tabunevek…) 
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Természetfeletti lények etnikai csoportokhoz is 

tudja kötni. Lidérc, ludvérc (fényjelenség, 

együttháló démon, tüzes ember.) 

Szépasszony (negatív női démon, 

megjelenése, tündérek, váltott 

gyermek, boszorkány) 

Kísértet, hazajáró halott 

Természeti démonok 

Alsó mitológia, a kereszténységet 

megelőző hitvilág ördögivé 

degralált, általában ambivalens 

lényei. 

Ördög, Luca 

Természetfeletti erővel rendelkező 

emberek 

 Legalább három 

természetfeletti erővel 

rendelkező ember 

megnevezését, fogalmát 

ismerje. Ismerje, és el 

tudja mondai a babona 

fogalmát. 

 Ismeri és meg tudja 

határozni a 

tananyagrészben tanult 

fogalmakat. A 

fogalmakkal 

kapcsolatban a 

népszokásokból 

megfelelő példákat tud 

felsorolni, és ezeket 

etnikai csoportokhoz is 

tudja kötni. 

Táltos, garabonciás, boszorkány, 

tudományosok, látók, magyar 

tündérmesék világának hiedelmei, 

babona, babonás cselekmények. 

 

Év végi követelmény 

 

 A magyar parasztság hiedelemvilágának történeti rétegeit fel tudja sorolni. 

  A rétegek kultúráit ismeri, és el tudja mondani.  

 Ismeri és meg tudja határozni a tananyagrészben tanult fogalmakat.  

 A fogalmakkal kapcsolatban a népszokásokból megfelelő példákat tud felsorolni, és 

ezeket etnikai csoportokhoz is tudja kötni. 

A tanuló ismerje 

 a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, 

 az egyes jeles napok időpontját, 

 a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

 a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

 a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő 

mondákat, 

 a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 

 a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) 

és intézményeket (múzeumok, gyűjtemények). 
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Legyen képes 

 felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és 

rítusrendjét, 

 előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket. 

 

 Népi ének tantárgy helyi tanterve 

 

CÉL: 

 a csoport egységes, szép közös énekének kialakítása 

 ismerkedjenek meg tanulóink a különböző népcsoportok dalaival, 

játékaival és az ünnepkörök, népszokások dalaival 

 szerezzenek tapasztalatot a magyar népdalok hangzásának 

különbözőségéről 

 ismerjenek meg különböző előadási technikákat 

 előadásmódot, mely egyedülálló hazánkban 

 ismerjék meg a ritmushangszereken előadott ritmusokat 

 játszanak ritmushangszereken 

 

TARTALOM: 

 gyermekdalok, kiszámolók és altatók 

 körjátékok énekléssel 

 jeles napok dalai és játékai 

 pünkösdölés  

 a pásztorjáték dalai 

 tréfás dalok, párosítók 

 új évi köszöntő 

 farsang 

 énekes szerepjátékok (pl. betlehemezés, pünkösdölés) 

 az egyszerű kánon megszólaltatása 

 dal vagy zene ritmuskísérete eszközzel (kanna, kanál), és eszköz 

nélkül (taps, ujj-pattogtatás, csettintés) 

 zenehallgatás 

 

 

 

Előképző 1. évfolyam 

 

Gyermekjátékok, szokásdalok 
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Gyakorlás, ismétlés 

Óvodás dalok éneklése különböző hangszerkísérettel 

Fecskét látok... Mihály napi köszöntő 

Gyertek haza ludaim gyerekjáték játszása 

Én elmentem a vásárba...éneklése furulyakísérettel 

Hej vára, vára gyerekjáték eljátszása 

Fehér lilomszál gyerekjáték eljátszása 

Fázik a kis Jézus, és az Eljöttünk messziről, kezdetű dalok éneklése citerakísérettel 

Hopp Juliska, hopp Mariska kezdetű dal éneklése táncmozdulatokkal 

"Virágos" dalok éneklése, A citera 

Pünkösdi királyválasztás játszása 

A duda 

Süss fel nap, Szent György nap, Süss ki napocska 

Ég a gyertya, ég... 

Zenehallgatás 

Zenehallgatás: Érik a szőlő (vonós banda) 

Zenehallgatás: A tokaji szőlőhegyen (vonós banda) 

Zenehallgatás:"virágos" dalok 

Zenehallgatás: Süss ki napocska... 

Zenehallgatás: dudazene 

Zenehallgatás: A part alatt... (hangszerfelismerés) 

Új anyag 

Gyermekjátékok 

Ismerkedés a népi hangszerekkel: furulya, citera, hegedű. 

Ti csak esztek, isztok... Réce-ruca, vadliba 

Gyertek haza ludaim... 

Erre kakas, erre tyúk, Lipem, lopom a szőlőt... 

A tokaji szőlőhegyen két szál vessző... 

Én elmentem a vásárba fél pénzzel... 

Hatan vannak a mi ludaink... 

Hej vára, vára... 

Fehér lilomszál... 

Szokásdalok 

Karácsonyi köszöntő: Fázik a kis Jézus 

Eljöttünk messziről, napkeletországból... 

Karácsonyi kántálás előadása az alsós napközikben 

Újévköszöntők: Új esztendő, vígságszerző… 

Újév: Csúfolódók, Itt a farsang, áll a bál…, Hopp,Juliska,hopp Mariska...  

Farsang: Elmúlott a hosszú farsang... 

Újévi- és farsangi szokások összefoglalása 

Bálint nap (Valentin nap): Tavaszi szél vizet áraszt... 
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Szokásdalok 

Tavaszvárás, Bársony ibolyácska... 

Hej tulipán, tulipán... 

Húsvét, Hej szénája,szénája... 

Böjti kapuzós játékok: Bújj, bújj zöldág... 

Húsvéti locsolóversek, Böjti kapuzós játékok: ÚJ hold, fényes nap... 

Szent György hava "Bolondok" napja: Április bolondja.(mondóka), Süss ki napocska... 

Pünkösd: A pünkösdi rózsa…, Mi van ma,mi van ma…, Én kicsike vagyok… 

Szent Iván hava : Ess eső,ess... 

Szent Iván nap. Tüzet viszek, lángot viszek… 

Tüzet viszek, nem látjátok... 

Péter-Pál napja, A part alatt... 

Év végi összefoglalás 

Az új anyag elsajátításához szükséges elméleti anyag                                            

(kifejezések, értelmezések, definíciók...) 

Szent Mihály hava, Időjárásjóslás 

Lakodalom őszi időszaka 

Állatok hazahajtása 

Mindszent hava, 'Szent' fogalma, Szüret 

Vonós banda 

Juhászújév, a furulya, mint népi hangszer 

Márton nap 

Katalin nap 

Párválasztás 

Advent, Karácsony hava 

Három király-járás 

Karácsonyi kántálás  

Újévi fogadalmak, szokások 

Vízkereszt, Farsang: párválasztás, vénlány, vénlegény 

Sárdózás, Húshagyó kedd 

A citera 

Szeretet, szerelem 

Virágvasárnap, Nagyböjt 

Kiszehajtás 

Zöldágjárás 

A duda  

Búcsújárás 

Pünkösd király,- királyné 

Párok összeéneklése, Szent Iván napi tűzugrás 

Az aratás 
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NÉPI ÉNEK 

 

Előképző 2. évfolyam 

 

Gyermekjátékok, és szokásdalok 

 

Gyakorlás, ismétlés 

Fecskét látok.. Mihály napi köszöntő 

Gyertek haza ludaim gyerekjáték játszása 

Én elmentem a vásárba...éneklése furulyakísérettel 

El kéne a molnárokhoz menni... gyerekjáték eljátszása 

Iványosi, ványosi... gyerekjáték eljátszása 

Fázik a kis Jézus... és az Eljöttünk messziről... kezdetű dalok éneklése citerakísérettel 

Hopp Juliska, hopp Mariska kezdetű dal éneklése táncmozdulatokkal 

"Virágos" dalok éneklése. A citera 

Pünkösdi királyválasztás játszása 

A duda 

Süss fel nap, Szent György nap, Süss ki napocska 

Ég a gyertya, ég... 

Zenehallgatás 

Zenehallgatás: Érik a szőlő (vonós banda) 

Zenehallgatás: A tokaji szőlőhegyen (vonós banda) 

Zenehallgatás: Hangszerfelismerés 

Zenehallgatás:"virágos" dalok 

Zenehallgatás: Süss ki napocska... 

Zenehallgatás: dudazene 

Új anyag 

Fecskét látok... Mihály napi köszöntő 

Ti csak esztek, isztok...Réce-ruca,vadliba 

Gyertek haza ludaim... 

Erre kakas, erre tyúk, Lipem, lopom a szőlőt... 

A tokaji szőlőhegyen két szál vessző... 

Én elmentem a vásárba fél pénzzel... 

Év végi minimum követelmények: Év végi optimum követelmények: 

  

Legalább 20 gyermekjátékdal ismerete Legalább 30 gyermekjátékdal ismerete 

Legalább 6 szokásdal ismerete Legalább 8 szokásdal ismerete 

Ismerje fel hallás után, a tanult hangszereket Ismerje fel hallás után, a tanult 

hangszereket 



561 

 

Hatan vannak a mi ludaink... 

El kéne a molnárokhoz menni... 

Iványosi, ványosi... 

Karácsonyi köszöntő: fázik a kis Jézus 

Eljöttünk messziről, napkeletországból... 

Újévköszöntők Új esztendő, vígságszerző...   

Csúfolódók, A-a-a,a farsangi napokban… 

Farsang: Elmúlott a hosszú farsang... 

Bálint nap(Valentin nap) Tavaszi szél vizet áraszt... 

Tavaszvárás, Bársony ibolyácska... 

Hej tulipán, tulipán... 

Húsvét: Hej szénája, szénája... 

Haj ki kisze, haj...  

Húsvéti locsolóversek, Böjti kapuzós játékok: ÚJ hold, fényes nap... 

Tavaszi tanítási szünet 

Új anyag 

Szent György hava, "Bolondok" napja.  

Április bolondja.(mondóka) Süss ki napocska… Süss fel nap, Szent György nap… 

Pünkösd: A pünkösdi rózsa… Mi van ma, mi van ma.., Én kicsike vagyok.. 

Szent Iván nap: Tüzet viszek, lángot viszek. 

Tüzet viszek, nem látjátok. 

Péter-Pál napja, a part alatt. 

Az új anyag elsajátításához szükséges elméleti anyag (kifejezések, értelmezések, 

definíciók.) 

Szent Mihály hava, Időjárásjóslás 

Állatok hazahajtása 

Mindszent hava, „Szent” fogalma, Szüret 

Vonós banda  

Juhászújév  

A furulya, mint népi hangszer 

Katalin nap, Párválasztás 

Advent, Karácsony hava 

Három király-járás 

Karácsonyi kántálás  

Újévi fogadalmak, szokások 

Vízkereszt, Farsang: párválasztás, vénlány, vénlegény 

Sárdózás, Húshagyó kedd 

Szeretet, szerelem 

Virágvasárnap, Nagyböjt 

Kiszehajtás 
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Év végi minimum követelmények: Év végi optimum követelmények: 

  

Legalább 20 gyermekjátékdal ismerete Legalább 30 gyermekjátékdal ismerete 

Legalább 6 szokásdal ismerete Legalább 8 szokásdal ismerete 

Ismerje fel hallás után, a tanult hangszereket. Ismerje fel hallás után, a tanult 

hangszereket 

 

 

A tanszakhoz ajánlott irodalom 

 

Andrásfalvy Bertalan: Néprajzi ismeretek. Budapest, é.n. 

Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd. Budapest 1976. 

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium I-II. Budapest 1977. 

Balogh Júlia: Szent Mihály havától Kisasszony haváig. Győr, 1996. 

Barsi Ernő: Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában. Budapest, 1992 

Dömötör Tekla: A magyar nép hiedelemvilága. Budapest, 1981. 

Magyar Népzene tára I. Gyermekjátékok. Budapest, 1951. 

Magyar Népzene tára II. Jeles Napok. Budapest, 1953. 

Magyar Népzene tára III. Lakodalom. Budapest, 1955-56. 

Ujváry Zoltán: Farsangi népszokások. Debrecen, 1991. 

Kötelező olvasmány 

Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Budapest, 1979. 

 

A TANSZAK TÁRGYI FELTÉTELEI 

 magnó, 

 számítógép, 

 projektor, 

 kamera, 

 hanganyagok 

 video anyagok, 

 népi viseletek, 

Zöldágjárás 

A duda  

A citera 

Búcsújárás 

Pünkösd király,-királyné 

Szent Iván napi tűzugrás 

Az aratás 
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 kottaállvány 

 Tábla 

 Színes porkréták 

 Ugrókötelek 

 Gumikötelek 

 Botok 
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II. rész 

 

 

 

2011-12-ES TANÉVTŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 

 

 

 

 

 

 

Készült: A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosítása alapján 
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KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

 

1.  AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS 

CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos 

érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, 

tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész 

személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált 

vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az 

önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás 

kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, 

a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, 

tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai 

érzékenységet, valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, 

érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is. 

  

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés 

nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás 

lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves 

hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti, médiaművészeti 

értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző 

évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot. 

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt 

értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. 

 

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  

– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, 

tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák 

fel, amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 

– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, mely 

elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  

– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 

lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 

– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és 

médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 
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– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra 

épülő feladatsorokban, projektekben, 

– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, 

lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 

– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 

aktivitását, a kooperációt és innovációt, 

– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, 

egyéni korrektúra megvalósulása révén,  

– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése. 

 

2.  A KÉPZŐ–ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a képző–és iparművészeti oktatás területén 

A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség 

fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 

Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez 

való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma megoldást.  

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák  

A környezet által közvetített üzenetek befogadása 

A környezet által közvetített üzenetek értelmezése  

Tervezési készség 

Alkotói magatartás  

Kreativitás 

Vizuális gondolkodás  

Vizuális kifejezőkészség  

Eszközhasználati készség 

Anyaghasználati készség  

Komplex szemlélet 

Tudatos környezetformálás igénye 

Biztonságos munkavégzés képessége 

Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 

Problémaérzékenység  

Véleményformálási képesség 

  

Személyes kompetenciák: 

Nyitottság 

Fejlődőképesség  

Önállóság 
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Önkifejezés  

Rugalmasság 

Érzékenység 

Kísérletező kedv  

Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 

 

Társas kompetenciák: 

Motiválhatóság 

Empatikus készség 

Együttműködési készség 

Kezdeményezőkészség 

Segítőkészség 

 

Módszerkompetenciák: 

Figyelemösszpontosítás 

Gyakorlatias feladatértelmezés 

Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

Következtetési képesség 

Kreativitás, ötletgazdagság 

Módszeres munkavégzés 

Nyitott hozzáállás 

Probléma felismerés, –megoldás 

Tervezési készség  

Új ötletek, megoldások kipróbálása 

A munkakörnyezet tisztántartása 

 

 Tanszakok és tantárgyak 

 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

Főtárgy:  

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

 

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

 

Választható tantárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a 6. évfolyamig 

 Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  
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 Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra 

műhelygyakorlat  

 Szobrászat és kerámia tanszak -  Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat 

Óraterv: 

 

Tantár

gy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárg

y 

 

 

Vizuáli

s 

alapozó 

gyakorl

atok 

2 

Vizuáli

s 

alapozó 

gyakorl

atok 

2 

 

Grafi

ka és 

festés

zet 

alapja

i 

2 

Grafi

ka és 

festés

zet 

alapja

i 

2 

Grafi

ka és 

festés

zet 

alapja

i 

2 

Tanszakok 

műhelygyak

orlatai 

2 

Tanszakok 

műhelygyak

orlatai 

2 

 

Tanszakok 

műhelygyak

orlatai 

2 

Kötelez

ő tárgy 

- - Vizuá

lis 

alkotó 

gyako

rlat 

2 

Vizuá

lis 

alkotó 

gyako

rlat 

2 

Vizuá

lis 

alkotó 

gyako

rlat 

2 

Vizuális 

alkotó 

gyakorlat 

2 

Vizuális 

alkotó 

gyakorlat 

2 

Vizuális 

alkotó 

gyakorlat 

2 

Kötelez

ően 

választ

ható 

- - - - - - - - 

Választ

ható 

tantárg

y 

 

 

Vizuáli

s 

alapozó 

gyakorl

atok 

2 

Vizuáli

s 

alapozó 

gyakorl

atok 

2 

 

- - - - - - 

Összes 

óra 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 

A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 

 

- Választható tantárgy előképzőben a vizuális alkotó gyakorlatok, amely megegyezik a 

főtárggyal.  
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 JAVASOLT ÉRTÉKELÉSI MÓD 

 

Az előképző 1-2. évfolyamán az érdemjeggyel való osztályozás helyett a szöveges minősítést 

alkalmazzuk. Ennek formái: kiválóan megfelelt, 

                                              jól megfelelt, 

                                              megfelelt, 

                                              nem felelt meg 

Az alapfok évfolyamain az értékelés osztályozással történik (jeles, jó, közepes, 

elégséges,elégtelen) 

 

 AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMON-

KÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI, ÉS A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE 

ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI 

 

A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. 

Az ismeretek számonkérésének tartalmát az általunk kidolgozott tantárgyi programok 

évfolyamokra lebontott követelményei határozzák meg. 

Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi programok 

minimumszintjei jelzik. 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét év közben érdemjeggyel értékeljük, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. 

Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten sajátította 

el. Év végén az adott évfolyam követelményei alapján összeállított feladat megoldására kerül 

sor. A megoldás érdemjegye, valamint a második félévi teljesítmény alapján történik az év végi 

osztályzattal való minősítés. A félévi és az év végi vizsgamunkák reprezentatív kiállítás által 

kerülnek bemutatásra. 

A tanév során a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplést is értékeljük, illetve 

figyelembe vesszük. 

 

A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé. 

Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló fejlődését. 

A tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozást. 

 

A számonkérés formái: 

A tudásmérés széles skáláját alkalmazzuk (pl.: szóbeli megnyilvánulások, önálló gyűjtőmunka, 

rajzi, festési, mintázási, tervezési, tárgyalkotási produktumok). 

 

Az értékelés általunk meghatározott kritériumai: 
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A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak, 

személyre szólónak, a fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést segítőnek, 

további erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges munkakedvet fenntartónak kell lennie. 

 

Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége: 

- Minden tantárgyból félévente legalább három érdemjegyet kell adni a tanulónak. 

- Negyed- és háromnegyedévkor áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén teljesítők szüleit 

tájékoztatjuk. 

- Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet befolyásol a fejlődési ütem. 

- Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, napló, 

bizonyítvány. 

Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról az ellenőrző könyvön keresztül, az év végi 

osztályzatról a bizonyítvány könyvön keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 

 

 

 A TANULÓ SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI 

 

A szorgalom minősítése az egyéni képességek alapján történik.  

A szorgalomra adott érdemjegy, osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi ki a 

tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

 

A szorgalom értékelésének követelményei: 

 

A szorgalom példás, ha a tanuló: 

- felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

- óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

- a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

- tehetségéhez mérten vesz részt a munkában,  

- önművelése rendszeres és többirányú, 

- szorgalmával példát mutat, serkent. 

 

Jó a tanuló szorgalma, ha: 

- tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos, 

- óra alatt spontán aktivitással vesz részt, 

- a tananyag iránt érdeklődik csupán, 

- a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

 

Változó a tanuló szorgalma, ha: 

- óra alatt hullámzó aktivitást mutat, 

- tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

- feladatait érdektelenül végzi, 

- érdeklődése nem aktív, 
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- önművelése rendszertelen. 

  

Hanyag a tanuló szorgalma, ha: 

- a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

- feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 

- az órai munkában passzív, 

- a tanultakat nem akarja alkalmazni. 

 

A szorgalom értékelése: A tanulók szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi. Az 

érdemjegyekről a tanulókat és a kiskorú tanulók szüleit rendszeresen értesíteni kell. 

 

A szorgalom értékelésének formái: 

Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok. 

 

 AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 

A szülő a tanköteles kortól kérheti gyermeke felvételét intézményünk alapfokú 

művészetoktatási iskolájába. 

Az igazgató által megbízott felvételi bizottság javaslata alapján az alapfokú 

művészetoktatásban való felvételről az iskola igazgatója dönt, melyet írásban közöl. 

Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek személyazonosságát. 

 

A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az 

intézmény más területről is fogad tanulókat. 

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván az 

iskolába belépni, a tanulót az alapfokú művészetoktatásban kapott bizonyítványa alapján 

soroljuk be a meghatározott évfolyamra, ill. csoportba. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele az előző évfolyam helyi tantárgyi tantervben 

rögzített minimumkövetelményeknek való megfelelés, vagy különbözeti vizsga letétele. 

 

 

 Szélsőségek:    

Amennyiben a növendék fegyelmezetlen magatartásával folyamatosan zavarja az óra légkörét, 

nem veszi figyelembe a tanár figyelmeztető felhívását, az alkotómunkához  szükséges nyugodt, 

fegyelmezett légkört kirívó magatartásával zavarja, a tanuló eltanácsolható. 

 

 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

Az alapvizsgára bocsátás feltételei 
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Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Az alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 

össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és 

gyakorlati tudása. 

Az alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az nem, felel meg 

a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A művészeti alapvizsga vizsga tantárgyak 

– Műhelygyakorlat  

– Vizuális alkotó gyakorlat 

 

Az alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként – helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi 

szintet teljesítette. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 

alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális 

alkotógyakorlat főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 

Az alapvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsga 

tantárgy végső eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott 

osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak 

csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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 AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉD-

LETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Mivel az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágára még nem készültek 

tankönyvek, a kiválasztás elve csak általános lehet. 

 

- Feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének 

- Feleljen meg az intézmény oktatási céljainak 

- Segítse a tanulást, motiváljon  

- Szerkezete legyen világos, egyszerű 

- Szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen 

- Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre 

- Adjon mintát önálló feladatmegoldásokra 

- Legyen több évig használható  

- Az ára legyen kedvező. 
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Képzőművészeti tanszak 

 

 Tantárgyai: 

 

Főtárgy 

- vizuális alapozó gyakorlatok  E/1-2. osztály 

- grafika és festészet alapjai  A/1-3. osztály 

Kötelező tárgy 

- vizuális alkotó gyakorlat  A/1-6. osztály 

Választható tárgy 

- vizuális alapozó gyakorlatok  E/1-2. osztály 

 

 VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 

 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A 

művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az 

esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges 

képességek fejlesztése. 

Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, 

játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által. 

 

 Előképző évfolyamok 

 

1–2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, 

plasztikai, feldolgozási képességének fejlesztése.  

– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.  

– A hagyományok élményszerű megismertetése.  

– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:  

– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos 

tevékenységeken keresztül.  

– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.  

– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 

Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés. 

 

Tananyag 
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Feladatcsoportok 

Érzékszervi tapasztalások 

– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 

– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 

– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 

– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 

 

Vonal, forma 

– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben 

– A forma gazdasága 

– Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok 

 

Felületek 

– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával 

– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 

 

Méretek és arányok 

A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, 

sovány, kövér) 

– Játékos arányváltó feladatok 

 

A színek világa 

– A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 

– Színkeverési játékok 

- a főszínek megismerése 

- színkeverési próbálkozások 

- hideg-meleg színek 

- színkontrasztok szerepe 

- a sötét és világos színek hangulati hatása 

 

Téri élmények 

– A sík és a tér megtapasztalása 

– Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 

– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése: 

 Állatok megformázása agyagból 

 

Idő élmények 

– Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 

– Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése 

– Egyszerű animációs játékok 

 

Mese és valóság 
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– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 

–  Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 

 

Tárgykészítés 

– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 

papírhajtogatások, papírdombormű, agyag– vagy gipszfigurák) 

– Hagyománytárgyak készítése 

 

Követelmények az előképző elvégzése után: 

 

 Ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére építeni 

 Rendelkezzen jártassággal a színkeverésben 

 A tanuló legyen képes a vizuális alapelemeket ( pont, vonal, folt, sík, felület irány, tér- 

kontraszt) felismerni és alkalmazni. 

 Megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak, rajzok, festmények formájában 

megörökíteni. 

 Ismerje és alkalmazza a kiemelést, az anyag, forma, funkció összefüggéseit, az 

időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét, önállóan a megismert technikákat. 

 

Az értékelés módja 

 

A tanuló teljesítményét rendszeresen értékeljük, előmenetelét év közben érdemjeggyel 

osztályozzuk. 

Az értékelés dokumentumai: napló, ellenőrző könyv, bizonyítvány. 

 

Az értékelés fokozatai: 

- kiválóan megfelelt: 

       Ismerje és alkalmazza a rajzi, festészeti, plasztikai ábrázolás alapvető eljárásait.  

       Legyen képes szín- és formakompozíciókat létrehozni. 

- jól megfelelt: 

       Kompozíciós készsége még kisebb bizonytalanságokat mutathat, technikai 

ismeretei azonban hiánytalanok. 

- megfelelt: 

      Kompozíciós készsége kialakulatlan, a képzőművészeti technikákat is 

bizonytalanul kezeli. 

- nem felelt meg: 

                   A minimális követelményeket nem sajátította el, súlyos technikai problémák 

merültek fel. 
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 GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 

 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 

megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos 

felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív 

tevékenységekhez. 

A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 

 

 ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK 

 

  1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása.  

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok játékos 

gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal megjelenési formái 

A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 

A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 

A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

Részlet és nagyítás 

A díszítés sajátosságai 

A nyomhagyás egyszerű technikái 

Kompozíciós alapismeretek 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos felfedezések 

– A vonal mint mozgásnyom 

– Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 

– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és anyagokon 
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A szín 

– Szín és mozgás 

– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek kifejezése 

színekkel 

– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, szivaccsal, 

széles ecsettel 

– Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 

– Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken absztrakt 

színfoltokkal 

– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú felületeken 

– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 

 

Felület és forma 

– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 

– Játékos forma– és felületalakítási kísérletek 

– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 

– Különböző érzelmi állapotok lenyomata 

 

Felület és textúra 

– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által 

– Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 

– Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti 

csoportosításaik 

– A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása 

– Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 

– A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép készítése 

 

Minta a környezetben 

– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 

– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

 

Díszítés, díszítmények 

– Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó motívumokkal 

 

Nyomhagyás 

– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 

– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív 

alkotássá tussal, filctollal, festékkel 

 

Kompozíció 

– Képi elemek rendezése 

– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm 
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festéssel, kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 

 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti 

eszközökkel, anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 

1.1.1.1.1. Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a vonal megjelenési formáit, 

– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 

– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 

– a díszítés sajátosságait, 

– a nyomhagyás egyszerű technikáit, 

– a kompozíciós alapismereteket, 

– az illusztratív ábrázolás alapjait. 

Legyen képes: 

– mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 

– az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 

– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 

– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 

– képalkotásra, 

– gyűjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Vonal a térben 

A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 

A színek és lelki minőségek 

Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 
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A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

A díszítés sajátosságai 

A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 

Egyszerű nyomatok 

A kiemelés 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– Vonalak a térben 

– Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 

– A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel 

– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában 

 

A szín 

– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 

– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 

– Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, fonalak) 

segítségével eltérő funkciójú és hangulatú színes terek megépítése 

– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 

– Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli 

formákkal, tárgyakkal 

– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása 

– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 

 

Felület és forma 

– Ellentétek, felületi kontrasztok 

– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 

– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 

 

Felület és textúra 

– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási lehetőségek 

– A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 

– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 

 

Minta a környezetben 

– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, mintázatok 

gyűjtése 

– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 

 

Díszítés, díszítmények 
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– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése grafikai 

és festészeti technikákkal 

 

Egyszerű nyomatok 

– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– vagy 

műanyagkarc, sablon átfújással) 

 

Kompozíció 

– A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző művészeti 

ágakban 

– A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, aránnyal, 

nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 

 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése 

– Történetek, mesék, helyi legendák jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti 

eszközökkel, anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett ceruzarajz, színezett 

tollrajz, kollázs, vegyes technika) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– vonal a térképző szerepét, 

– a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 

– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 

– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 

– a díszítés sajátosságait, 

– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 

– a kiemelés módjait, 

– az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 

Legyen képes: 

– vonalvariációk létrehozására, 

– a lelki minőségek kifejezésére, 

– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 

– egyszerű nyomatok készítésére, 

– képalkotásra, 

– gyűjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

3. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.  

– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal és a mozgás–változás 

A színek egymáshoz való viszonya 

A színek érzelmi minősége 

Színharmóniák, színkontrasztok 

A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 

A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei 

A funkció és díszítés 

Egyedi motívumok, motívumrendszer 

Dombornyomat 

Kompozíciós variációk 

Illusztratív sorozatok 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– Változások vizuális nyomai 

– A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai és 

festészeti technikákkal 

– Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok 

– Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző karakterű 

vonalak, rajzos vonalszövetek készítése 

 

A szín 

– Színfoltok festése zene hangulatára 

– A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége 

– Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 

– Egy– egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül történő 

átélése, az élmények megfestése 

– Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák 

– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, 

színharmóniák által 
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– Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 

– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső élményeket 

juttatnak felszínre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 

 

A felület 

– Felület és ábrázolási szándék 

– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, 

felületalakítási lehetőségekkel változatos műfaji kísérletek során 

– Foltok, folthatárok 

– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük 

– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 

 - Játék a fénnyel, színes fényjáték 

  - Árnyjátékok 

 

Textúra képzés 

– Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek, 

növények, textilek, tollak, bőr…) változatos textúrájú felületek létrehozása 

– Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 

 

Minta a környezetben 

– Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 

– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 

 

Díszítés, díszítmények 

– Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külső– belső elemeinek díszítése grafikai és festészeti, 

plasztikai technikákkal. 

– A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 

 

Sablon nyomatok 

– Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott papír vagy 

műanyag motívumokkal) 

 

Dombornyomatok 

– Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 

 

Kompozíció 

– Komponálási módok 

– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi 

elemeinek, szereplőinek átrendezésére 

 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése 
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– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és festészeti 

technikákkal (monotípia és kollázs–technika vonalas, festett kiegészítéssel, krétarajzzal, 

karcnyomatokkal) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 

– a színek egymáshoz való viszonyát, 

– a színek érzelmi minőségét, 

– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 

– a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 

– a funkció és díszítés kapcsolatát, 

– a dombornyomat készítésének technikáját. 

Legyen képes: 

– a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 

– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 

– dombornyomat készítésére, 

– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 

 

A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az 

ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a 

képi emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség 

fejlesztésével, valamint az esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. 

A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, 

változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív 

tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, 

kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok 

változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges 

eszközök és anyagok használatának megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti 

ismeretek aktív beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– környezet és 

tűzvédelmi szabályok betartatása. 

 

 1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek befogadására, 

értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán 
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keresztül. 

– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése 

kép és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével.  

– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Kézműves és népművészeti technikák 

Mesék jellegzetes történetvezetése 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Mesék, kalandos történetek 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások 

– Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 

– Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával 

(ceruza, filctoll, zsírkréta és vízfesték) 

 

Színes világok megelevenítése 

– Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 

– A színek hatása, érzelmi ereje 

– Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák 

– A szereplők megjelenítése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, gipszfaragás, 

papírmasé) 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése 

 

Megszemélyesítés 

– Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

 

Mesék birodalma 

– A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal (ceruzák, 

tollak, tusrajz) 

– A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt elemek, 

motívumok segítségével 

– Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 
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Varázslatos tárgyak, különös eszközök 

– Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel) 

– Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

– A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetőségei 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

 

Figura és mozgás 

– A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, guggoló, több–

kevesebb figura, árnyképek) 

– Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel 

– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 

 

Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző eszközökkel) 

– A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, 

karcolás agyagba) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 

– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött 

tárgyak) 

 

Időkerék – évszakváltások 

– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
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 2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek megismertetése a 

kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül.  

– Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának 

mozgósítása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése. 

–  A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése.  

– A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények 

feldolgozásának segítése.  

– A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének 

fejlesztése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó 

folyamatokba illesztve 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatív 

használata 

Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei 

Újrahasznosítás, környezettudatosságra nevelés 

A formák, színek használatában való jártasság 

Kézműves és képzőművészeti technikák 

Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 

A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

– Elbeszélés vonalakkal 

  

– Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 

–  Fonalrajzok 

 _ Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 

A színek érzelmi ereje 

– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert 

technikák) 
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Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása 

– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 

Szabadon formálható anyag 

– Ünnepek régen és ma 

– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 

– Az ünnep díszletei 

 

Tér és idő feldolgozása 

– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal 

(tempera, tollrajz) 

– Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 

– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 

– A mi városunk – nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus megjelenítés 

papír, papírmasé és más anyagokkal) 

 

Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés 

– Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba) 

– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, egymásba 

kapcsolódó körök) 

– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 

 

A tárgykészítés folyamata 

– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 

– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap) 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 

– Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal 

 

Évszakváltás 

– Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése 

 

Megszemélyesítés 

– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 
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– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 

– Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, fénymásolatok 

segítségével) 

– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül 

– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.  

– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló kreatív 

személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése.  

– A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása.  

– A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív 

beépítése.  

– A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek 

Kézműves és népművészeti technikák 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Elbeszélés vonalakkal 



590 

 

– Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 

A színek érzelmi ereje 

– Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő (vagy 

színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 

– A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes ceruza, 

pasztell, tempera, kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 

– Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és előtanulmányok alapján (figurális 

dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 

 

Szabadon formálható anyag 

– Agyagedény formálása felrakással 

– Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal 

– Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, mozgás 

érzékeltetése 

 

Tér és idő feldolgozása 

– Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése 

képsorozattal (tempera, tollrajz) 

– Különböző kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával 

– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 

 

Minta, jel, jelkép 

– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, (sgrafitto 

jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások 

– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés 

– A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban 

– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata 

(papírragasztás kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével) 

 

A tárgykészítés folyamata 

– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 
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– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 

– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 

– Nemezfigura készítése 

– Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 

– Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel 

 

Évszakváltás 

– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Megszemélyesítés 

– Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei 

– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, mozgatható 

elemek összeállítása, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 

– a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, 

– vázlatok készítésére, átírásra, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

 4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése.  

– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek 

megalapozása.  

– A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alapjainak elsajátíttatása.  
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– A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi műveltség 

bővítése.  

– A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése 

Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 

A középkor művészettörténeti érdekességei 

Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 

A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései 

A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

Hagyományos és új médiumok 

Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Történetszövés – történetábrázolás  

– Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle rajzeszközökkel, vagy 

képregényszerűen elmesélve) 

– A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek 

felidézésével. A tervek nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó – vagy számítógépes 

feldolgozások) 

 

Környezetábrázolás – hangulatteremtés 

– A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok)  

– kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett 

készítése vegyes technikával 

– Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 

 

Színharmóniák 

– A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

– Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 

– Tiszta színekből és szürkékből építkező képek 

 

Rész és egész 

– Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 

– Üvegablakok 

– Rózsaablak – színes kép készítése 
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– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával 

 

Képeskönyv 

– A mai életünk kódexe 

– Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai 

– A papír tulajdonságai 

– Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

 

Mintakincs 

– Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával 

(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

  

 Plasztika 

– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong téglából, 

purhabból) 

– Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás agyagból) 

– Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 

 

Öltözéktervezés 

– Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 

 

Arcképtár 

– Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 

– Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 
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– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos – forma – faktúra és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, alkotási 

tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése.  

– A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése.  

– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek 

körének bővítése.  

– A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer 

alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során. 

– A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék megalapozása. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása 

Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök 

Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 

Az ókori antik világ és a reneszánsz művészettörténet érdekességei 

Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 

A formai, színtani alapismeretek 

A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

Hagyományos és új médiumok 

Az előképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, modellek 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Történetábrázolás 

– Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy 

képregényszerűen elmesélve) 

– A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével 

(képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 
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Tornyok, várak, paloták 

– Épületábrázolás tusrajzzal 

– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

– Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 

 

Színharmóniák 

– Tájképek különböző fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, délben, 

szürkületben, éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai 

programok használatával) 

– Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, krétával, 

kevert eljárással) 

 

Környezetábrázolás – kép és valóság 

– A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 

– Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel) 

– A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése 

– Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 

– Öltözéktervezés 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe 

– Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír és 

textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 

Képeskönyv 

– A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése 

– Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 

– Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, 

temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

 

Mintakincs 

– A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

különböző léptékben– páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények felhasználásával 

(akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,) 

– Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá rendezése 

– Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk 

létrehozása (papírmetszet létrehozása) 

 

Arcképtár 

– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, választott 

figurákkal) 
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– Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, 

tempera) 

 

Fény– árnyék jelenségek 

– Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával 

– Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 

– Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból többféle 

bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 

– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe 

hozása” 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.  

– A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.  

– A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése.  

– Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és iparművészeti, 

médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos használatára való képesség 

fejlesztése.  

– A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód 

finomítása.  
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– A képi műveltség bővítése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 

A képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák 

A stíluskorszakra jellemző előadásmódok 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Történetábrázolás 

– Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle színes 

eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve) 

– Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák, 

stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

 

Tornyok, várak, paloták 

– Épületek belseje, bútorai 

– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, struktúrájú, 

textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

 

Színharmóniák 

– Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes 

grafikai programok használatával) 

– Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 

 

Öltözék 

– Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, 

ragasztás, festés, varrás) 

 

Kép és valóság 

– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 

– A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések) 

– Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – és 

messzire távolodva (grafit, szén, pittkréta) 

 

 

Mintakincs 

– Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 
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– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 

különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, 

kagylómotívumok felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 

Arcképtár 

– Arcképek díszes keretben 

– Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 

 

A tárgyak egyedi vonásai 

– Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, installációk 

körében 

– Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik, 

különbözőségeik felfedezése (ceruza, vízfesték) 

 

A tárgyak összhangja 

– Hangszerek 

– Klasszikus és saját megoldások 

– Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom 

részletmegoldások. Pasztellkréta) 

 

Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 
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– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje: 

– a vizuális művészetek eszköztárát, 

– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 

– a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 

– a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 

– a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját, 

tárgyait, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 

– az alkotói munka végigvitelére, 

– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 

– színtani ismereteinek felhasználására, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 

– konzekvens munkák elkészítésére, 

– a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Vizuális alkotó gyakorlat 

– vizsgamunka bemutatása 15 perc 

– helyszíni feladat megoldása 105 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a 

tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, 
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műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 

vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 

A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 

szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  

– tárgy, tárgyegyüttes,  

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  

– szobor, térkonstrukció és variációi. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 

anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– tárgy,  

– festészeti, grafikai alkotás,  

– szobor, térkonstrukció  

 

A vizsga értékelése 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 

– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

 

 A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Munkaasztalok, székek 

Tároló polcok, szekrények, dobozok 

Vizes blokk 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok 

Rajzbakok 

Festő állványok 

Mintázó állványok 

Kéziszerszámok 

Rajztechnikai eszközök 

Rajz–, festő és mintázó eszközök (színes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, filc, vékony, 

vastag, és széles–lapos ecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó) 

Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel 

Fényképező, filmfelvevő eszközök 
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Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya 

Munkabiztonsági berendezések 
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Grafika festészet tanszak 

 

 Tantárgyai: 

 

Főtárgy 

- grafika és festészet műhelygyakorlat 

Kötelező tárgy  

- vizuális alkotó gyakorlat A/4-6. osztály 

 

 GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT 

 

A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, 

melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások 

létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság 

törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés 

és gyakorlati tevékenységek segítségével. 

A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből 

fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív 

alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való 

érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása. 

 

  4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.  

– A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb alkalmazása.  

– A motívumgyűjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása.  

– A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása.  

– Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése.  

– Az önállóság kialakítása.  

– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Grafika és festészet technikai, műfaji sajátosságai 

Vizuális kifejezés alapvető eszközei, szerepük 

A vonal megjelenési lehetőségei, kifejezőereje 

A fekete–fehér kontraszt hatása, használatának lehetőségei 

A tónus szerepe 

A színek érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatása 

A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt 
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A faktúra és textúra alakítás lehetőségei 

Képépítési és kompozíciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–

negatív formák, szabályosság–szabálytalanság) 

Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája 

Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei 

Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei 

Az akvarell– és temperafestés eltérő technikai sajátosságai 

A pasztellkép készítés technikája 

Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságainak megfelelő betű, monogram, embléma, piktogram 

tervezése 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Vonal 

– A vonal ritmust kifejező hatása 

– A vonal karaktermegjelenítő szerepe 

– A vonal pszichikai kifejezőereje 

– Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különböző vonalhasználattal 

– Vonal a festészetben és a grafikában 

– Vonal a térben és képtárgyakon 

– Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art 

 

Szín 

– Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok 

– A színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás) 

– A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és szellemi 

tartalmakkal 

 

A fény és a sötét differenciálódása 

– A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák) 

– Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítőkkel) 

– Tárgyak, terek és a fény kapcsolata 

– Külső–belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, akusztikai analógiák 

felismerése, létrehozása) 

– A fekete szín használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy) 

– A szürkétől a feketéig – grafikában és festészetben 

 

Felületképzés 

– Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel 

– Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal) 

– Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok 
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– A gyors, könnyed festés technikája 

– Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyítése, kísérletezések 

 

Kifejezés, képalakítás 

– Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív formák, 

szabályosság–szabálytalanság) 

– Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek 

 

Képalkotás 

– Illusztráció készítése 

– Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének hangsúlyozása 

– Egyedi nyomtatással monotypia készítése 

 

Tér – környezet 

– A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt terek 

– Térépítések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával 

– Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang–, taktilis–, hőtérképek) 

– Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt tapasztalások, 

élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák segítségével 

 

A betű és kép 

– Jel (egyedi, saját jel) 

– Betűkarakter, monogram 

– Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése 

– A kódextől a könyvnyomtatásig 

– A nyomtatott írás és a kép használhatósága 

– Miniatúrák, óriásképek 

 

Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban 

– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait, 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű 

használatát, 

– a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotóit, helyi 

képviselőit, 
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– a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

– a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és kompozíciós 

lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára, 

– a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz, anyag 

nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyes technika) 

alkotásokat létrehozni, 

– egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni, 

– képzőművészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

  5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése.  

– A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása.  

– A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése.  

– A véleményformálás finomítása saját és mások műveivel kapcsolatban.  

– A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A megvilágítás szerepe 

A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének lehetőségei 

A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok 

A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe 

A felületgazdagítás lehetőségei 

A színperspektíva szerepe 

A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje 

Variációk, sorozatok készítése 

Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása 

Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 

A sablonnyomat, dombornyomat technikája 

A linómetszés technikája 

Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia, könyvborító, plakát 

tervezése 

Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai 

Egyszerű akció, performance létrehozása 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
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Feladatcsoportok 

A fény és a sötét 

– Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, megjelenítése 

– A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése 

– Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására 

 

Kontrasztok 

– Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy sorozatok, 

variációk létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, az irodalom és a képzőművészet inspiráló 

hatására 

– További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok, műfajok segítségével 

 

Kifejezés – karakterek 

– Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése 

– Emberek, hősök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet és grafika 

eszközeivel 

– Portrék, maszkok, jelmezek készítése 

– Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal 

– A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel 

– Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy műanyag motívumokkal), 

dombornyomat, tus– és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva 

– Felületgazdagítási lehetőségek 

– Dramatikus játék a kész alkotásokkal 

 

Tér – környezet 

– A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások 

– Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel 

– Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése 

– Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása 

– Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások 

– A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belső terének 

ábrázolása során 

 

Írás – kép 

– Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát készítése 

– A képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betű, tipográfia 

– A betű, írás és kép szabad műfajú felhasználása 

 

Szín 

– „Szín–tér”, külső–belső terek színviszonyai 

– Az illúziókeltés lehetőségei 

– Színperspektíva 
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– Kompozíciós változatok a színkontrasztra 

– A szín kifejezőereje, mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése 

során 

– Terek berendezése, benépesítése eltérő méretű és színű figurákkal, szalagokkal, textilekkel, 

lámpákkal 

– Doboz szín–házak – azonos motívumok más–más színviszonyok között 

 

Képalkotás  

– A gouache technikájának ismerete 

– A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, műfaji követelményei, az anyag– és 

eszközhasználat specifikumai 

– Egydúcos linómetszet 

– Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével 

– Különböző méretű illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi alkotáshoz 

– Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal (ecset– és tollrajz, gouache, 

linómetszet) 

 

Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 

– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét, 

– a különböző színviszonyok hatását, 

– a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 

Legyen képes: 

– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban alkalmazni, 

– a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak 

megjelenítése során, 

– alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket, 

– véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése.  

– A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése.  
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– A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése. 

– A tudatos környezetformálás igényének kialakítása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A színmodulációk, lokál és valőr színek 

A szín–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 

A túlzás, fokozás szerepe 

Az egyensúly feltételei 

Az átírás módjai 

A dekoratív festészet sajátosságai 

A különböző stílusjegyek felismerésének szempontjai 

Többdúcos linómetszet létrehozása 

Hidegtű vagy pusztatű technikája 

Az improvizatív és a tervezett művek közti különbségek 

Látványterv létrehozása 

Akrilfestés gyakorlata 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Képalkotás 

– Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése (változás, 

kapcsolat, szembenállás) 

– Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában 

– Többdúcos linómetszet készítése 

– Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás 

– Sorozat készítése amorf keretű linódúcokkal 

– Hidegtű 

– A hidegtű vagy pusztatű technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai 

– Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet 

hagyó eszközökkel 

– A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával 

– A magas– és a mélynyomás variálásának lehetőségei 

 

Stílusvariációk, átiratok 

– Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és 

egybeépítésük variációi 

– Stílusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások 

– Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások. Tervek készítése 

– Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos használata 

– Művek összehasonlítása 
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Egyéni vizuális kifejezés 

– Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai lehetőségek 

és a műfaji sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések segítségével 

– Folyamat – karakter – személyes idő kifejezési lehetőségei 

– Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális rögzítése 

– Improvizációk és tervezett művek 

– Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly vesztések 

megjelenítése festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon 

 

Vizsgamunka 

– Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, képtárgy, 

képsorozat készítése választott technikával és dokumentálása. 

 

Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 

– Elemzések a grafika és festés módszereiről, a színhasználatról és az anyagokról 

– Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe 

– A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 

– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 

– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit. 

Legyen képes: 

– különbséget tenni a magas– és mélynyomás között, 

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók 

alapján különböző méretű variációkat, kép–, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat készíteni, 

– munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait, 

– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 

– a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait, 
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– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű 

használatát, 

– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 

– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

– a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra, 

– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására, 

– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 

– a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára 

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, 

variációk és illusztrációk készítésére, 

– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési 

lehetőségeinek keresésére, kísérletezésre, 

– esztétikus képi megjelenítésre, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 

– a munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

A grafika és festészet műhelygyakorlat 

– tervezés 40 perc 

– tárgykészítés 140 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet 

anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A 

megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, 

tudását. 

 

A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 

festészet műfajából.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 
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létrehozott alkotás, amely lehet: 

– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 

– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 

– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika 

és festészet műfajából. 

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 

technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 

– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 

 

A vizsga értékelése 

A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 

– tervezési, képalkotási készség, 

– színhasználat, kompozíciós készség, 

– alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság, 

– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség, 

– az elkészült munka összhangja. 

 

A.) Feladatsor készítése napjaink grafikai törekvései témakörben 

 

     Rajzi, tervezési dokumentációval benyújtott alkotás, alkotások, melyek a második félévben 

készültek órai keretek között, összeállított tematika szerint. 

 

I. Kollázs készítése 

 

A XX.sz. jelentős alkotásainak megismerésével, inspirációinak felhasználásával saját 

alkotások készítése (Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Francis Picabia) 

 

Feladat: 37-40 óra:  

Fotó,  filmnegatív felhasználásával készített, gondolati tartalmat megjelenítő alkotás 

létrehozása. 

  

Feladat:  40-42: óra  

Különböző textúrájú anyagok nyomataiból gyűjtemény összeállítása. 

 

Feladat:  43-44: óra  
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A mikroszkopikus metszet beemelése az alkotásokba, annak továbbgondolásával kiegészített 

képalkotás. 

 

II. Áttunések és fátylak, rongydarabok és gyertyafolt, vagy hulladék grafikai elemek 

átlényegítése. 

 

 Feladat:  45-46. óra: 

 Tanulmányrajz beállított modell alapján 

 

 Feladat:  47-48. óra: 

 Fénymásolatok továbbépítése 

 

 Feladat:  49-50. óra: 

 Hulladék grafikai elemek átlényegítése 

 

III. A művészettörténet során örök értékuvé vált alkotások új megközelítésben, új 

környezetben való újraértelmezése. 

 

 Feladat:  51-52. óra: 

 Adott mű elemzése 

 

 Feladat:  53-54. óra: 

 Az adott mű fénymásolatának szétdarabolásával kompozíciós újrarendezés 

 

 Feladat:  55-56. óra: 

 Az újrarendezett anyag grafikai átírása 

 

IV. A számítógépes grafika adta lehetőségekkel élve, felhasználásával önálló alkotás 

készítése 

 

Feladat:  57-58. óra:  

Rajzprogram alapismeretének bemutatása, próbarajzok készítése 

 

 Feladat:  59-62. Óra: 

 Rajzfilm animálása saját rajzok felhasználásával, vagy saját számítógépes grafikai alkotás 

létrehozása. 

 

V. A népművészet elemeinek, arányrendszerének, tisztaságának, játékos kedvének 

átemelése a mai mondanivaló feldolgozására. 

 

 Feladat:  63-64. óra: 

 Kórósi református templom fa mennyezet kazettáinak elemzése 
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 Feladat:  65-66. óra:  

A megjelenített csillagképei és hozzá fűződő legendái, hagyományai grafikai megjelenítése  

 

 Feladat:  67-68. óra: 

 Sokszorosító grafikai eljárásban megjelenítve. 

 

B.) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás 

 

Feladat:  Készíts kifejező illusztrációt adott irodalmi mű egy jelenetéhez, tervvázlat alapján, 

szabadon választott technikával (egyedi vagy sokszorosító grafikai eljárással, eszközökkel az 

alábbi szempontok szerint: 

- Kompozíció 

- Formai megjelenítés 

- Kifejezés 

- Eszközhasználat 

- Felületképzés 

- Színhasználat 

Méret: A/5 vagy A/4 

Időtartam: 180 perc (rajzi tervezési feladat 50 perc, grafika készítés 130 perc) 

 

A vizsga értékelése 

 

Általános értékelési szempontok: 

- Rajzi tervezői és alkotó, képesség 

- Tartalomnak műfaji sajátosságoknak, esztétikai törvényszerűségeknek megfelelően , 

- A megtanult egyedi és sokszorosított grafikai ismeretek,  

- Színelméleti alapismeretek, mutatkozzanak meg a vizsgamunkában. 

- A kész munka összhatása 

 

Érdemjegyek: 

 

Jeles:  Rajzi tervezői készség magasfokon jelenik meg. 

Tartalomnak műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség kiváló. 

Egyedi és sokszorosított grafikai ismereteket helyesen visszaad. 

Színelméleti alapismeretek tökéletesen tükröz. 

A kész munka összhatása élményt nyújt. 

 

 

Jó: Kisebb hibákkal, technikai kivitelezéssel megjelenő alkotások 
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Közepes: Nagyobb hibák jelentkeznek a átírói, és kifejezői elemekben, technikai és 

színelméleti ismeretek alkalmazásában 

 

Elégséges: Súlyos rajzi, tervezői,színérzékenységi, technikai alaphibák jelentkeznek. Az 

elkészült munka esztétikailag hiányos, a kivitelezés igénytelen 

 

Elégtelen: Az alapkövetelményeket nem teljesítette 

 

 A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Vizes blokk 

Tároló szekrények 

Munkaasztalok, székek 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Gyűjtött tárgyak, drapériák 

Fényképezőgép 

Filmfelvevő  

Számítógép 

Szoftverek  

Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben) 

Mobil lámpa  

Rajztábla (A/3, A/2) 

Vonalzók, olló, snitzer 

Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, linókés, 

különböző méretű fotós gumihenger, grafikai festékező lap, linó festék, szitafesték 

szitakeret, spakli, kormozó eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó 

Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera 

Festőállvány (továbbképző) 

Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 
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Környezet- és kézműves kultúra tanszak 

 

Tantárgyai: 

 

Főtárgy 

- Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat 

Kötelező tárgy 

- Vizuális alkotó gyakorlat A/4-6. osztály 

 

  KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA MŰHELYGYAKORLAT 

 

A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kézműves 

tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismeretek átadása révén 

a környezettudatos magatartás, az igényes kézműves tárgyalkotás képességének megalapozása. 

Célja továbbá a munkakultúra, a feladattudatos, kitartó munkavégzés alapjainak elsajátítatása, 

azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek a tervezéstől a 

kivitelezésig biztosítják a meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését. Mindezzel a 

környezetharmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének, az értékteremtés, –megőrzés 

igényének kialakítása. 

A műhelygyakorlat feladata a környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ széleskörű 

megismertetése, a kézműves tevékenységek szerepének feltárása a mindennapi életben és a 

modern viszonyok közt. A hazai és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő alkotásain keresztül 

megismertetni a tanulókkal a tárgykultúra funkcionális területeit, a felhasználható anyagokat, 

tulajdonságaikat, az alkalmazott eszközöket, használatukat, a készítési technikákat, az 

esztétikai törvényszerűségeket. Feladata emellett az ismeretek alkotó jellegű alkalmazásának 

elsajátítatása, a múlt értékeinek a mai környezet– és tárgykultúrába való szerves beépítési 

lehetőségeinek felismertetése. A hagyományok megismertetésével múltunk, népművészeti és 

iparművészeti örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás–tudat mélyítése. Más 

korok és népek környezet– és tárgykultúrájának megismertetésével a látásmód szélesítése, az 

empátia és a tolerancia kialakítása. Tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen 

keresztül, a tárgy, a környezet és az ember viszonyának felfedeztetése, a természethez, 

környezethez való kötődés mélyítése, a helyes felhasználói és fogyasztói magatartásformák 

kialakítása. Az alkotói tevékenységen keresztül a manuális és konstruáló képességek 

fejlesztése, az esztétikai érzékenység és ítélőképesség mélyítése, az önkifejezés, az 

önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése. A környezet–és kézműves kultúra műhelymunka 

baleset– és környezetvédelmi előírásainak megismertetése. 

Ennek érdekében az oktatás a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve az alapfok és a 

továbbképző évfolyamain egyaránt hangsúlyosan alapoz a gyűjtőmunkára, a rekonstruálás és 

az átírás metodikájára, a kreativitásra. Az elsajátítandó elméleti és gyakorlati témakörök, 

tartalmak komplex szemlélettel, egymással szintézisben lévő rendszert alkotva jeleníthetők 

meg a tanítás folyamatában. Az élményszerű tapasztalatszerzés, az önművelés megalapozása 

érdekében javasolt könyvtár–, múzeum– és kiállítás–látogatások beépítése a műhelymunkába. 
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 Alapfokú évfolyamok 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ területeinek bemutatása, a kézműves 

tevékenységek szerepének feltárása. Irányított megfigyelések által élményszerű 

tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A környezet– és kézműves kultúra műhely és a műhelymunka megismertetése.  

– A tárgyalkotás során alkalmazható egyszerű technikák elsajátíttatásával a manuális és 

konstruáló képességek fejlesztése.  

– A felhasználható anyagok, az alakításukhoz szükséges eszközök megismertetése. 

 

Tananyag 

Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

Környezet és környezetkultúra, tárgy és tárgykultúra 

Természetes és mesterséges környezet elemei, alkotói 

Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgyak szerepe 

Tárgyelemzés alapvető szempontjai 

Ősi, kézműves és ipari tárgyformálás 

A környezet– és kézműves kultúra műhelymunkájának alapjai 

A kézműves tárgyalkotás alapanyagai: a növényi részek, a textilek, a papír, az agyag alapvető 

tulajdonságai, alakításuk egyszerű technikái 

A kézműves tárgyalkotás eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

A tárgyalkotás alapvető fázisai 

Környezetkultúra – természeti környezet, épített környezet: település, lakhely 

Környezettervezés, az ember környezetalakító tevékenysége 

A makettkészítés alapjai 

Ünnepi alkalmak 

A mese világa 

 

Feladatcsoportok 

– A környezet– és kézműves kultúra műhely 

– A környezet– és kézműves kultúra műhely berendezése 

– Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok 

– A műhelymunka rendje 

– A műhelymunka alapvető magatartási és munkavédelmi szabályai 

 

Tárgyalkotási ismeretek 

– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai 
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– A tervezés lépései 

– Formák, színek kifejezőereje 

– A tárgyalkotás alapvető fázisai 

– A tárgyak harmóniája, esztétikája 

 

 

A kézművesség anyagai, technikái 

– A környezet anyagai 

– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 

– Textúrák és faktúrák 

– A növényi részekből készíthető tárgytípusok. Egyszerű tárgyalkotási technikák 

– A textilből készíthető tárgyak köre 

– Textilfestés, mintázás nyomhagyási technikákkal 

– Tárgykészítés a mintázott textilekkel 

– Egyszerű fonástechnikák 

– Papír alkalmazása az alkotótevékenységben 

– Az agyag felhasználása a tárgyalkotásban 

 

A lakhely és a lakáskultúra 

– Összhangban a természettel: törzsi kultúrák, modern viszonyok 

– Az épített környezet vizsgálata 

– Településtípusok, a falu és a város sajátosságai 

– Az épületek típusai funkcionalitásuk alapján 

– Építészeti megoldások vizsgálata természeti népeknél, a népi kultúrában 

– A lakhely funkciói, beosztás, alaprajz 

– Az épületek és a külső terek kapcsolata, harmóniája. Parkok, udvarok, kertek 

– Településmakettek, épületmakettek, külső terek tervezése, készítése 

– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 

 Alkalmak és szokások 

– Az ünnepek megnyilvánulása a környezet– és tárgykultúrában 

– Alkalmak, szereplők, helyszínek, díszletek, kellékek 

– Tárgykészítés, környezetalakítás az ünnepekhez kapcsolódóan, a megismert anyagok 

felhasználásával 

 

A mese 

– A mese világa 

– Mesehősök – jó és szép, rossz és csúf, fantázialények; jellegzetes helyszínek 

– Típusok, karakterek megjelenítésének lehetőségei 

– Babák, bábok és díszletek készítése 

– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra fő területeit, a tárgyalkotás szerepét, 

– a megismert alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 

– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 

– a környezet– és kézműves kultúra műhely berendezését, munkarendjét, 

– a környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, 

– a lakhelyhez, a meséhez és az ünnepekhez kapcsolódó környezet és tárgykultúra alapvető 

sajátosságait. 

Legyen képes: 

– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 

– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 

– a megismert eszközök megfelelő használatára, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

 5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  

– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés jelentőségének 

felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A fa, a fonható szálasanyagok, az agyag és a fémek szerepének megismertetése a 

tárgyalkotásban egyszerű technikák elsajátíttatásával.  

– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú 

alkotómunka elvégzését  

– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek fejlesztése. 

 

Tananyag 

Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevői 

Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 

A tárgyak esztétikai értéke, minősége 

Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 

Használati és díszfunkció 

Kézműves mesterségek: az agyag–, a famunkák, a fonható szálasanyagok, vesszőmunkák és a 

fémművesség alapjai 

Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 

A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

A tárgyalkotás alapvető fázisai 

Az ember és környezete. A környezetalakítás jelentősége. Középületek, a családi környezet és 
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a háztartás 

Lakáskultúra, lakberendezés 

Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a 

művészettörténetben 

Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben 

A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 

Feladatcsoportok 

Tárgyalkotási ismeretek 

– A tárgyak formája és funkciója 

– A tervezés lépései, fontosabb szempontjai (szerkezeti megoldások) 

– Az anyag– és technika választás szempontjai 

– Tárgyalkotási műveletek: előkészítő műveletek, a tárgyformálás, díszítés, összeállítás, 

kikészítő és utómunkálatok 

 

A kézművesség anyagai, technikái 

Agyagművesség 

– Az agyag felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 

– Az agyag tulajdonságai, formálhatósága, alakíthatósága 

– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 

– Az agyagmunka eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (tapasztás, formába rakás, felrakás, 

nyomhagyási technikák, rátét) 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

Faművesség, fonható szálasanyagok, vesszőmunkák 

– A fa, a vessző és a fonható szálasanyagok felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 

– A fa, a vessző és a fonható szálasanyagok tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk 

– A megmunkálás eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Választott anyag egyszerű tárgyalkotási, összeállítási és díszítési technikái (sodrás, fonás, 

toldás, darabolás, vájás, csiszolás, kötözött, ragasztott – összeállítások, festés, pácolás, 

karcolás, ékrovás) 

– Tárgyalkotás választott anyag és technika alkalmazásával 

 

Fémművesség 

– A fémek felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 

– A fémművesek jellegzetes tárgyalkotási és díszítési technikái 

– A fémek alapvető tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk 

– A fémműves munka eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (darabolás, hajlítás, domborítás, trébelés, 

poncolás) 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
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Lakhely, lakáskultúra, berendezés 

– Az épület szerepe, jellege és berendezése közti összefüggések 

– Középületek, lakóházak. Külső megjelenés, belső terek, berendezés 

– A lakáskultúra elemei, összetevői 

– A tárgyak információhordozó szerepe 

– A lakberendezés szempontjai 

– Bútortípusok, a bútortörténet érdekességei 

– A berendezési tárgyak, bútorok mint jelképek 

– Környezettervezés, makettkészítés, tárgyalkotás a megismert anyagok és technikák 

alkalmazásával 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 

– az agyag, a fa, a vessző, a fonható szálasanyagok és a fém felhasználási lehetőségeit, 

– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 

– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 

– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, 

– a lakáskultúra, a lakberendezés alapjait, 

Legyen képes: 

– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 

– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 

– a megismert eszközök megfelelő használatára, 

– az önálló tárgyalkotásra, 

– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 

– a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezésére és megfogalmazására, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

 6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  

– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés, valamint az 

újrahasznosítás jelentőségének felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű 

tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A textil, a nemez, a bőr szerepének megismertetése a tárgyalkotásban egyszerű technikák 

elsajátíttatásával.  

– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú 

alkotómunka elvégzését  
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– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, 

a kitartó munkavégzés alapjainak kialakítása. 

 

Tananyag 

Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevői 

Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 

A tárgyelemzés szempontjai. A tárgyak esztétikai értéke, minősége 

Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 

Használati és díszfunkció, reprezentáció 

Újrahasznosítás 

Kézműves mesterségek: a textil, nemez és bőrmunkák alapjai 

Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 

A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

A tárgyalkotás alapvető fázisai 

Az ember és környezete. Életmód és tárgykultúra, lakhely és munkakörnyezet 

Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a lakáskultúrában 

Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a 

művészettörténetben 

Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben 

A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 

Feladatcsoportok 

Tárgyalkotási ismeretek 

– A forma funkció és a díszítés összefüggései 

– A tervezés lépései, szempontjai 

– Az anyag– és technika választás szempontjai, az anyaghasználat és a technika összefüggései 

– Az anyagok kombinálásának lehetőségei 

– Tárgyalkotási műveletek az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében: előkészítő 

műveletek, tárgyformálás, díszítés, összeállítás, kikészítő és utómunkálatok 

 

A kézművesség anyagai, technikái 

Textilmunkák 

– A textil felhasználási területei 

– A textil munkák alapanyagai, tulajdonságaik, alakíthatóságuk 

– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 

– A textilmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák, a szövés alapjai, egyszerű 

öltéstípusok, hímzéstechnikák 

– A szabás alapvető ismeretei, egyszerű összeállítási módok 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 
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Nemez 

– A nemez felhasználási területei 

– A gyapjú tulajdonságai, alakíthatósága 

– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 

– A nemezkészítés anyagai, eszközei 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

A bőr 

– A bőr felhasználási területei 

– A bőr tulajdonságai, alakíthatósága 

– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 

– A bőrmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák bőrszállal, díszítés 

nyomhagyással (poncolással, csontozással), lyukasztással 

– Egyszerű lyukasztott, fűzött összeállítások 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

Az újrahasznosítás 

– Fogyasztói társadalom, felhasználói és fogyasztói magatartás 

– Az újrahasznosítás fogalma, jelentősége a tárgykultúra területén 

– Az anyagok újrahasznosítási lehetőségei 

– A tárgyak újrahasznosítása, funkcióváltás 

– Újrahasznosítási feladatok a megismert tárgytípusokhoz és anyagféleségekhez 

kapcsolódóan 

 

Életmód 

– A környezet, az életmód és a tárgykultúra kapcsolata 

– Jellegzetes munkatevékenységek 

– A munkakörnyezet jellemzői. Környezettervezés munkatevékenységekkel kapcsolatban 

– Munkaeszközök készítése 

– Munkafolyamatok megjelenítése ismert anyagok és technikák alkalmazásával 

 

A lakáskultúra– ünnepi alkalmak 

– Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a tárgykultúrában 

– A terítés kultúrája, a teríték elemei és a hozzájuk kapcsolódó szimbolikus értelmezések 

– Használati és díszfunkcióval rendelkező tárgyak, díszítési lehetőségek 

– Ünnepi környezet alakítása, tervezése 

– Ismert és új anyagok, technikák felhasználása az ünnepi alkalmak, a terítés kultúrája 

témaköréhez kapcsolódó tárgyalkotásban 

 

Vizsgamunka készítése 
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– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. 

Dokumentálás 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 

– a textil, a nemez, a bőr felhasználási területeit, 

– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, díszítési lehetőségeit, 

– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 

– az újrahasznosítás szerepét, lehetőségeit, 

– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 

– a lakáskultúra alapjait, az ünnepek megnyilvánulási lehetőségeit a környezet– és 

tárgykultúrában, 

– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 

Legyen képes: 

– pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 

– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 

– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 

– a megismert eszközök megfelelő használatára, 

– az önálló tárgyalkotásra, 

– egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni, 

– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 

– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfedezésére és 

megfogalmazására, 

– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai igények 

alapján, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

  Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje: 

– az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevőit, a környezetkultúra fő 

területeit, 

– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, anyagfajtáit és díszítési lehetőségeit, 

– az alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 

– az anyag és formaalakítás módjait, 

– a tárgyalkotás, az újrahasznosítás lehetőségeit, fontosabb szempontjait, 

– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 

– a környezetkultúra és kézművesség legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 

 

A tanuló legyen képes: 
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– pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 

– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 

– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 

– a megismert eszközök megfelelő használatára, 

– az önálló tárgyalkotásra, funkcionális, vagy gondolati tartalmat kifejező termék 

létrehozására, 

– egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni, 

– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 

– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfedezésére és 

megfogalmazására, 

– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai igények 

alapján, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

  A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 

Környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat 

– tervezés 30 perc 

– tárgykészítés 150 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tárgy– és környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, 

gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség 

hagyományos anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett 

ismereteit. A megvalósított tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a tanuló környezet és kézműves 

kultúra területén megszerzett jártasságát, szakmai tudását. 

 

A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környezet és 

kézműves tárgykultúra témaköréből. 

A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított– tervezési munka alapján, 

szabadon választott anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje, 

– használati vagy ajándéktárgy, 

– játék, 

– környezet– és lakáskultúra eleme. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
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elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy a környezet vagy kézműves 

kultúra műfajából. 

Az intézmény által meghatározott feladat a tanuló által készítetett tervvázlat alapján, 

természetes vagy egyéb anyagból szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely 

lehet: 

– használati tárgy, 

– ajándéktárgy, 

– játék. 

 

A vizsga értékelése 

– környezettervező képesség, 

– tárgytervező képesség, 

– formaalkotó és díszítményképző készség, 

– anyag– és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

– kézműves alapismeret, 

– a műfaji konvenciók, sajátosságok megfelelő alkalmazása, 

– a vizsgamunka összhatása. 

 MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA  KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES 

KULTÚRA MŰHELYGYAKORLAT   

 

A/ FELADATSOR 

Összeállított tematika szerint készített alkotások tervezési dokumentációval együtt, 

melyek a tanév második félévében, órai keretek között készülnek 

 

I. Csomagolás, könyvkötés 

 

33-36 óra 

A csomagolás szerepe, az áru védelme, tárolhatósága, szállíthatósága 

A csomagolás mint információhordozó, mint esztétikai élmény 

A csomagolásművészet 

Csomagolásfajták: zacskó- és tasakfélék(sima, redős, redős-talpas) zsákok, dobozok( 

kartondoboz, hullámdoboz) 

 

Könyvkötés.  

37-38 óra 

Történeti áttekintés: példák megismerése a különböző korokból. A könyv részei. A 

könyvkötéshez használatos anyagok eszközök , szerszámok. Látogatás a nyomdában. 

Laprögzítő eljárások kipróbálása, az előnyök és hátrányok megtapasztalása. 

39-40 óra  
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Kedvelt folyóiratok fűzése, borítása: a folyóiratok előkészítése a kötéshez. Előzék és fűzés. 

Könyvtest készítése. A tábla és gerinclemez kiszabása. A könyvtest behelyezése a táblába 

41-44 óra  

Művészkönyv készítése. Egyediségre törekvés a bizarrság kizárása nélkül. 

Az érzelmek, gondolati tartalmaknak megfelelő anyagok, méretek megválasztása.  

Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása. 

 

II. Papírmakett, mobil, modell készítése  

 

45-46 óra  

Makett, a modell és a mobil közös és eltérő ismérvei 

Szerepük a tervezési folyamatban ( művészet, ipar) 

A természeti formák szerepe a formatervezés szempontjából 

Formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés 

A megértést, megjelenítést segítő eljárások alkalmazása  

47-50 óra  

A makett, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és környezet tervezés, személyes élmények, 

a fantáziavilág kivetítésével. Meglévő épületek makettezése különböző módszerekkel. Mértani 

testekre bontás, majd testcsoporttá építés egyetlen összetett testként szemlélve. Az épület, 

épületcsoport környezetbe illesztése, annak szimbolikus megjelenése 

51-54 óra  

Repülőmodell készítése kész tervrajz alapján 

55-56 óra  

Egy szabadon választott szerkezet modellezése 

 

III. A papírművészet megjelenése, megismerése  

 

57-60 óra  

Különböző korok papírművészetének áttekintése 

Korunk hazai és külföldi alkotóinak, műveinek megismerése. 

A művek elemzése érzelmi, esztétikai technikai szempontból 

Dekollázs technikák: égetés, elmosás, kaparás, tépés, préselés, szúrás 

61-64 óra  

Az elméletben megismert technikák alkalmazása fakturák, reliefek, szobrok alkotásában. 

Fakturák, reliefek létrehozása kollázs és dekollázs technikával 

Hangulatok érzelmek kifejezése fakturákkal 

65-66 óra  

Történet elmesélése figurális domborművön. 

67-68 óra  

Domborművek létrehozása dekoratív céllal.  

 

B/ FELADATSOR 
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Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tárgy 

 

Készíts díszített tolltartót színes tervvázlat alapján, a szabadon választott technikák 

bármelyikével.  

- A színes tervvázlathoz használható technikák: akvarell festék, pasztell kréta 

- A tárgykészítéshez rendelkezésre álló technikák: agyag, papír, (textil,) bőr. 

 

A tárgy tervezésénél a funkció és forma egységére és esztétikumára különösen nagy hangsúlyt 

fektess! 

 

A vizsga időtartama 

Tervezési feladat: 30 perc 

Tárgykészítés: 150 perc 

 

A vizsga értékelése a kézműves tárgy kivitelezése  

 

A feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte                                                          2 pont 

A feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan                                             1 pont 

A feladatot teljesen félreértette                                                                                           0 pont 

 

A tárgy a funkciónak megfelelő                                                                                          2 pont 

A tárgy a funkciónak nem teljesen megfelelő                                                                     1 pont 

A tárgy a funkciónak nem megfelelő                                                                                  0 pont 

 

A tervrajz és a tárgy arányai egymásnak megfelelőek                                                        2 pont 

A tervrajz és a tárgy arányai egymásnak nem teljesen megfelelő                                      1 pont 

Teljesen hibás arányok                                                                                                        0 pont 

 

A tárgy formaalkotása és díszítményképzése technikailag kifogástalan                            2 pont 

A tárgy formaalkotása vagy díszítményképzése technikailag csak kevéssé jellemző        1 pont 

Érzéketlen, kezdetleges munka                                                                                           0 pont 

 

Tisztában van az anyag és eszközhasználat alapvető szabályaival                                     2 pont 

Az anyag és eszközhasználat alkalmazásában kissé bizonytalan                                       1 pont 

Nincs tisztában az anyag és eszközhasználat alapvető szabályaival                                   0 pont 

 

 Környezetalakító készsége kiválóan megnyilvánul munkájában                                       2 pont 

 Környezetalakító készsége kevéssé fedezhető fel az elkészített tárgyon                           1 pont 

 Környezetalakító készsége egyáltalán nem meggyőző                                                      0 pont 

 

Tárgya kitűnő koncentráló képességről tanúskodik                                                            2 pont 

Figyelme nem egyenletes                                                                                                    1 pont 
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A feladat nyilvánvalóan nem kötötte le figyelmét                                                              0 pont 

(a rajz „befejezettségi” szintje alapján) 

 

Az alkalmazott technikát magas színvonalon alkalmazta                                                   2 pont 

Nem kellően jártas a technika alkalmazásában                                                                   1 pont 

Teljesen járatlan az alkalmazott technikában                                                                      0 pont 

 

Összbenyomás 

Hatásos, esztétikus, jó benyomást keltő munka                                                                  2 pont 

Vannak értékei de az összhatás mégsem teljesen meggyőző                                              1 pont 

 

Tárgyalkotás pontszámai maximum 18 pont 

 

A vizsga értékelése a kézműves tárgy tervezése  

 

A feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte                                             2 pont 

A feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan                                1 pont 

A feladatot teljesen félreértette                                                                              0 pont 

 

A rajza jól komponált, az adott felületet jól kihasználta                                        2 pont 

Rajzának kompozíciója nem teljesen megfelelő                                                    1 pont 

Esetleges figyelmetlen rosszul komponált rajz                                                      0 pont 

 

Rajzán a tárgyak belső arányait egymáshoz való viszonyát pontosan visszaadta  2 pont 

A tárgyak belső arányai vagy egymáshoz való viszonya nem teljesen megfelelő 1 pont 

Teljesen hibás arányok                                                                                           0 pont 

 

A tárgyak formáját és térbeliségét, vizuális minőségeit kitűnően érzékeltette      2 pont 

A formák a térbeliség érzékeltetése csak kevéssé jellemző                                   1 pont 

Érzéketlen, kezdetleges rajz                                                                                   0 pont 

 

Tisztában van a vonalperspektíva alapvető szabályaival                                       2 pont 

A vonalperspektíva alkalmazásában kissé bizonytalan                                          1 pont 

Nincs tisztában a vonalperspektíva lényegével                                                      0 pont 

 

A rajzi megjelenítő eszközöket (vonal, tónus) helyesen alkalmazza                     2 pont 

A megjelenítő eszközök alkalmazásában nem kellően gyakorlott                         1 pont 

A megjelenítő eszközök alkalmazásában nincs tisztában                                      0 pont 

 

Rajza kitűnő koncentráló képességről tanúskodik                                                  2 pont 

Figyelme nem egyenletes                                                                                        1 pont 

A feladat nyilvánvalóan nem kötötte le figyelmét                                                  0 pont 
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(a rajz „befejezettségi” szintje alapján) 

 

Az alkalmazott technikát magas színvonalon alkalmazta                                       2 pont 

Nem kellően jártas a technika alkalmazásában                                                       1 pont 

Teljesen járatlan az alkalmazott technikában                                                          0 pont 

 

Összbenyomás 

Hatásos, jó benyomást keltő munka                                                                       2 pont 

Vannak értékei de az összkép mégsem teljesen meggyőző                                   1 pont 

 

Színes tervvázlat pontszáma maximum 18 pont 

 

Összes pontszám 36 pont 

 

Jeles (5): 36-32 pont 

Jó (4): 31-29 pont 

Közepes (3): 28-25 pont 

Elégséges (2): 24-18 pont 

Elégtelen (1): 17-0 pont 

 

 4. A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Munkaasztalok 

Tároló szekrények 

Vizesblokk 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok  

Kemence 

Tűzhely vagy főzőlap 

Varrógép 

Vasaló, vasalóállvány 

Fényképezőgép 

Festésre alkalmas edények 

Műanyag tálak, kád 

Kézi korong 

Mintázó eszközök agyagmunkához 

Szövőkeret 

Madzagszövő tábla 

Rámák, keretek 

Vágólap 

Ollók 

Kések 

Fűrészek 
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Kalapácsok 

Fogók 

Reszelők, csiszolók 

Asztali satuk, pillanatszorítók 

Bőröző satu 

Árak 

Textil– és bőrvarró tűk 

Lyukasztók 

Mintázó és poncoló vasak 

Vonalzók 

Körzők 

Ecsetek 

Munkavédelmi eszközök 
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Szobrászat és kerámia tanszak 

 

Tantárgyai: 

Főtárgy 

- szobrászat és kerámia műhelygyakorlat 

Kötelező tárgy 

- vizuális alkotó gyakorlat A/4-6. osztály 

 

  SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA MŰHELYGYAKORLAT 

 

A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális műveltség 

megalapozása, fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása, 

melyek képessé teszik a tanulót térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások létrehozására. 

Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás 

átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a művészi igényű alkotómunkára, az igényes 

plasztikai tárgyalkotásra.  

A műhelygyakorlat feladata a szobrászat és kerámia műfaji sajátosságainak megismertetése, a 

feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz szükséges 

anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező készségek, képességek 

kialakítása.  

A tárgyformálás hagyományos és új anyagainak, az egyes technológiai eljárások kivitelezési 

módjának és azok alkalmazási területének, valamint a szobrász és kerámia műterem 

felszerelésének megismertetése.  

A munka során használt anyagok és szerszámok takarékos és sokoldalú használatának 

megtanítása, kéziszerszámok készítése. 

A kreatív feladatmegoldások gyakoroltatása a tervtől a kész munkáig. 

A klasszikus szobrászat és kerámia formai megoldásainak és az azoktól való elszakadás 

lehetőségeinek bemutatása. 

 

 

 Alapfokú évfolyamok 

  

4. ÉVFOLYAM 

 

 Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Az alapvető szobrászati és kerámiatörténeti, valamint technikai tudnivalók megismertetése.   

– A szobrász és kerámia tárgykészítési technikák alkalmazásában való jártasság kialakítása  

– Egyszerű mintázó szerszámok elkészítése 
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– Egyszerű felrakott és díszített edények készítése  

– Az alapvető mintázási ismeretekhez szükséges készségek kialakítása és fejlesztése 

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban 

Az agyag legfontosabb jellemzői, kezelése, alakítási lehetőségei 

Kerámiatárgy készítésének fázisai, formaadás, engobozás, mázazás munkarendje 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 

 Feladatcsoportok 

Ismerkedés a szobrász és kerámiaműhellyel 

– A szerszámok bemutatása, megnevezése 

– Agyag, gyurma, tészta, viasz, nemez – mint plasztikus anyagok – összehasonlítása 

– Egyszerű organikus formák mintázása 

– Állatfigurák mintázása 

 

Pozitív–negatív formák megismerése és formálása 

– Faktúragyűjtés, apró természeti formákról (nyomatok készítése) gipsznegatív öntése 

– Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban, megőrzésük: terrakottában, gipszben 

– Monogrampecsét faragása 

 

Felületdíszítés színekkel 

– Masszagyúrás, lapsodrás, kerek és négyzetes síkfelület tagolása engobbal 

– Színes agyagok 

– Színes masszák készítése földfestékekkel,  

– Ritmusgyakorlatok – ékszerkészítés 

 

Plasztikai élménygyűjtés 

– Múzeumlátogatás 

 

Szabadon formálható kerámia 

– Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készítése, földfestékkel való díszítése 

 

Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 

– Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész–egész viszonya, pozitív–negatív 

formák 

– Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak 

– Relief készítése 
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Állatábrázolás a különböző művészeti korokban 

– Múzeum– és könyvtárlátogatás 

– Állatrajzolás után mintázás: arányérzék fejlesztő gyakorlat 

– Kicsinyítés–nagyítás 

– Domborműmintázás agyagból 

– Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal 

– Üregelt körplasztika készítése 

– Anyagválasztás – agyag, fa, gipsz 

 

– Mintázófa és szobrászgyűrű készítése 

– Mintázás pozitív–negatív plasztikai elemekkel 

– Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottáról 

– Gipszformába préseléssel sokszorosítás 

– A relief tagolása festéssel, engobozással 

 

Pozitív, negatív, relief készítése 

– Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás, felületképzés 

– Negatív ellenpár készítése 

Edénykészítés  

– Szabadformálású és felrakott edények készítése 

– Különféle marokedény készítése, azok díszítése nyomhagyással  

– Formára vagy formába rakott intarziaedény 

– Kézi korongon történő edényfelrakás 

– Értékelés és kiállítás rendezés 

– Az év során készített tárgyak közös értékelése, a szaktanár irányításával 

– Ismerkedés a kiállítás rendezéssel  

 

 Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

Legyen képes: 

– alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 

– egyszerű edényeket felrakással elkészíteni és díszíteni.  

– életkorának megfelelő szinten megjeleníteni elképzeléseit, agyagban és gipszben. 

 

 5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Az alapvető mintázási és edénykészítési technikák alkalmazása 

– A megismert tárgyalkotó eljárás gyakoroltatása, hogy ép tárgyat tudjon létrehozni.  

– Minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítése és használata 
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– A plasztilinnel, gipsszel, agyaggal való bánásmód elsajátíttatása  

– Kisebb feladatok önálló megoldására való felkészítés.  

– Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészítés.  

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Relief és körplasztika 

A kerámiaégetésben rejlő lehetőségek 

A máz, mint védőréteg és színezőanyag 

A gipsz, mint átmeneti, és mint végleges anyag 

Szögletes formák összeépítése, vetemedés, zsugorodás 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 

Pénzérmék, plakettek mintázása 

– Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből 

– Gipszforma vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés 

– Gipsz pozitív öntése, retusálása 

 

Az építészet és a társművészetek kapcsolata 

– Szobrok a közterületeken 

– Makettek készítése  

– Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból  

– Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése  

 

Műterem– és gyárlátogatás 

– Szobrászművész munka közben  

– Üzemlátogatás kerámiagyárban: gipszműhely, nyersgyártó–formázó műhely, 

festőműhelyek, különböző hőfokon üzemeltetett kemencék és a kész termékek megtekintése 

 

Felületalakítás  

– Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen 

– Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás, fröcskölés, ecsettel való festés, írókázás ...) 

 

Edénykészítés 

– Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok 

alkalmazásával 

 

Korongozás 
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– Egyszerű alapformák, azok díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával 

 

Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 

– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

Legyen képes: 

– a megismert tárgyalakítási eljárás birtokában ép tárgyat létrehozni. 

– minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítésére. 

– mintázni és formázni plasztilinnel, gipsszel, agyaggal. 

– kisebb feladatok önálló megoldására. 

– tanári vezetéssel bonyolultabb feladatok elkészítésére. 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Különböző alapszintű tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása  

– Az önálló megoldási készség kialakítása, különböző plasztikai feladatok (dombormű, 

körplasztika) megoldásával  

– Az alapfogások elsajátíttatása, kisebb hengeres formák korongozásának megtanítása és 

gyakoroltatása 

– Az edényformálás és a mázak használatában való jártasság kialakítása 

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Képzési lehetőségek megismerése: iskolalátogatás művészeti szakközépiskolában 

Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése: épületszobrász, szobrászművész, 

keramikusművész  

Műterem látogatás szobrász– és keramikusművésznél 

Alacsony– és magastűzü masszák és azok mázazása, égetése 

Oxidáló és redukáló égetés, kemencék 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Szobrászat–kerámia gyakorlatok 

– Egyszerű körplasztikák pozitív–negatív öntése 
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Portré mintázása  

– Vázra épített portré mintázása agyagból 

– A kész fejről 2 feles gipszforma vétel–tanári segítséggel 

– A kiüregelt, kiszáradt agyagfej égetése terrakottára 

– A kiégetett agyagfej patinázása tanári segítséggel 

Drót és faelemekkel térkompozíció készítése 

– Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása 

 

Anyaggyűjtés 

– Edényformák rajzolása, díszítmények másolása, elemzése 

 

Korongozás  

– Egyszerű hengeres formák fölhúzása, a felület tagolása engobbal 

– Egyszerű edényformák korongozása különféle peremmegoldással 

– Fenékszög esztergálása 

– Fedő kialakítása 

 

Fülezés 

– Fülhúzás, felragasztás 

 

Mázas edény készítés 

– Mázazási, kemencerakási gyakorlatok 

– Az égetés figyelemmel kísérése 

 

Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 

– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

– alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 

Legyen képes: 

– önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű, körplasztika).  

– kisebb hengeres formát korongozni  

Legyen jártassága az edényformálásban és a mázak használatában 

 

 Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje: 

– a szobrászat– és a kerámiatörténet fontosabb állomásait, eredményeit,  
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– a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, és azok készítőit, 

– a szobor– és kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, felhasználási 

területét, a készítés technikáját,  

– a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 

– a balesetvédelmi szabályokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 

– az anyagismeret birtokában a célnak legmegfelelőbb eljárást alkalmazni, 

– életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába, 

– a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni, 

– a tárgyakat, az anyag–funkció–forma szempontjai szerint értelmezni, 

– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni, 

– különféle edénykészítési technikákat alkalmazni, 

– igényesen megoldani a kreatív feladatokat, az elképzeléseket a tervtől a kész munkáig, 

– saját munkáit elemző módon értékelni, rendszerezni, dokumentálni, 

– a helyes munkamenetet, munkavédelmi szabályokat következetesen betartani, 

– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel. 

 

A tanuló rendelkezzen: 

– a plasztikai formálás készségével, 

– saját és más munkájának szóbeli, közösség előtti értékelésének képességével. 

 

 A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama  

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  

– tervezés 40 perc 

– tárgykészítés 140 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a 

tanuló tervező, plasztikai alkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a szobrászat és 

kerámiaművészet, anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, 

megszerzett ismeretét. A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló szobrászati–, 

kerámiatechnikai jártasságát, tudását. 

A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy 

kerámia műfajából.  
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A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján 

elkészített alkotás, amely lehet: 

– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából, vagy bármely más 

anyagból, 

– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, 

– drótból, fából, hungarocellből, vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika, 

– felrakással, korongolással vagy egyéb technikával készült tárgy, tárgycsoport.   

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 

elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a 

vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy, tárgycsoport a szobrászat 

vagy kerámia műfajából.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb 

szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszítési technikával 

létrehozott alkotás, amely lehet: 

– figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,   

– korongozott vagy más technikával készített edény, 

– a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvözésével 

készült plasztika. 

 

A vizsga értékelése 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– a szobrászat és kerámia alapvető technikáinak ismerete, gyakorlati alkalmazása, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása és használata, 

– az elkészült munka összhangja. 

 

 SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA ALAPVIZSGA FELADATAI 

 

C) FELADATSOR KÉSZÍTÉSE AGYAGEDÉNY TÉMAKÖRBEN 

Rajzi, tervezési (esetleg fázisfotó) dokumentációval benyújtott alkotás, mely a második 

félévben készül tanórai keretek között, összeállított tematikájú feladatok szerint. 

 

EDÉNYTANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE (37-44.ó.) 

Feladat: (37-38.ó.) 

Edényábrázolások a különböző történelmi korokban. Gyűjtés a népművészet, az iparművészet 

és a képzőművészet formái alapján az őskortól napjainkig. 

Ajánlott: - Csupor István: Fazekas könyv   

- pausz papír, ceruza vázlatok A/4-es méretben 
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Feladat: (39-40.ó.) 

Választott edényforma felnagyítása, látványrajz készítése, tónusokkal, ellipszisekkel, fekete 

fotókartonra, fehér v. színes ceruzával, vagy rajzlapra grafittal. 

 

Feladat: (41-42.ó.) 

Dombormű készítése az adott edényformából (szimmetria, plaszticitás, pontos kortúrok) 

 

Feladat: (43-44.ó.) 

Az agyagdombormű befejezése, esetleg kis formavázlat, kézzel, vagy korongon. 

 

A VIZSGAMUNKA TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE (45-64.ó.) 

 

Feladat: (45-46.ó.) 

Saját edény megtervezése, esetleg füllel és v. fedéllel. A/4-es papíron ceruza vázlatok készítése. 

 

Feladat: (47-48.ó.) 

A kiválasztott vázlat alapján látványterv tónussal. 

 

Feladat: (49-50.ó.) 

Méretezés hosszmetszeti rajzon vonalzóval, A/4-es vagy A/3-as méretben. A vizsgaedény 

mérete érjen el legalább 30 cm magasságot (korongozott edény 20 cm) 

 

Feladat: (51-52.ó.) 

A megkezdett edény elkezdése agyagból, gyűrűs felrakással, esetleg korongozással. 

Ajánlott eszközök: mintázófa, ütögető léc, citling, vágódrót, nejlon  

 

Feladat: (53-60.ó.) 

A gyűrűs felrakás folytatása, órák között légmentes letakarás. 

 

Feladat: (61-62.ó.) 

Befejezés, a formának peremmel való lezárása, esetleg fülezés, v. fedél készítése. Végső formai 

igazítások. 

 

Feladat: (63-44.ó.) 

Motívum esetleges belekarcolása vagy rámintázása bőr kemény állapotban. A kész munka 

kitakarása, szárítása. 

 

MÁZAZÁS, ÖSSZEGZÉS (65-68.ó.) 

 

Feladat: (65-66.ó.) 
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Amíg a tárgy szárítása és zsengélése zajlik, az elkészült rajzi munkák válogatása, rendszerezése, 

paszpartúzása történik a vizsgához. 

 

Feladat: (67-68.ó.) 

Az edényhez illő máz kiválasztása, és felhordása (ecsettel). A megfelelő motívum elhelyezése 

tárgyakon. 

 

 AZ ALAPVIZSGA HELYSZÍNÉN ÉS IDEJE ALATT, ÖNÁLLÓAN 

KÉSZÍTETT MUNKA 

 

Feladat: A második félévben tervezett edény vagy tárgy, gyűrűs felrakással vagy 

korongozással történő elkészítése agyagból. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a következőkre: 

 technikai összedolgozás 

 méretarányosság 

 a forma szimmetriája és feszessége 

 eszközhasználat 

 felületképzés 

Időtartam: max.180 perc 

 

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

 

Általános értékelési szempontok: 

 formaérzék 

 tervező, megoldó készség 

 rajzi megjelenítés 

 kreativitás, manuális érzék 

 technikák és különböző eszközök megfelelő használatának képessége 

 

Érdemjegyek: 

 

Jeles (5) 

Munkájában megmutatkozik kiemelkedő kompozíciós és formaérzéke, valamint az adott 

technikában való jártassága. Esztétikailag igényes kivitelezés jellemzi a befejezett munkát. 

A választott technikát a készített eszközökre tökéletesen, változatosan alkalmazza. 

 

Jó (4) 

Munkája általános értékű, kisebb plasztikai hibákkal, technikai kivitelezése kifogástalan. 

 

Közepes (3) 
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A tanuló munkáiban rendszertelenség, hullámzó teljesítmény látszik. Nagyobb problémák 

jelentkeznek a forma alkotásában, komponálásban, a technikai kivitelezésben egyaránt. 

 

Elégséges (2) 

Súlyos formai, technikai alaphibák jelentkeznek. Az elkészült munka esztétikailag hiányos, 

kivitelezése igénytelen. 

 

Elégtelen (1) 

Az alapkövetelményeket nem teljesítette. 

 

  A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Mintázó állványok 

Mintázó szerszámok 

Faragó szerszámok (gipszhez, fához, kőhöz) 

Kéziszerszámok különböző segédanyagok megmunkálásához 

Munkaasztalok 

Agyagos láda 

Korong (láb–, gépi, kézi korongok) 

Kemence (fatüzelésű, elektromos, gáz–, vagy olajfűtésű) 

Kemence tartozékok 

Hőfokmérő–, szabályozó műszer 

Szárítóberendezés vagy szárítópolc 

Keverő és tároló edények 

Kéziszerszámok, festékező, mázazó eszközök  

Kisgépek 

Tároló szekrények 

Mérőeszközök 

Gipszműhely–felszerelések, gipszformák 

Vizes blokk 

Egyéni védőfelszerelések 

Munkabiztonsági berendezések 

Környezetvédelmi berendezések 
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SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZET 

 

 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, 

feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Jelenleg nem működik a szín- és bábművészet tanszak, de az újraindítást tervezi az intézmény 

vezetése.  

Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a 

meghatározott követelmények teljesítésével történő képesség- és készségfejlesztésen, 

tehetséggondozáson van. A tananyag a színművészeti–bábművészeti műveltség 

megalapozásához elengedhetetlenül szükséges, alapvető tartalmakat foglalja magában. A 

tananyag eszköz a tanulók értelmi és érzelmi képességeinek, kifejezőkészségének 

fejlesztésében, követelményei a tanuló életkori fejlődési jellemzőihez igazodnak, feldolgozása 

gyermekközpontú pedagógiai módszerek alkalmazásával történik. Önálló gondolkodásra, 

problémamegoldásra, cselekvésre, alkotásra, közösségben történő tevékenységre, nyitottságra, 

a különböző kultúrák értékinek megismerésére, elfogadására ösztönöz. 

Célok: 

képesség- és készségfejlesztés, valamint személyiségformálás a dráma és színjáték 

eszközeivel; 

az önkifejezés lehetőségének biztosítása; 

az önértékelés, elfogadás fejlesztése; 

a problémák iránti érzékenység kialakítása, fejlesztése; 

az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a mindennapi élethez; 

a művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitottságra nevelés; 

esztétikai nevelés, ízlésformálás. 

Feladatok: 

az egyéni képességekhez igazodó oktatás biztosítása; 

a tanuló érdeklődésére, a tanár és a pedagógus közös tevékenységére, együttműködésére 

épülő oktatás megszervezése; 

problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönzés; 

a színház és a társművészetek élményszerű megismertetése; 

a tanuló verbális és nem verbális kifejező készletének gazdagítása; 

alkotásra ösztönzés; 

a tehetségek felismerése, tehetséggondozás; 

felkészítés szakirányú továbbtanulásra. 

Eszközök, eljárások: 

a mindennapi élethez kötődő témák feldolgozása; 

problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönző feladatokra épülő tananyag-

feldolgozás; 
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a céloknak és feladatoknak megfelelő kidolgozott pedagógiai módszerek (pl.: 

drámapedagógia, színház-pedagógia) alkalmazása, illetve új módszerek kifejlesztése; 

hatékony tanulási módok alkalmazása (kooperatív tanulás, játékos tanulás, cselekvő tanulás 

stb.); 

gazdagítás, mélyítés, gyorsítás; 

versenyeztetés; 

alkotótáborok szervezése; 

kiállítás-, hangverseny- és színházlátogatások szervezése, a látottak megbeszélése; 

színpadi produkciók létrehozása. 

 

  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét, 

biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják 

meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, 

amelyek a színművészetben megjelennek. A művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, 

átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

A színházi alkotómunka hatékony eszköze a személyiségfejlesztésnek: különösen a kamasz, 

majd ifjúkorba lépő fiatalok személyiségének kialakulásához, gazdagításához, énképének, 

önismeretének fejlesztéséhez, önmeghatározásához, érzelmei kifejezéséhez, gondolatai 

megfogalmazásához, az önkifejezéshez járul hozzá. 

A színjátékoktatásban alkalmazható tevékenységformák a személyiségfejlődés rendkívül 

érzékeny, fontos, és meghatározó szakaszában nyújtanak közösségi élményt, adnak hiteles – az 

önértékelést segítő – visszajelzést a csoporttagoknak. Ebben az életkorban egyén és közösség, 

belső és külső világ, legalitás és moralitás konfliktusának feldolgozásához pótolhatatlan 

segítséget nyújtanak. Akkor kínálnak közös értékrendet, társas együttlétet, amikor az egyén 

sokszor magára marad kétségeivel, amikor tudatosítja a világ feloldhatatlan ellentmondásait, 

szólamok, eszmék és valóság kontrasztját. Ezek az élmények, tapasztalatok, indulatok, 

gondolatok a játék alapanyagát képezik. „Kijátszásuk” segíti a feldolgozást, értelmezést, 

önmaguk elfogadását. 

Feladat a személyiség önfejlesztésének elősegítése, amelynek alapja a tanulók önismeretének 

gazdagítása, hogy képesek legyenek saját lehetőségeik és korlátaik felismerésére. 

Kiemelt feladataink: 

az önismeret, önelfogadás, önértékelés képességének kialakítása, fejlesztése; 

az alkotókészség fejlesztése; 

a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, a 

kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása; 

az érdeklődés felkeltése a kultúra, a társadalmi jelenségek és problémák iránt; 

a közösségi tevékenységek iránti igény kialakítása. 

 A fejlesztés eszközei: 
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önismereti, együttműködési, kommunikációs képességeket fejlesztő gyakorlatok a 

tantárgyak tananyagába és követelményeibe beépítve vagy tanórán kívüli tréningekkel; 

produkciók létrehozása (vizsgák, versenyek, fesztiválok, iskolai ünnepek); 

a tanulói produkciókról, tanórai tevékenységekről videofelvétel készítése, annak 

visszanézése, elemzése, értékelése az önértékelés képességének fejlesztésére; 

színház- és múzeumlátogatások; 

iskolai és iskolán kívüli kulturális rendezvényeken való szereplés, illetve részvétel 

motiválása (amennyiben a tevékenység hozzájárul a helyi tantervben megfogalmazott 

követelmények teljesítéséhez). 

Az iskolában oktató pedagógusok, művészek a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során 

kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és 

differenciálását.  

 

 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka egyrészt a tananyagba 

beépítve, másrészt az oktatók, a művészek és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén 

valósul meg, illetve a tanulói közösségen keresztül érvényesül.  

A közösségben kialakuló értékrend, normák, szabályok, elvárások segítik az egyént a 

döntésekben, a felelősségvállalásban. 

A közösségfejlesztés területén kiemelt feladataink: 

az iskolai tanulói közösség egyéni arculatának kialakítása; 

a közösség hagyományainak megismertetése;  

a tanulói közösség tevékenységének megszervezése, összehangolása; 

a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, 

formai keretek kialakítása, folytonosságának elősegítése. 

 A fejlesztés eszközei: 

produkciók létrehozása, bemutatása; 

a szűkebb és tágabb közösség ünnepeinek megtartása, ünnepteremtés; 

iskolai hagyományok teremtése, megőrzése (ballagás, diáknap, fesztiválok, versenyek, 

alkotótáborok); 

tanórán kívüli foglalkozások biztosítása;  

a tanulók, illetve a tanulók és a pedagógusok közös problémamegoldó tevékenységén 

alapuló foglalkozások biztosítása. 

Az iskolai közösség kialakítása, fejlesztése csak a tanulók aktív részvételével, 

közreműködésével valósítható meg. 

Feladatunk a fent megfogalmazott keretek között az iskolai közösség és a tágabb társadalmi 

környezet közötti kapcsolat biztosítása is.  
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 A tehetség, képesség kibontakozását segítő pedagógiai tevékenység 

A képességek feltárása, a tehetség felismerése folyamatosságot, valamint a pedagógus, szülő, 

tanuló együttműködését igénylő feladat. Iskolánk alapvető feladatai közé tartozik a tehetségek 

felkutatása, gondozása, kibontakozásuk elősegítése.  

A tehetségfejlesztés iskolánkban alkalmazott módjai:  

gazdagítás és elmélyítés (differenciálás, nyitott feladatok, különböző munkatempó, egyéni 

fejlesztés, különféle csoportosítás osztályon, évfolyamon belül, a tehetséges tanulók minél 

nagyobb önállóságot, alkotó jellegű feladatot kapnak); 

gyorsítás (több évfolyam anyagát rövidebb idő alatt teljesítheti a tanuló). 

 A tehetségfejlesztés feladatai, eszközei:  

az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások (neves szakemberek bevonásával 

szervezett tréningek, kurzusok, táborok az önismeret, az önértékelés, a művészi 

kifejezőkészség, a problémamegoldó készség fejlesztésére, az ismeretek bővítésére);  

felkészítés versenyekre, fesztiválokra; 

versenyek, fesztiválok szervezése; 

felkészítés szakirányú továbbtanulásra. 

 

 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök 

kiválasztásának elvei 

A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.  

A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a szaktanár joga. A 

választásnál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

korszerű ismereteket közvetítsen; 

didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban meghatározott – az 

iskolában folyó nevelés-oktatás alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, 

eljárásainak; 

segítse a tanulást, motiváljon; 

nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő legyen; 

szerkezete legyen világos, érthető; 

esztétikus, igényes legyen; 

az ára legyen kedvező. 

Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is. 

 

 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Felvétel az iskola évfolyamaira 

Az iskola 1. előképző és 1. alapfokú évfolyamára jelentkezés életkori feltételei: 
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az előképző 1. évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik 

be 6. vagy 7. életévüket; 

az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 6. 

életévüket. 

Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a tanuló 

csoportbesorolásáról. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell 

tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt az iskola helyi tantervében az 

adott évfolyamra meghatározott követelmények figyelembevételével, majd javaslatot készít az 

igazgatónak a tanuló évfolyam- és csoportbesorolását illetően. 

A meghallgatás és a különbözeti vizsga feladatait tanévenként a bizottság tagjai állítják össze a 

következő típusok szerint: 

beszédgyakorlatok (koncentráció, hangzás, ritmus, artikuláció figyelembevételével) 

egyénileg és csoportosan; 

mozgásgyakorlatok (térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció 

lehetőségeinek figyelembevételével) egyénileg és csoportosan; 

improvizációs gyakorlatok téma, szerep vagy tárgyak megadásával (csak magasabb 

évfolyamra jelentkezők esetében). 

A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor bizonyítványába 

bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő évfolyamba, illetve csoportba. 

Ha a kötelezően, illetve a szabadon választott tantárgya módosul, a tanulónak különbözeti 

vizsgát kell tennie az iskola helyi tantervében az adott évfolyamokra meghatározott 

követelmények alapján. 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott, javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma meghaladja a kettőt, a tanuló az 

évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével.  

Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki  

– a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.  

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres 

látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai 

körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, 

kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók 
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mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és működési 

szabályzata és házirendje tartalmazza.  

Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. 

 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú feladatai, 

követelményei, az előírt tananyag” című rész tartalmazza minden egyes tantárgyra 

vonatkozóan. 

A beszámoltatás formái 

1. Évközi beszámoltatás  

Gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással 

Szóbeli felelet 

Írásbeli felelet 

2. Év végi beszámoltatás (vizsga)  

Nyilvános bemutató  

színpadi produkció (előadás és/vagy jelenet, jelenetek) 

vagy 

csoportos gyakorlatsor 

vagy 

bemutató óra (tanári irányítással végrehajtott feladatok) 

Gyakorlati feladat végrehajtása (önálló munka; pl.: gyűjtőmunkák, gyakorlatsor 

összeállítása, levezetése stb.) 

Szóbeli vizsga (pl.: előadás-elemzés) 

Írásbeli vizsga (pl.: teszt, esszé) 

3. Művészeti alapvizsga  

A beszámoltatási formák alkalmazásának szabályai 

a) Az év végi beszámoltatás (vizsga) 

az előképző évfolyamain nem kötelező, 

az 1–6. alapfokon a tanult valamennyi tantárgyból kötelező: 

gyakorlati tantárgyakból a nyilvános bemutató kötelező, 

a szaktanárok választása alapján lehetőség van a kombinált beszámoltatásra: több tantárgyból 

összevontan számolnak be a tanulók a tanév anyagából (pl. a színpadi előadást úgy kell 

összeállítani, hogy abból mérhető legyen a színjáték, a mozgásgyakorlatok, illetve a 

beszédgyakorlatok tantárgy adott évre előírt követelményeinek teljesítése is). 

b) Év közben a beszámoltatás rendszeres (legalább három alkalom). 

c) Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények teljesítését 

követően tehető. 
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 A tanuló teljesítményének értékelése, minősítése 

A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló fejlődési 

ütemét. 

Az előképző 1–2. évfolyamán 

A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) formában történik.  

A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási törvény 70. §-ának (3) 

bekezdésének felhatalmazása alapján iskolánk háromfokozatú szöveges minősítési formát 

alakított ki: 

jól megfelelt; 

megfelelt; 

nem felelt meg. 

Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

követelményeket kiemelkedően teljesítette. 

Megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

minimumkövetelményeket teljesítette. 

Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfolyamra előírt 

minimumkövetelményeit nem teljesítette. 

A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri. 

Az 1–6. évfolyamon  

Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszeresen – félévente 

legalább három – érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel történő értékelés mellett a tanár a 

tanév során folyamatosan alkalmazza a kifejtett szóbeli, esetenként írásbeli értékelési formát is. 

Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy 

érdemjeggyel értékeli.  

Több tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár(ok) 

tantárgyanként külön érdemjeggyel értékeli(k).   

Félévkor és év végén a tanuló teljesítményét a tanár osztályzattal minősíti.  

A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi osztályzatokat 

az évközi érdemjegyek és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell megállapítani.  

Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és 

osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

jeles (5); 

jó (4); 

közepes (3); 
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elégséges (2); 

elégtelen (1). 

A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben az egyéb, idevonatkozó jogszabályok a meghatározók. 

 

 A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE 

A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének 

pontossága, kötelességtudata, képességeihez mért teljesítményének szintje, egyenletessége, 

alapján történik.  

Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan 

közreműködik, felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, a 

feladatok végzésében önálló, a képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt nyújtja, 

teljesítménye egyenletes, önművelése rendszeres. 

Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de aktivitása 

nem folyamatos, rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a csoportmunkában és az önálló 

munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása egyenetlen, a 

tanórákra való felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó érdeklődéssel végzi, önművelése 

rendszertelen, képességei alatt teljesít. 

Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen aktivitást, 

feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi. 

A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok 

[a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

példás (5); 

jó (4); 

változó (3); 

hanyag (2). 

A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni.  

A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a csoportvezető tanár 

– a csoportban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. 

A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 
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Színjáték tanszak 

 

  AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS 

CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figyelembe véve 

a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – 

lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek 

fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és 

fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve 

felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára. 

 

A képzés lehetővé teszi mindkét területen 

– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 

– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és 

azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására 

– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 

– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban 

(bábjátékban) való alkalmazását 

– Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 

– Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által 

bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 

 

A színművészet területén különösen  

– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 

– Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását 

differenciált feladatokban 

– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek 

megismerését 

– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 

– A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 

 

  A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

A képzés ideje: 8 év 

Évfolyamok száma: 8 évfolyam 
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Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy 

Dráma és színjáték 
2 2 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően választható 

tantárgyak 

beszéd és vers  

 

  1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgyak 

beszéd és vers  

 

        

Összes óra 2 2 4 4 4 4 4 4 

Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

 A képzés tantárgyai 

Főtárgy: 

dráma és színjáték (1–2. előképző és 1–6. alapfokú évfolyamokon); 

Kötelezően választható tantárgyak: 

 

 beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

 

 A SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák 

Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 

Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 

Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 

A színházi műfajok felismerése 

A szöveg– és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka fázisainak, 

főbb összetevőinak megismerése, alkalmazása 

Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása 
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Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása 

Színházi improvizáció 

Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 

Előadásban (játékban) szerepek megformálása 

A rendezői instrukciók mentén végzett munka 

Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás során 

Színházi előadások elemzése, értékelése 

 

Személyes kompetenciák 

Önállóság 

Döntésképesség 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 

Mozgáskoordináció 

Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 

Társas kompetenciák 

Kapcsolatteremtő készség 

Kezdeményezőkészség 

Empatikus készség 

Tolerancia 

Kommunikációs rugalmasság 

Adekvát metakommunikáció 

Konfliktusmegoldó készség 

 

Módszerkompetenciák 

Kreativitás, ötletgazdagság 

Problémamegoldás 

Figyelem összpontosítás 

Helyzetfelismerés 

Kritikus gondolkodás 

 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.  

 

 A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények 

alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és 

elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga feladatait a 
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vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, 

átdolgoztathatja. 

 

Vizsga tantárgyak  

Színjáték tanszak 

A művészeti alapvizsga tantárgyai:  

dráma és színjáték, valamint  

beszéd és vers 

 

A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga 

letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni 

versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán beszéd 

és vers tantárgyból megszerzett művészeti alapvizsga –bizonyítvánnyal, akkor az adott 

tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga  minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 

osztályzattal kell minősíteni. 

Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy 

osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás 

eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső osztályzatának meghatározásában a 

szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani 

közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti, alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga 

tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a 

vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 Dráma és színjáték tantárgy  

 

A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is 

elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és 

színjátékon keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és előadói 

képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak 

elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra és a világra vonatkozó kérdések 

megfogalmazására és a válaszok keresésére.  
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A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, 

a játék örömén keresztül érjük el. 

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a 

dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen 

keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 

 a csoportos játék örömét 

 a csoportos játék szabályait 

 az érzékszervek működésének jelentőségét 

 az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

 a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

 a szerepjátékokban való részvétel élményét 

 a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, 

mondókákat, gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 

 

Fejlessze a tanulók 

 

 érzékszerveinek működését, érzékelését 

 ritmusérzékét 

 megfigyelő– és utánzóképességét 

 mozgásos ügyességét, koordinációját 

 együttműködési képességét 

 hallási figyelmét 

 figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

 szabálytudatát 

 közösségtudatát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

 társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

 versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

 a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és 

betartatására 

 a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

 a játék örömének másokkal való megosztására 
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Tananyag 

 

Bemelegítő mozgásos játékok 

 

 Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

 Népi kiszámoló– és fogócskajátékok 

 Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 

 Egyszerű mímes játékok tanári narrációra 

 Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással 

 

Érzékelő játékok 

 

 Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése 

 Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

 Az idő észlelésének fejlesztése 

 

Ritmusgyakorlatok 

 

 Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 

 Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

 Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban 

 Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 

 

Beszédgyakorlatok 

 Hangok utánzása 

 Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok) 

 Beszédre késztető játékok 

 

Utánzó játékok 

 Testtartás és mozgás utánzása 

 Hétköznapi tevékenységek utánzása 

 Állatok mozgásának utánzása 

 

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 

 Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 

 Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

 

Szerepjátékok, szabályjátékok 

 Népi gyermekjátékok 

 Énekes–táncos játékok 
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 Mozgásos (testnevelési) játékok 

 Egyszerű szerkezetű drámajátékok 

 

Csoportos improvizációs játékok 

 Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 

 Gyerekversek feldolgozása 

 

Komplex drámafoglalkozások 

 Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közreműködéssel (térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató 

szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét 

 a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

 a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 

gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből 

legalább egyet) 

 Legyenek képesek 

 adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos 

érzékelésre 

 a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

 alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

 legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására 

 a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

 a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

 társaikkal való együttműködésre 

 

 

 2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a csoportos improvizációs játék örömét 

– a csoportos játék szabályait 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 

– az alapvető ritmushangszerek használatát 

– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, 

gyerekverseket, népmeséket 
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– egyes drámajátékok szabályait 

Fejlessze a tanulók 

– érzékszerveinek működését, érzékelését 

– ritmusérzékét 

– megfigyelő– és utánzóképességét 

– mozgásos ügyességét, koordinációját 

– együttműködési képességét 

– hallási figyelmét 

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

– kifejezőkészségét 

– helyzet felismerési képességét 

– szabálytudatát 

– közösségtudatát 

Ösztönözze a tanulókat 

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

– a játék örömének másokkal való megosztására 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Fogójátékok 

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

– Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 

– Mímes játékok tanári narrációra 

 

Érzékelő játékok 

– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

– Színkompozíciók összehasonlítása 

– Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással 

– Az idő észlelésének fejlesztése 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

– Tempótartás különböző térformákban 

– Futások irányváltoztatással 

– Ritmushangszerek és mozgás 

 

Beszédgyakorlatok 
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– Beszédre késztető játékok 

– Beszédgimnasztikai gyakorlatok 

– Beszédszervek ügyesítése játékos formában 

 

Utánzó játékok 

– Egyszerű mozgástükrözések 

– Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása 

– Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása 

 

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 

– Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással 

– Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

 

Szerepjátékok, szabályjátékok  

– Népi gyermekjátékok 

– Mozgásos (testnevelési) játékok 

– Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok 

– Vetélkedőjátékok 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel 

(térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató 

szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a csoportos játék szabályait 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 

– a megismert ritmushangszerek használatát 

– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, 

gyerekverseket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül mindegyikből legalább egyet) 

– egyes drámajátékok szabályait 

Legyenek képesek 

– adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív 

részvételre 

– legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 

– a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

– társaikkal való együttműködésre 
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ALAPFOKú évfolyamok 

 

 1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát  

– az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 

– a tér használatát és az abban való tájékozódást 

– a helyszín fogalmát, jelentőségét 

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

Fejlessze a tanulók 

– együttműködő képességét 

– képzelőerejét 

– mozgásos improvizációs képességét 

– térbeli tájékozódását 

– figyelem–összpontosító képességét 

– megfigyelő képességét 

– problémamegoldó képességét 

– ritmusérzékét 

– légzőkapacitását 

– hangképzését 

– artikulációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 

– a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 

– társaikkal való együttműködésre 

– gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 

– a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára 

– kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 

 

 

 

Tananyag 
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Mozgásgyakorlatok 

– Összekapaszkodó, érintésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait 

játékos szituációba tevő gyakorlatok (pl.: váll–, térdérintős játékok, nehezített speciális helyzetű 

fogók) 

– Lazító és feszítő gyakorlatok 

– Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele, formálása, 

kikerüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–típusú népi játékok 

– Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység során (pl. 

tűzfújás), beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása 

– Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és hosszának 

tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 

– Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése) 

– Hanggyakorlatok 

– A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a hangban) 

– A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, halk hangos) 

– Egymás hangjának felismerése, utánzása 

– Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása)  

– Szavak, rövid mondatpárok játékos variálása 

– Játékos hangerő–gyakorlatok 

– Artikulációs gyakorlatok 

– A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 

– A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével 

– Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak 

– Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel  

– Hangsúlygyakorlatok  

– A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre hosszabb 

szavakban) 

– Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya 

 

Fantáziajátékok 

– Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban 

– A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék 

 

Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok 

– Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok (pl.: 

versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban) 

– Térkitöltő gyakorlatok 

– Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok 
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– Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással 

 

Dramatikus játékok 

– Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére 

– Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák készítése, 

állókép, gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, beépített szereplő, 

gondolatkövetés konvenciók felhasználásával) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tér használatát és az abban való tájékozódást 

– a helyszín fogalmát, jelentőségét 

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

Legyenek képesek 

– egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 

– egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 

– a tanult mozgáselemek összekapcsolására 

– az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 

– a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 

– a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 

– tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthető beszéd alapjait 

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

– a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

Fejlessze a tanulók 

– figyelem–összpontosító képességét  
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– megfigyelő képességét 

– együttműködő képességét 

– verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 

– fogalmazási és kifejező képességét 

– dramatizáló képességét 

– rögtönzési képességét 

– elméleti drámaelméleti tudását 

Ösztönözze a tanulókat 

– figyelmük tudatos összpontosítására 

– a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 

– önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 

– a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására 

– önálló verbális megnyilvánulásra 

– pontos és kifejező szerepjátékra 

– önálló dramatizálásra 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított 

testhelyzetben 

– Indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása 

versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú játékok) 

 

Lazító gyakorlatok 

– Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve 

– Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése 

– Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben  

– Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett 

– Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása mellett 

(legfeljebb 40–50 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– Játékos hangerőpróbálgatás 

– Hangok próbálgatása az erős érzelmi–indulati állapotok kifejezésére 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok 

– Nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok 

– Ritmus és tempógyakorlat 
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– Versek ütemezése kötött mozgással 

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok 

– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A kijelentés hanglejtése 

 

Koncentrációs gyakorlatok 

– Játékok számokkal 

– Kérdés–felelet típusú játékok 

– Mozgáskoncentrációs játékok 

– Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 

– Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal 

– Vakvezető játékok alapváltozatai 

 

Improvizációs játékok 

– Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal) 

– Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel 

– Szituációs játékok (pl.: befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások reprodukcióival, a 

szereplők jellegzetes vonásainak megadásával) 

– Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített 

improvizációkkal 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül 

– Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, 

szerepcsere, kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső hangok, 

szertartás, vita konvenciók felhasználásával) 

 

Drámaelméleti alapok 

– Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, jelenet 

kezdete és vége, főhős, szereplők, helyszín) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthető beszéd alapjait 

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

Legyenek képesek 
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– figyelmük tudatos összpontosítására 

– társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a bizalom megélésére 

– érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 

– tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 

– egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására 

– aktív szerepjátékra 

 3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az együttérző beleélés szükséges voltát 

– a szavak nélküli közlések jelentőségét 

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

– a feszültség élményét és fogalmát 

– az analógiás gondolkodás alapjait 

– a karakter fogalmát 

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 

– térhez igazodó beszédét 

– artikulációs képességét 

– empátiás képességét 

– verbális és nonverbális kommunikációs képességét 

– fantáziáját és kreativitását 

– differenciált kifejezőképességét 

– fogalmi gondolkodását 

– kooperációs készségét 

Ösztönözze a tanulókat 

– elfogadó együttműködésre 

– érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére 

– a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 

– a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Versenyjátékok, különböző típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok a 

megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére 

– Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 

– Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás 

– Lazító gyakorlatok 

– Feszítés–lazítás testrészenként  
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Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlat 

– A be– és kilélegzett levegő mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus megtartása 

mellett kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50–60 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– A térhez igazodó hangerő gyakorlása 

– Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának összehangolásával (pl.: rikkancs, 

piaci árus, idegenvezető) 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörő mondókák 

– A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai 

– Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok) 

– Ritmus és tempógyakorlat 

– Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal 

– Hangsúly–és hanglejtésgyakorlat 

– A kérdezés  hangsúlya kérdőszóval és anélkül 

– A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és anélkül 

 

Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 

– Az arc, tekintet, gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok, gyakorlatok 

– Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 

– Üzenetek (pl.: utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal 

 

Fantáziajátékok 

– Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 

– Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése 

– Belső képek megjelenítése mozgással és beszéddel 

 

Improvizációs játékok 

– Szituációs játékok vázlat megadásával 

– Különböző karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban 

– Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 

– Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban 

 

Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 

– Tükörjátékok 

– Távolságtartó játékok 

– Szoborjátékok 

 

Ön– és társismereti játékok 

– Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására) 
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– Egyszerű visszajelzésekre építő játékok 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl.: a szakértő köntösében, telefonbeszélgetés, az 

élet egy napja, fórum–színház, Hogyan történt? konvenciókkal) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az együttérző beleélés szükséges voltát 

– a szavak nélküli közlések jelentőségét 

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

– az analógiás gondolkodás alapjait 

– egyes karakterjellemzőket 

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

– a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben 

Legyenek képesek 

– a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére 

– a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 

– aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex 

drámaórákban 

– feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 

– beszédüket a térhez igazítani 

– pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

 

 4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az elemző gondolkodás lényegét, használatát 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének 

egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

 

Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 
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– kifejező beszédét 

– testkontrollját 

– elemző gondolkodási képességét 

– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 

– fogalmazási képességét 

– helyzetfelismerési képességét 

– problémamegoldó képességét 

– együttműködési képességét 

– megfigyelési képességét 

– analógiás gondolkodását 

– előadói képességét 

– improvizációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

– kritikus és önkritikus gondolkodásra 

– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 

– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 

– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 

– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 

– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 

– életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, filmek 

megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), testrész–

vezetéses futások 

– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

– Lazítógyakorlat 

– Feszítés–lazítás testrészenként 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– Hangkitalálás  

– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel 

– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra) 

– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 

– Ritmus–és tempógyakorlat 

– Időmértékes versek ritmizálása 
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– Hangsúlygyakorlat 

– A tagadás hangsúlyai 

 

Bizalomgyakorlatok 

– Vakvezetéses gyakorlatok 

 

Improvizációs játékok 

– Rögtönzések életkori témákra 

– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 

– Rögtönzések közmondásokra 

– Rögtönzések megadott konfliktusra 

– Rögtönzések megadott témára 

– Rövid monológok különböző élethelyzetekben 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl.: riportkészítés, 

montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által) 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– A színpadi létezés alapszabályai 

– Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 

– Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt 

– A figyelem felkeltése és megtartása 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének 

egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

Legyenek képesek 

– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 
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– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 

– a tér tudatos használatára 

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az elemző gondolkodás lényegét, használatát 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének 

egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

 

Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 

– kifejező beszédét 

– testkontrollját 

– elemző gondolkodási képességét 

– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 

– fogalmazási képességét 

– helyzetfelismerési képességét 

– problémamegoldó képességét 

– együttműködési képességét 

– megfigyelési képességét 

– analógiás gondolkodását 

– előadói képességét 

– improvizációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

– kritikus és önkritikus gondolkodásra 

– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 

– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 

– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 

– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 

– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 

– életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, filmek 

megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 
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Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), testrész–

vezetéses futások 

– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

– Lazítógyakorlat 

– Feszítés–lazítás testrészenként 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– Hangkitalálás  

– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel 

– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra) 

– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 

– Ritmus–és tempógyakorlat 

– Időmértékes versek ritmizálása 

– Hangsúlygyakorlat 

– A tagadás hangsúlyai 

 

Bizalomgyakorlatok 

– Vakvezetéses gyakorlatok 

 

Improvizációs játékok 

– Rögtönzések életkori témákra 

– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 

– Rögtönzések közmondásokra 

– Rögtönzések megadott konfliktusra 

– Rögtönzések megadott témára 

– Rövid monológok különböző élethelyzetekben 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl.: riportkészítés, 

montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által) 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– A színpadi létezés alapszabályai 

– Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 
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– Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt 

– A figyelem felkeltése és megtartása 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének 

egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

Legyenek képesek 

– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 

– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 

– a tér tudatos használatára 

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– különböző színházi terek jellemzőit 

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg 

megközelítésében 

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

Fejlessze a tanulók 

– színházi fogékonyságát 

– kritikai és önkritikai képességét 

– más művészetek iránti fogékonyságát 

– önállóságát, magabiztosságát 

Ösztönözze a tanulókat 

– az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 
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– kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 

– konstruktív együttműködésre 

– drámai művek olvasására 

– színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 

– önálló, magabiztos megnyilvánulásra 

– más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének megismerésére 

– őszinte, építő szándékú kritikai megnyilvánulásokra 

– nyilvánosság előtti fellépésre 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Lassított mozgás( különböző helyzetekben) 

– A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

– Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerő–gyakorlatok 

– Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Pontos, laza pergő artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben 

– Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 

– Ritmus–és tempógyakorlatok 

– Ritmusgyakorlatok tempóváltással 

– Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok 

– Az alárendelő mondatok hangsúly–és hanglejtés variációi 

 

Színházi alapismeretek 

– Színházi térformák (pl.: dobozszínház, körszínház) 

– Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 

–  A „félre” technikája 

– Monológ 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– Különböző drámai konvenciók (pl.: állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az improvizációk 

és egy adott színdarab megjelenítésének előkészítésében 

– Különböző drámai konvenciók (pl.: belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a szerepépítés 

folyamatában 

– Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával 

– Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi 

állapotának kibontásával 
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Felkészülés a vizsgára 

– Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel 

– Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy 

Rövid előadás létrehozása tanári irányítással 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a különböző színházi terek jellemzőit 

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

– az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 

– a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 

Legyenek képesek 

– alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 

– munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 

– a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében 

– a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során  

– részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 

– a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 

– az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy 

színházi előadásban való közreműködésre 

 

 Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 

– a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú 

fejlettségének mértékét 

– a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez 

irányú fejlettségének mértékét 

– az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 

kapcsolatában 

– a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, 

gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében 
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– azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit, 

amelyek a körülöttük lévő világról való gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok 

kommunikációjában segítséget nyújtanak 

Legyenek képesek 

– figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 

– társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

– a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 

– személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 

– drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatteremtésre 

– pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 

– a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra 

– saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos érzékelésére, 

a tér kreatív használatára 

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészítésében 

– társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív 

közreműködésre, valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és 

megfogalmazására 

 

  A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Dráma és színjáték 

improvizáció 2–3 perc 

színpadi produkció 

– jelenet 3–5 perc 

vagy 

– előadás 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A 

szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort 

kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes 

tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat (helyszín, 

szereplők, cselekmény, konfliktus). 
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A felkészülési idő 5 perc. 

 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció 

alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos 

előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes 

játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat 

a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról. 

 

A vizsga értékelése 

– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése), 

– Színpadi jelenlét 

– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 

– Sűrítés képessége 

– A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 

– Színpadi produkció 

– A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 

– Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impulzusok 

erőssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus 

kialakítása, tartása) 

– Figyelem, koncentráció 

– Színpadi jelenlét 

– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 

– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezőeszközök használata 

A vizsga értékelése 

 

jeles (5): 

 ha a tanuló megérti a színpadi helyzeteket és képes az önálló játékát a közös játékba 

illeszteni, 

 ha a darab folyamán képes társaival együttműködni 

 a beszédgyakorlatok tantárgy, 

 ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése jó, 

 ha használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket. 

jó (4) 

 ha a tanuló megérti a színpadi helyzeteket és törekszik az önálló játékát a közös 

játékba illeszteni,  

 ha a darab folyamán társaival együttműködik, 

 ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése jó, 
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 ha használja a megfelelő színpadi színjátszói kifejezőeszközöket. 

megfelelt (3) 

 ha a tanuló törekszik megérteni a színpadi helyzeteket, de törekszik az önálló játékát a 

közös játékba illeszteni, 

 ha a darab folyamán törekszik társaival együttműködni, 

 ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése megfelelő, 

 ha használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket. 

elégséges (2) 

 ha a tanuló nem érti meg a színpadi helyzeteket, de törekszik az önálló játékát a közös 

játékba illeszteni, 

 ha a darab folyamán törekszik társaival együttműködni,  

 ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése megfelelő, 

 ha nem használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket 

elégtelen (1) 

 ha a tanuló nem érti meg a színpadi helyzeteket, és nem képes az önálló játékát a 

közös játékba illeszteni, 

 ha a darab folyamán nem képes társaival együttműködni,  

 ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése nem megfelelő, 

 ha nem használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket. 

 

 A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Színpad vagy dobogók 

Egészalakos tükör 

Ritmus– és dallamhangszerek 

CD–lejátszó vagy magnó 

Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

Videokamera 

Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, 

spotlámpák, mobil fényforrások) 

A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k 

Tornaszőnyeg 

 

  Beszéd és vers tantárgy  

 

A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – az 

adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten –– könnyen érthetővé és élvezhetővé 

fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel az érdeklődést a tudatos beszédművelés, 

valamint a vers– és prózamondás mint önálló pódiumi műfaj iránt. 
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A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, játékos 

feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar nyelv 

magas szintű, tudatos használatára, az irodalmi műalkotások értő befogadására és 

értelmezésére, jussanak el a lírai és prózai szövegek interpretálásának magas színvonaláig. A 

tantárggyal való ismerkedés során erősödjön befogadói és előadói attitűdjük, váljanak képessé 

a verskultúra ápolására. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

  1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés)  

– a vers zenei–ritmikai jellemzőit 

Fejlessze a tanulók 

– hallási figyelmét 

– megfigyelőképességét 

– ritmusérzékét 

– a csoportos munkára való készségét 

Ösztönözze a tanulókat 

– képességeik megismerésére 

– megfigyeléseik megfogalmazására 

– versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására 

– csoportos versjátékokra 

 

Tananyag 

Lazítógyakorlat 

– Lazítás–feszítés 

 

Légzőgyakorlat 

– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 

– Légzőgyakorlatok hangokkal 

– Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal 

– Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen 

 

Hanggyakorlatok 

– Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal) 

 

Hallásgyakorlat 

– Egymás hangjának felismerése 
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– A környezet hangjainak megfigyelése 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Beszédmozgás–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal  

– Szájról olvasás – hangok  

 

Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel 

– Kis vers–zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból 

 

Hangsúlygyakorlat 

– A szóhangsúly 

– Szövegek memoriterként való rögzítése  

– A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat 

– artikulációs és ritmusgyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

Legyenek képesek  

– figyelmüket a saját beszédükre irányítani 

– a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére  

– csoportos ritmusjátékokra 

– csoportban történő vers–előadásra 

 

 2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit 

– az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit 

– a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét 

Fejlessze a tanulók 

– hangszínnel való bánásának képességét 

– szabad asszociációs készségét  

– hanggal történő karakterábrázoló képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– a saját és mások beszédének megfigyelésére 

– különböző hangulatú szövegekkel való munkára 
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– kifejezőeszközeik bővítésére 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai 

 

Hanggyakorlatok 

– Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 

– Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín–játék) 

– A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Ajak és áll gyakorlatok 

– A magánhangzók gyakorlatai 

– A szóvégejtés játékos gyakorlatai 

 

Ritmus és tempógyakorlatok 

– Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással 

– Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerőváltásokkal  

 

Hangsúlygyakorlatok 

– Az állítás (kijelentés) hangsúlya 

– Ereszkedő beszéddallam 

– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A név hangsúlyai 

– A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 

– Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel)  

– Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leírása  

– A hangulatváltó–pontok tudatosítása 

– Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal 

– Mozgás–improvizáció a szövegre (szöveg nélkül) 

– Szöveg és mozgás összekapcsolása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom klasszikusaitól,– az egyéni 

választások szabadságával 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a természetes és a szerep–beszédhang jellemzőit 

– a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 
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Legyenek képesek  

– légzésük egyszerű szabályozására 

– különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 

– egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására 

– a szövegek tartalmának kifejtésére 

– a szöveg memoriterként való rögzítésére 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a természetes beszédhang tulajdonságait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a saját középhang megtalálásának módjait 

– a meseszövés alapvetéseit 

– a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek előadói különbségeit 

Fejlessze a tanulók 

– koncentrációs képességét  

– artikulációs ügyességét és pontosságát 

– a belső képek előhívását 

– a történetmeséléshez szükséges készségeket 

 Ösztönözze a tanulókat 

– az otthoni gyakorlásra 

– saját élményeik szabatos megfogalmazására 

– mese és novella olvasására 

– eredményeik bemutatására 

– mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy előadásainak meghallgatására 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül 

– Légzésszabályozó gyakorlatok 

 

Hanggyakorlatok 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– Mondókák mellhangon és fejhangon 

– A közép hangsáv felismertetése 

– Hangelőrehozó gyakorlatok 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A zárhangok gyakorlatai, kettőzésük technikája 

– A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai 
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– Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák) 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Ütemezés kitalált mozgássorral  

– Időmérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…) 

– Ritmus a prózában 

– A tagolás módozatai 

 

Hangsúly–gyakorlatok 

– A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és anélkül  

– Közbevetések 

– A mesélő és a beszélő elkülönítése 

– Értelmi és érzelmi hangsúlyok 

– Felkiáltások, óhajtások, jelző és jelzett szó kapcsolata 

 

A szöveggel való munkák 

– Közös mese–költés (pl.: egyszerű láncmese vagy ismeretlen történetek végének kitalálása, 

nem várt fordulat beiktatása) 

– Így mesélte anyukám – kedves mesék után–mondása 

– Saját élményű történetek és viccek mesélése 

– Mesélési technikák felismerése 

– Közös mesemondás, dramatizálással 

– A szereplők elkülönítése, megszólaltatása 

– Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 

 

Mesehallgatás, meseolvasás 

– Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangos–könyv vagy mese–lemez segítségével  

– Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 

– a szereplők elkülönítésének néhány variációját 

– az alapvető testbeszéd–formákat 

Legyenek képesek 

– széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 

– rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti önálló 

előadásár 

 

  4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 



682 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a koncentráció szerepét a beszédben 

– a vers–kommunikáció fogalmát 

– a művek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetőségeit 

– a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit 

– a balladamondás sajátosságait 

Fejlessze a tanulók 

– ritmusérzékét 

– kommunikációját 

– a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását 

– képi fantáziáját 

– előadói technikai tudását 

Ösztönözze a tanulók 

– eleven hanghasználatát 

– produktív fantáziáinak előhívását 

– önálló szövegválasztását 

– „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését 

– önálló véleménynyilvánítását 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Szöveges gyakorlatok mozgás közben 

– A lopott (pót) levegővétel technikája 

 

Hanggyakorlatok 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A j–l–r hangok gyakorlatai 

– Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 

– „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Időmértékes versek ritmizálása 

– Játék a magyaros versformákkal 

 

Hangsúlygyakorlatok 

– A tagadás hangsúlya 

 

Szöveggel való munka: 

– Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés) 
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– Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben 

– Lírai dalok – hangszín, hangulat, érzelem, tempó 

– Ismerkedés a balladákkal – sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Választott nép– vagy vígballada 

– Kisprózák (műmesék, novellák) 

– Vidám, rövid időmértékes versek 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a légzés szövegtagoló szerepét 

– beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 

– a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 

– a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit 

 Legyenek képesek 

– légzésük tudatos irányítására 

– oldott, természetes középhangjuk használatára 

– saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 

– különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására  

– felépített produkciók bemutatására 

 

 5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hallás és beszédállapot kapcsolatát 

– a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit 

– az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét 

– a verselemzés előadói központú megközelítését 

Fejlessze a tanulók 

– hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét 

– képzelőerejét 

– érzelmi intelligenciáját 

– empatikus és műértelmező képességeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– a gesztusok és a mimika természetes használatára 

– a versek saját élményű megfogalmazásának közelítésére 

– önálló választású szövegek megformálására 

– csoportos versműsorokban való részvételre 
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Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Fizikai terheléssel 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok 

– Nyelvtörők légzésszabályozással 

 

Hanggyakorlatok 

– A térhez igazodó középhang gyakorlatai  

– Indulati fokozás–csillapítás egyszerű szólamokkal 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására  

– A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel 

 

 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Mondatok hangsúly–variációi  

– Az indulat és érzelem hangsúlyai 

 

Szöveggel való munka:  

– Tartalom és forma; gondolati ívek  

– Személyes közelítés a szöveghez 

– A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 

– A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek) 

– Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival – az érvelés tagolási technikái 

– Erő, dinamika, gondolat a szövegben 

– Elbeszélő költemények – (narrátor, több szereplő…) 

– Rövid, ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Az irodalomórai kötelezők előadói feldolgozása 

– Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

– a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 

– a hangsúly és érzelmi többletek jelentés–módosító szerepét 

Legyenek képesek 
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– alkalmazkodni a térhez  

– megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

 

 6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédtechnikai váltások szerepét 

– a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, előadói követelményeit 

Fejlessze a tanulók 

– figyelemmegosztó képességét 

– esztétikai érzékenységét 

– képközvetítési készségeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– hangi adottságaik eleven használatára 

– önismeretük pontosítására 

– saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására 

– csoportos és egyéni előadói munkára 

– ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatív részvételre 

– az irodalmi előadó–művészet fórumainak megismerésére  

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

 

Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerőgyakorlatok:: a középhangerő, az erős és az intim hangvétel 

– Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Pontos, pergő tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben 

 

Ritmus és tempógyakorlatok 

– Időmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal 

 

Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Összetett mondatok hanglejtése 

– A „lebegő” szólamvég 

 

Szöveggel való munka 

– Gondolati és leíró versek színei  
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– Hangszín–váltások, hangerő, tempó, ritmus  

– Érzelmek – átélés, és/vagy közvetítés  

– Instrukció–adás (pl.: egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a 

véleménynyilvánítás mikéntje) 

– Saját élmény keresés a versekben 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

– Ünnepi műsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyűjtése, válogatása) 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Az iskolai kötelezőkön túli önálló választások 

– Műballadák  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit 

– a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

Legyenek képesek 

– figyelmük megosztására 

– érzelmeik kondicionálására 

– fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására 

– ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 

– önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 

 

 Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók ismerjék 

– a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 

– a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– a szövegválasztás alapvető kritériumait 

– a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket 

– a testbeszéd jeleit 

– a pódiumi szereplés alapvető követelményeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

Legyenek képesek 

– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak legjobban 

megfelelő beszédállapot elérése érdekében 

– hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 

– a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 
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– a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésének 

felismerésére 

– a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére  

– mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 

– önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 

– a kommunikációs csatornák eleven használatára 

 

  A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszéd és vers 

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás 5 perc 

 

A vizsga tartalma 

A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze: 

Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a szaktanár 

által összeállított – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – gyakorlatsor) 

Vers– és prózamondás 

A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott két 

különböző hangulatú vers vagy próza előadása  

A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű 

részlet vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a 

vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 

 

A vizsga értékelése  

Beszédtechnikai ismeretek: 

– a gyakorlatok ismeretének szintje,  

– a megvalósítás pontossága, 

– oldott artikuláció és középhang,  

– tudatos nyelvhasználat 

A választott szövegek előadása:  

– kifejező megszólaltatás, 

– előadásmód,  

– kiállás,  

– jelenlét, 

– közvetítő erő,  

– előadói készségek 
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 A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Alapvető fénytechnika 

CD–lejátszó vagy magnó 

Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

CD–k, DVD–k , videofelvételek neves előadóművészek előadásaiból 

Hang–, zörej–, és zajkeltő eszközök 
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TÁNCMŰVÉSZET 

 

 AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér-és 

formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, 

határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul,hogy a tanulók személyisége nyitottá 

váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók 

kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző 

műfajai iránt érdeklődő  és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, 

fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon 

képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és 

különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges a tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen 

hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével 

lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és 

műveltség megszerzésére. 

 

 AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

Fejlessze 

 a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

 testi-lelki állóképességét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

 egészséges, jó tartású, jó mozgású fiatalokat, 

 a táncművészetet értő közönséget, 

 táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

 a szakirányú továbbtanulásra. 
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 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök 

kiválasztásának elvei 

A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.  

A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a szaktanár joga. A 

választásnál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

 korszerű ismereteket közvetítsen; 

 didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban meghatározott – az 

iskolában folyó nevelés-oktatás alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, 

eljárásainak; 

 segítse a tanulást, motiváljon; 

 nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő legyen; 

 szerkezete legyen világos, érthető; 

 esztétikus, igényes legyen; 

 az ára legyen kedvező. 

Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is. 

 

 Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

 

Felvétel az iskola évfolyamaira 

Az iskola 1. előképző és 1. alapfokú évfolyamára jelentkezés életkori feltételei: 

az előképző 1. évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik 

be 6. vagy 7. életévüket; 

az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 6. 

életévüket. 

Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a tanuló 

csoportbesorolásáról. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell 

tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt az iskola helyi tantervében az 

adott évfolyamra meghatározott követelmények figyelembevételével, majd javaslatot készít az 

igazgatónak a tanuló évfolyam- és csoportbesorolását illetően. 

A meghallgatás és a különbözeti vizsga feladatait tanévenként a bizottság tagjai állítják 

össze.  

A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor bizonyítványába 

bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő évfolyamba, illetve csoportba. 

Ha a kötelezően, illetve a szabadon választott tantárgya módosul, a tanulónak különbözeti 
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vizsgát kell tennie az iskola helyi tantervében az adott évfolyamokra meghatározott 

követelmények alapján. 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott, javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma meghaladja a kettőt, a tanuló az 

évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével.  

Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki  

– a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.  

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres 

látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai 

körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, 

kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók 

mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola szervezeti és működési 

szabályzata és házirendje tartalmazza.  

Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. 

 

 A tanuló teljesítményének értékelése, minősítése 

A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló fejlődési 

ütemét. 

Az előképző 1–2. évfolyamán 

A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) formában történik.  

A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási törvény 70. §-ának (3) 

bekezdésének felhatalmazása alapján iskolánk háromfokozatú szöveges minősítési formát 

alakított ki: 

jól megfelelt; 

megfelelt; 

nem felelt meg. 

Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

követelményeket kiemelkedően teljesítette. 

Megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

minimumkövetelményeket teljesítette. 
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Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfolyamra előírt 

minimumkövetelményeit nem teljesítette. 

A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri. 

Az 1–6. évfolyamon  

Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszeresen – félévente 

legalább három – érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel történő értékelés mellett a tanár a 

tanév során folyamatosan alkalmazza a kifejtett szóbeli, esetenként írásbeli értékelési formát is. 

Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy 

érdemjeggyel értékeli.  

Több tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár(ok) 

tantárgyanként külön érdemjeggyel értékeli(k).   

Félévkor és év végén a tanuló teljesítményét a tanár osztályzattal minősíti.  

A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi osztályzatokat 

az évközi érdemjegyek és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell megállapítani.  

Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és 

osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

jeles (5); 

jó (4); 

közepes (3); 

elégséges (2); 

elégtelen (1). 

A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 

 

 A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE 

A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének 

pontossága, kötelességtudata, képességeihez mért teljesítményének szintje, egyenletessége, 

alapján történik.  

Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan 

közreműködik, felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, a 

feladatok végzésében önálló, a képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt nyújtja, 

teljesítménye egyenletes, önművelése rendszeres. 

Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de aktivitása 

nem folyamatos, rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a csoportmunkában és az önálló 

munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 



693 

 

Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása egyenetlen, a 

tanórákra való felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó érdeklődéssel végzi, önművelése 

rendszertelen, képességei alatt teljesít. 

Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen aktivitást, 

feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi. 

A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok 

[a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

példás (5); 

jó (4); 

változó (3); 

hanyag (2). 

A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni.  

A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a csoportvezető tanár 

– a csoportban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – végzi. 

A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 

 

 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és 

formái 

 

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú feladatai, 

követelményei, az előírt tananyag” című rész tartalmazza minden egyes tantárgyra 

vonatkozóan. 

A beszámoltatás formái 

1. Évközi beszámoltatás  

Gyakorlati vizsga félévkor teremben, tanult mozgássorok  végrehajtása önállóan  

2. Év végi beszámoltatás (vizsga)  

Gyakorlati vizsga évvégén teremben, tanult mozgássorok  végrehajtása önállóan 

Nyilvános bemutató  

színpadi produkció (koreográfia bemutatása) 

vagy 

csoportos gyakorlatsor 

3. Művészeti alapvizsga  
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 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

Az alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Az alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

Az alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell 

meghatározni. 

Az alapvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. 

Az alapvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon állítja össze, hogy 

azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége, tudása. 

Az alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Azoknál a vizsgatárgyaknál, amelynél csoportos gyakorlatsor szerepel, a tanulóknak – a 

szaktanár által a megadott kötelező elemek felhasználásával összeállított – begyakorolt 

gyakorlatsort kell önállóan, csoportos formában bemutatniuk. 

Az alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga 

alól az a tanuló, aki országos versenyen – egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban 

meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Az alapvizsga minősítése 

Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alapján minősíti a 

tanuló teljesítményét. 

A tanuló teljesítményét az alapvizsgán vizsgatárgyanként külön-külön osztályzattal kell 

minősíteni. 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában 

a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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 MODERNTÁNC  TANSZAK 

 

  AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

 

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó 

tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező 

ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái 

elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek 

kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas 

kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hívatásos 

pályaorientációt 

A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik 

szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag 

spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb 

szabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során 

 

  A KÉPZÉS struktúrája 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon)  

 

Kötelező tantárgy: 

Kreatív gyermektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

 

Választható tárgy: 

Berczik – technika (1-2. előképző évfolyam) 

Kreatív gyermektánc (1-2. előképző évfolyam 

 

Óraterv 

  

Tantárgy Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy 1 1 3 3 4 4 4 4 
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Berczik-

technika 

Jazz-

technika 

Kötelező 

tantárgy 

Kreatív 

gyermektánc 

1 1 1 1 - - - - 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

- - - - - - - - 

Választható 

tantárgy 

Berczik-

technika 

Kreataív 

gyermektánc 

2 2 - - - - - - 

Összes óra 4 4 4 4 4 4 4 4 

Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

 A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 

A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 

Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 

A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és az 

előképzettségnek megfelelően 

A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése és tudatos értelmezése 

A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása. 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 

A zenei ízlésformálás  
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A tudatos és rendszeres munkára nevelés 

Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 

Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 

A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 

A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 

A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 

 

Társas kompetenciák 

A csoport és a csoportnorma kialakítása 

A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 

A szabálytudat kialakítása 

A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása 

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 

Az egészséges életmódra nevelés 

A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 

A környezet megóvásának igénye 

 

Módszerkompetenciák 

A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 

A testtudat kialakítása 

A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása 

Az ok–okozati összefüggések megértése 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A tehetséggondozás és pályaorientáció 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

táncstílusokban és élethelyzetekben 

 

 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni 

A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja 

össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 
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Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Jazz–technika 

  

A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki az 

országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – helyezést 

ért el 

 

A művészeti alapvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 

osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani 

közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát szervez, úgy annak eredményét a 

tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán figyelembe kell venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 

 

GYAKORLATSOROK 

Általános bemelegítés: 

 Legördülésen kersztül történő gerincoszlop, láb, kar bemelegítés 

 Contraction –release 

 Fej, váll, testkörök 

 

Releve – talon 

Tendu passé- val: csípőízület bemelegítés 

Contraction 

Port de bras- tendu-vel: pliével 

Nyújtó gyakorlat 

Plié gyakorlat talajkombinációval 

Jetté 

Adagió 

Fej izoláció twistekkel 

Mellkas izoláció 

Váll izoláció 

Haladós grand battement 
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Haladós rond de jamb par terre 

Haladós rond de jamb en l’air 

Tour: chaine tours 

Diagonál lépéskombináció 

Kis és nagy ugrások térben haladva. 

 

KOMBINÁCIÓK BEMUTATÁSA 

 

Tanult koreográfiák eltáncolása, előadása. 

Ismeretlen zenére improvizáció egyénileg társsal. 

 

Minimum technikai követelmény 

 

 Paralelle és en dehors pozíciók ismerete, 

 Balett és jazz karpozíciók, 

 Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, contrakció, rélésae 

használata. 

 A jazz tánca által használt speciális mozgáselemek (twist, flat back, tilt, hinge, 

tours, tombe, pas de bourre, chassé pivot) 

 Izoláció: minimum két testrész egyidejű összehangolt izolált munkája, 

 Ötféle ugrásfajta 

 A jazz általt használt balett technikai elemek (plié, tandu battement, tandu jetté, 

rond de jambes, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jetté használata a 

jazz tánc sajátosságainak megfelelően) 

 

A jazz tánc sajátosságainak megfelelő minimum 1,5 perces kombináció bemutatása. 

 

Modern jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

 

 A bemutatott tananyag pontos ismerete, igényes technikai kivitelezése. 

 A zene és tánc összhangjának megteremtése, dinamikai különbségek 

megjelenítése. 

 Megfelelő izomerő és lazaság, harmonikus, esztétikus, tudatos mozgás. 

 A jazz technikára jellemző formanyelv magas szintű tudatos megjelenítése. 

 Önkifejező és előadóművészi készség, belső motiváltságú, tudatos munkavégzés. 

 Testi adottságokból adódó hátrányok kezelése. 

 

BERCZIK–TECHNIKA 

 

A Berczik– technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott és az 
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esztétikai törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag és tánctechnikai 

mozgásformák összessége, amely magában foglalja a szükséges és egészséges természetes 

mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és személyiségformáló ereje a pozitív érzelmek felkeltésével 

kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra nevel 

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott 

plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket 

ad át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról 

A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás 

külön hangsúlyt kap. A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A képzés által 

olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más tánctechnika is ráépíthető 

 

Az EFOP-3.2.6-16-2016-00001 a tanulók képesség kibontakoztatásának elősegítése a 

köznevelési intézményekben című projekt keretében, a Magyar Táncművészeti Egyetem 

partner intézményeként az átvett szakmai programok tananyagát, módszertanát is alkalmazzuk 

a tanórai tevékenységekben ( beleértve a fakultációkat,  a projekt alapú és az epochális 

tanulásszervezési formákat is),  valamint a tanórán kívüli egyéb nevelő-oktató munkában, a 

helyi tantervi és tantárgyi programoknak megfelelően a szakkörökben, a szabadidős 

tevékenységek során nyári táborokban. 
 

 

 Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek 

és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása 

 

Tananyag 

Alapgyakorlatok 
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Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben  

A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, testsúlyáthelyezés, 

törzs–, kar kísérő kilengései) 

A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás 

kialakítása, tudatosítása, az eltérések korrekciója 

Alapjárás, lábujjon–, sarkon–, külső talpélen, hajlított térddel–, nyújtott lábemeléssel járás, 

érintőjárás, futás térd/sarokemeléssel 

Alaptartás, pihenőtartás állásban, ülésben 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal, szimmetrikus kivitelezésben 

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki–, háti–, 

központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő átmozgatása, változatos 

dinamikai és ritmikai feladatokkal kombinálva 

Törzsdöntés, törzsdőlés, rész– és teljes törzshajlítás 

Ülésmódok 

Kar–, kéz– és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

A lapocka  és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint végrehajtható 

mindenirányú foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, távolítás, összezárás, 

takarás, a gyakorlatok segítése, az előadásmód finomítása 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben 

A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, a 

természetes tartás, a helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, kiküszöbölése: 

átgördülés, körzés, behúzás–nyújtás, távolítás, hajlítás, emelés, körzés, fordítás 

Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs és táncos feladatok 

Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával végzett 

gyakorlatok 

Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása 

a tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai 

segítségével a zene által keltett gondolatok táncban történő kifejezése 

Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a tanár 

által készített etűd elsajátítása 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél–karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő lehet a 

korong, a dob a négy évfolyamon végig) 

Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel 

Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben 

Mozdulatplasztika: a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála), magassági foka, 

hajlítási szöge 

A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a moduláció, a 

térrajz 
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Idő: a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó és 

összhangja 

A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje. motívum, mondat, periódus 

Erő: a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából 

A feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő 

A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, 

Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás 

A mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje, hangsúlyelhelyezések, erősítés– 

gyengítés 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának megfelelő 

szinten 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére, együttes, egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus mozgásokra 

előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén. 

Határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon.  

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek megfelelő, 

tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és 

szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására, 

társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére 

 

 2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek 

és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 

Tananyag  
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Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, alapjárás, 

lábujjon, sarkon, külső talpélen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzé 

járás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel, sarokemeléssel 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal szimmetrikusan 

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben 

A fekvő–és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig 

állásban, nehezített változatban 

A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal a 

gerincoszlop nyaki–, háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységeiben, a 

nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, alkar, kézfej 

és ujjak 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, felső 

lábszár 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc: a test önálló "gondolatainak", érzéseinek a külső szemlélő által 

észlelhető kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni 

mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével  

Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló etűdkészítés 

számolásra, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy–két kisszalag, bot 

(kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, 

előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, 

határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, 

alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus 

létesítésére 
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 Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek 

és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása 

 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben, 

hintalépés előre–hátra, hárrmaslépés, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás, 

hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás 

párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/ sarokemeléssel, galopp, alap tánclépések 

 

Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál  

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal, szimmetrikusan 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban. A térdelő,– fekvő– 

ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása állásban, nehezített és kombinált formákban, 

változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– egységekben, a nehézségi szint, a 

tempó fokozásával, változó dinamikával 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc– etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, egyszerűbb 

zenei egységre készített "koreográfia" szólóban, majd párban 

Önálló feladatként csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott zenére: 
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1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m–es szalag, bot (Kiegészítő 

lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, 

előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, 

határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos 

izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok 

kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus 

létesítésére 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek 

egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek 

és szakaszok együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás 

összehangoltságának fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a 

kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása.  

– Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége 

 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben: 

hintalépés előre–hátra, hármaslépés, szökkenő hármas, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső 

talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, 
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futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, sasszé, alap tánclépések 

Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál  

Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, 

variációkkal, aszimmetrikusan is 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak és 

kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– 

egységekben, kombinációkban, variációkkal, a nehézségi szint, a tempó fokozódásával, változó 

dinamikával. 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és aszimmetrikusan 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban 

Diagonál gyakorlatok 1–4fős csoportokban  

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő lépésekkel 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc– etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített 

"koreográfia" szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon 

választott zenére, 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való önálló koreográfiák 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban és az etűdökben 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2karika, 3–5 m–es szalag, bot 

(Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, 

térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, 

előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, 

határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, 

alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult 

mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus 

létesítésére 

 

 

 A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 

Kísérő ritmushangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videóanyag lejátszására alkalmas monitor, számítógép, projektor 



707 

 

A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök: similabda, fél–karika, 

ritmusbot, műanyag labda 2– 3 méretben, műanyag karika 2–3 méretben, kisszalag, 3–4 m–es 

szalag, kendő/fátyol, tornabot, korong, dob, ugrókötél vagy más eszközök az iskola helyi 

tanterve szerint 

 

  KREATÍV GYERMEKTÁNC 

 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 

megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének 

megélése.  A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb 

mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, a tér használatával, a 

dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni 

és használni saját és mások nonverbális kommunikációját. Elsajátítja az együttműködés 

számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez. 

 

 Előképző évfolyamok 

 

 1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

– A tanuló tér és formalátásának fejlesztése  

– A tanuló önfegyelmének növelése 

– A koncentrációkészség növelése 

– A megfigyelőképesség kialakítása 

– A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

Ismerkedő táncok  

Ábrázoló táncok 

Csoportos táncok  

Ünnepi táncok 

Izom puzzle/testtudati táncok 

Kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és csoportválasztásra,  

a játéktevékenységre. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 

– A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

– A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

– A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

– Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

– A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

– A megoldási lehetőségek feltérképezése 

– A döntésképesség növelése 

– A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

– A szociális érzékenység fejlesztése 

 

Tananyag 

Energia levezető, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában 

Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, járás, 

futás, ugrás) 

Alapvető gyakorlattípusok használata: 

Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása  

Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma 

Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú mozgások 

tudatosítása  

Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 

Zenei táncjátékok 

Bizalmi játékok 

Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok 

Koncentrálós és kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, 
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kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat. 

A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák 

gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli 

és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése 

– A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja 

– Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes mozgás 

illetve a földre való érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése 

– Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő megjelenítésének 

kialakítása, képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással 

– A mozgásmemória fejlesztése  

– A problémák felismertetése előre és utólag 

– A tér–, ritmika–, dinamika  az életkornak megfelelő szintű alapelemek használata 

– A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése 

 

Tananyag 

Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg 

Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más szabályrendszerekhez 

Térben haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások megkülönböztetése 

Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést 

Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával 

 2/4–, 3/4–, 4/4–es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása 

Hangok, szavak, énekhang játékos használata 

A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban 

Az érzékszervek adta világ felfedezése 

A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése 

 

Követelmények:  

A tanuló ismerje az alapmozgás formákat.  

A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles 

spektrumával mind egyénileg, mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó 

helyzetfelismeréssel részt venni egy csoport improvizációban, felhasználva a ritmika és a tér új 

ismereteit. 
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 2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése 

– A koordinációs készség fejlesztése 

– A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése 

– A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása 

 

Tananyag 

Energia összehangoló játékok 

Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok 

Koncentráló képességet javító feladatok 

A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való kipróbálása, 

a tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása 

Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata 

Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése 

Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–sarokcsont, 

tengelyek mentén való elválasztás illetve forgatás) 

Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, felezés, 

kiegészítés 

Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban 

Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás 

Mozgáselemzés, stíluselemzés 

Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja 

testrészeit. Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, 

ismerje a zene alapvető alkotórészeit.  

A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, mozgásfolyamok 

létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve kiscsoportban 

 

   A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 JAZZ–TECHNIKA 
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A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira épülő 

színpadi táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai 

kontrasztok, törekvés a könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra 

Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, 

plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, 

melyben az izolációs technika által magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a 

dinamikai különbségekre épülő tudatos, harmonikus mozgás 

Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a 

koncentrációs készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság 

szintjére fejlesztik az izolációs technikát. Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót 

és release–t. A tanulók megismerik és biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános és 

stiláris jegyeit 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint fontosságának 

megéreztetése.  

– A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.  

– Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz karpozíciókat 

alkalmazva.  

– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása.  

– A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.  

– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.  

– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.  

– A térhasználati képesség, készség kialakítása.  

– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználása. Először földön, majd folyamatosan építkezve álló helyzetben, 

kapcsolódva az előző években tanultakhoz  

Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Jazz karpozíciók és karvezetések 

Klasszikus balett karpozíciók I., II., III.  

Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban 

Port de bras szögletes karpozíciókkal 
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Demi plié I., II., VI. pozícióban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos átmenetekkel 

Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva 

Passé parallel és en dehors pozíciókban 

Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban 

Flat back 

Developpé először földön, majd álló helyzetben 

Enveloppé először földön, majd álló helyzetben 

Grand battement először földön, majd álló helyzetben 

Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig 

áthaladva  

Térbeosztás: térirányok 

Összekötő lépések: 

Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 

Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 

Ugrások:  

Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–egy lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a technika 

szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a tanult 

mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely 

tartalmazzon rövid improvizációs részt is 

 

  4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő 

alkalmazása.  

– A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.  

– Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése.  

– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár 

létrehozása.  

– A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.  

– A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 
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maximális felhasználásával 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Port de bras IV. pozíció grand plié 

Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral 

Twist előkészítő második pozícióból karral 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 

Flat back. Developpé álló helyzetben 

Enveloppé álló helyzetben 

Rand battement álló helyzetben 

Izoláció: A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton 

áthaladva és a körívek mentén 

Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 

Összekötő lépések irányváltásokkal: 

Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

Pas de bourrée 

Triplet 

Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

Ugrások:  

Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–két lábra 

Egy lábról–egy lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén 

történő alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult mozgásanyagból 

összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid 

improvizációs részt is 

 

  5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő 

alkalmazásával, hosszabb időtartalmú tréningsorok által. 

 Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása.  

Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba építve.  
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A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben elmozdulva. A 

testtudat kialakításának megalapozása 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és 

spirállal 

Developpé, enveloppé 

Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement. 

Twist 

Hinge 

Arch 

Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű alkalmazásával 

– alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és ritmizálva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan 

leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Croisé–ból change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva  

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról a másik lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a 

stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 
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A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során 

elsajátított gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek 

képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

  6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése.  

– A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása.  

– A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása.  

– Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása.  

– A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás lehetőségeinek 

figyelembevételével.  

– A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a 

kombinációkban 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális felhasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és 

spirállal 

Developpé, enveloppé 

Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű 

alkalmazásával – alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és ritmizálva  

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Change 
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Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva  

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról – másik lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a 

stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a stiláris 

jegyek képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

 Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje  

A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit 

 

A tanuló legyen képes  

Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összetevőire 

jellemző előadásmód során. Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit elfogadni 

és tudatosan használni. Rendelkezzen a technika végrehajtásához szükséges izomerővel, 

lazasággal, gyakorlati biztonsággal és stílusosan alkalmazza a technika elemeit 

Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos etűd, 

kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika  

35–40 perc 

 

A vizsga tartalma 

A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakorlatokból, 

gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból és néhány perces 

tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak 

be. 
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Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók 

Balett és jazz karpozíciók 

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 

A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, pas 

de bourre, chassé, pivot 

Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement tendu 

jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté használata a jazz tánc 

sajátosságainak megfelelően 

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása 

 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok technikai biztonsága 

A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 

 

 A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

Kézi dob és dobverő 
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NÉPTÁNC TANSZAK  

 Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

 

A néptánc – közérthetősége révén – felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák 

közötti kapcsolatteremtésben, és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása 

során a kulturális értékek közvetítése a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. 

Lehetővé teszi mindenki számára (kisebbségek, hátrányos helyzetű gyermekek számára is) 

az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes 

kreativitás kibontakozását, és az egyéniség fejlődését. 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, 

tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, 

magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók 

személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. 

 

Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. A tanulók 

érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. 

 

Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól függően 

fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot.  

A program keretén belül folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet 

különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. 

 

A néptánc oktatás célrendszerében központi szerepet tölt be a tanulók technikai 

felkészültségének megalapozása, mely során alkalmassá válnak a különböző táncok 

újraalkotására, szabad, és kötött formában történő megjelenítésére. A tanórai keretek mellett 

fontos szerepet játszik a tánc színpadi megjelenítése is, mely egyrészt a művészi 

megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók számára, másrészt kulturális 

szerepvállalás révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos 

hagyományainkat. 

Oktatása elősegíti néphagyományaink megismerését, tovább éltetését, és újraalkotását, 

kulturális örökségünk megbecsülését.  A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti 

értékeinek megismertetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. Lehetőséget biztosít a helyi táncanyag, 

tánchagyomány tanításának elsődlegességére, mely végig kíséri az egész oktatási 

folyamatot. 
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A tanterv spirális elrendezése lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző képességű tanulók 

a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, 

képességekkel, kompetenciákkal. Megteremti az összevont osztályokban történő oktatás 

kereteit, lehetőségét. 

 

Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a 

tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való 

bekapcsolódásra ösztönzése.
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AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Szakmai kompetenciák: 

 A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

 A hagyományos népi játékmód ismerete 

 Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő 

rendszerének értelmezéséhez 

 A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

 A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

 Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az 

életkori sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

 A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák 

gyakorlati alkalmazása 

 A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és 

a társasági táncélet alkalmainak megismerése 

 A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

 Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 

 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti 

alkotásainak megismerése 

Személyes kompetenciák 

 Az esztétikai érzék fejlesztése 

 A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 

 Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

 Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 

 A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 

 A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 

 A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 

 

Társas kompetenciák 

 A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság 

kialakítása 

 A másság elfogadásának képessége 

 Az önálló döntéshozatal képessége 

 Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

 A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

 A szabálytudat kialakítása 

 A csoportnorma kialakítása 

 A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése 
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 A közösségi szemlélet kialakítása 

 A környezet megóvásának fontossága 

 Az egészséges életmód igénye 

Módszerkompetenciák 

 Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

 Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

 Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló 

fejlesztések 

 Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

 A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

 A hatékony önálló tanulásra nevelés 

 Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek 

alkalmazása más környezetben is 

 A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 
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 A tanszak óraterve és tantárgyszerkezete 

 

 

TANTÁRGYAK 
Előképző Alapfok 

1 2 1 2 3 4 5 6 

Fő-

tárgy 

Népi játék 2 2       

Néptánc   4 4 3 3 3 3 

Köt. 

tárgy 

Folklór-

ismeret: 
    1 1 1 1 

Vál. 

tárgy 
Népi játék 2 2       

Összes óraszám:  4 4  

Összes percszám: 180 180  

Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 

 

A képzés évfolyamainak száma: 8 évfolyam (2+6 évfolyam) 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 
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 A tantárgyak szakirányú feladatai, követelményei  

 

A néptánc oktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. 

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és 

művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a 

tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, 

készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező 

készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. 

 

Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú 

fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, 

hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. 

 

Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi 

sajátosságokat.  

 

Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága révén hozzájárul a 

speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban történő oktatás megvalósításához, 

lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az 

életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására. 
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 Az előírt tananyag, minimális követelmény, vizsgák, művészeti alapvizsga 

Népi Játék 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének 

fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály megismerése, 

a játéköröm megélése. 

Előképző 1. évfolyam 

A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Gyermekdalok, népdalok, 

kiszámolók éneklése 

egyedül és csoportosan; 

ritmuskísérettel; 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

Ritmusgyakorlatok; 

Egyszerű néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

Szerepjátszó-szerepváltó 

játékok gyakorlása; 

A páros tánc gyakorlása; 

Énekes-mozgásos népi 

gyermek-játékok, néptánc 

motívumfűzések színpadi 

előadása közönségnek; 

Részvétel táncházban, vegyes 

korosztályú vendégek 

között 

Párválasztó-párcserélő 

játékok 

Fogójátékok,  

Kergetőzök 

Egyéni produkció 

bemutatása 

csoporttársaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és 

a tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Versenyeztetés csoporton 

belül; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemző értékelése 

szóban; 
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Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek 
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FEJLESZTÉSI FELADAT, TANANYAG, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAG KÖVETELMÉNYEK 

Alapvető mozdulattípusok 

fejlesztése a 

játéktevékenység során 

A ritmus – tér – térforma 

fogalmainak kialakítása 

Az ugrás és forgás technikai 

előkészítése 

A tanuló 

mozgáskészségének, 

önfegyelmének, 

kommunikációs 

képességének, éneklési 

készségének, 

játékbátorságának, 

szabálytudatának 

fejlesztése 

A közösségi érzés, a 

közösséghez tartozás 

tudatos kialakítása 

A verbális és nonverbális 

kommunikáció 

szinkronjának előse-

gítése 

A szocializációs folyamatok 

fejlesztése 

A játékműveltség felmérése 

A népi játékokhoz szükséges 

mozgások, ritmusok, terek, 

térformák megismertetése 

Az alapvető mozdulattípusok 

Játéktípusok (sport–küzdő 

karakterű népi játékok, 

énekes–táncos 

gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, 

szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek 

(egyenletes lüktetés, 

zenéhez való igazodás, 

negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a 

gyermekdalok 

hangkészlete, rit-

musgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, 

jobbra–balra, lent–fönt, sor, 

kör, oszlop, félkör, 

csigavonal, szórt forma, 

térkitöltés, térváltás, egyén 

és csoport viszonya az 

alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy 

régió szerinti 

néphagyományban 

fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

A tanuló ismerje a népi 

játékok cselekményét, 

szövegét és dallamait, 

játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az 

együttműködésre, 

alkalmazkodásra, mások 

elfogadására, a 

szabályok betartására, a 

fizikai kontaktus 

kialakítására, a társas 

együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a 

párválasztásra, a 

szerepvállalásra, a 

játéktevékenységre 
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Előképző 2. évfolyam 

A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Gyermekdalok, népdalok, 

kiszámolók éneklése 

egyedül és csoportosan; 

ritmuskísérettel; 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

Ritmusgyakorlatok; 

Egyszerű néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

Szerepjátszó-szerepváltó 

játékok gyakorlása; 

A páros tánc gyakorlása; 

Énekes-mozgásos népi 

gyermek-játékok, 

néptánc motívumfűzések 

színpadi előadása 

közönségnek; 

Részvétel táncházban, 

vegyes korosztályú 

vendégek között 

Párválasztó-párcserélő 

játékok 

Fogójátékok,  

Kergetőzök 

Egyéni produkció bemutatása 

csoporttársaknak; 

Önelemzés egyéni produkcióról 

vagy a csoportos 

produkcióban tetten érhető 

saját teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak megtekintése 

és elemzése a pedagógus 

által; 

Versenyeztetés csoporton belül; 

Iskolai vagy egyéb versenyeken 

való szerepeltetés; 

Csoportos színpadi produkciók 

bemutatása közönségnek 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemző 

értékelése szóban; 
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FEJLESZTÉSI FELADAT, TANANYAG, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAG KÖVETELMÉNYEK 

A mozgáskészség, alapvető 

kombinációs képesség 

fejlesztése a mozgás– és 

játéktevékenység során 

A ritmus – tér – térforma 

fogalmainak 

alkalmazása a 

gyakorlatban 

Az ugrás és forgástechnika 

fejlesztése 

A játékműveltség, 

játékbátorság, 

szabálytudat, 

önfegyelem és 

kezdeményezőképesség 

fejlesztése 

A kommunikációs és 

éneklési képesség 

fejlesztése, a verbális és 

nonverbális 

kommunikáció 

szinkronjának 

kialakítása 

A kreatív játékos 

tevékenység valamint a 

mozgásos és verbális 

önkifejezés ösztönzése, a 

közösségépítés 

megvalósítása, a 

szocializációs 

folyamatok fejlesztése 

 

Az alapvető mozdulattípusok 

variációs lehetőségeinek 

valamint az ugrás 

típusainak megismertetése 

Az improvizációs tevékenység 

előkészítése, a játékismeret 

bővítése 

Játéktípusok (sport–küzdő 

karakterű népi játékok, 

énekes táncos 

gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, 

szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek 

(egyenletes lüktetés, 

zenéhez való igazodás, 

negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a 

gyermekdalok 

hangkészlete, 

ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–

hátra, jobbra–balra, lent–

fönt, sor, kör, oszlop, 

félkör, csigavonal, szórt 

forma, térkitöltés, térváltás, 

egyén és csoport viszonya 

az alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy 

régió szerinti 

néphagyományban 

fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

A tanuló ismerje a népi 

játékok cselekményét, 

szövegét és dallamait, a 

játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az 

együttműködésre, 

alkalmazkodásra, mások 

elfogadására, a 

szabályok betartására, a 

fizikai kontaktus 

kialakítására, a társas 

együttlétre, a társak előtti 

kommunikációra, a 

párválasztásra, a 

szerepvállalásra és a 

játéktevékenységre a 

variációk során is 

 

 A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó anyag lejátszására alkalmas monitor, számítógép projektor 
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 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videók, filmek 

 A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz 

szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik 

 

Néptánc 

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. 

Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és 

művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a 

tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, 

készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező 

készségét, kulturális tudatosságát, általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók 

mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, 

ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük 

fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző 

fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. 

Rugalmassága révén hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban 

történő oktatás megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe 

bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására. Célja, 

hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára illetve az amatőr 

táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti 

értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az 

életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére 



730 

 

Alapfok 1. évfolyam 

A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Gyermekdalok, népdalok, 

kiszámolók éneklése 

egyedül és csoportosan; 

ritmuskísérettel; 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

Ritmusgyakorlatok; 

Egyszerű néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

Szerepjátszó-szerepváltó 

játékok gyakorlása; 

A páros tánc gyakorlása; 

Énekes-mozgásos népi 

gyermek-játékok, néptánc 

motívumfűzések színpadi 

előadása közönségnek; 

Részvétel táncházban, vegyes 

korosztályú vendégek 

között 

Párválasztó-párcserélő 

játékok 

Fogójátékok,  

Kergetőzök 

Egyéni produkció bemutatása 

csoporttársaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd 

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Versenyeztetés csoporton 

belül; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemző 

értékelése szóban; 
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Fejlesztési feladatok, követelmény 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 

 A test alkalmassá tétele a tananyag 

szerinti táncos mozgásra 

 Az ugrástechnikák fejlesztése, a népi 

játék–ismeret bővítése, az alapvető 

táncos alakzatok fogalmi rendszerének 

kialakítása és alkalmazása 

 A ritmus – tér – térforma fogalmainak 

alkalmazása a gyakorlatban 

 A játék központi szerepének megtartása 

 Az önálló tanulói tevékenység és 

egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 A játékbátorság, a 

kezdeményezőkészség, az 

improvizációs készség, a ritmuskészség 

és a mozgáskoordináció fejlesztése 

 Az éneklési kedv, a társak előtti 

kommunikáció ösztönzése, 

közösségfejlesztés, a helyi szokások és 

normák kialakítása 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, 

szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 

játékszabályokat, az ugrós és a csárdás 

technikai elemeit, a tánc közbeni 

eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, 

együttműködésre, feladatvállalásra, a 

tánctechnikai elemek alkalmazására, 

improvizációra, a rövid táncetűd 

folyamatainak felidézésére, koreográfia 

bemutatására, a ritmikai gyakorlatok 

megvalósítására 

 

Tananyag 

TÁNCTECHNIKA 
Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 

ugrástípusok, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok  

ÉNEKES–TÁNCOS 

NÉPI 

GYERMEKJÁTÉKOK 

(szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc előkészítése 

TÁNCGYAKORLAT 

 Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok 

megismertetése 

 Ugrós táncok előkészítése csoportos formában,  

 Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) 

csoportos formában 

 Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrókötél, bot, 

üveg) 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori 

sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga: 

BARANYAI UGRÓS 

KOREOGRÁFIA Népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 
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ZENEI ISMERETEK 
Dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es 

lüktetés 

NÉPI ÉNEK 
A választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok 

VISELETEK Jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 
Saját táncrégió gyermekjátékai és táncai: BARANYAI JÁTÉKOK ÉS 

TÁNCOK 

 

Alapfok 2. évfolyam 

A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

Gyermekdalok, népdalok, 

kiszámolók éneklése 

egyedül és csoportosan; 

ritmuskísérettel; mozgással, 

játékkal összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

Ritmusgyakorlatok; 

Egyszerű néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

Szerepjátszó-szerepváltó 

játékok gyakorlása; 

A páros tánc gyakorlása; 

Énekes-mozgásos népi 

gyermek-játékok, néptánc 

motívumfűzések színpadi 

előadása közönségnek; 

Részvétel táncházban, vegyes 

korosztályú vendégek 

között 

Párválasztó-párcserélő játékok 

Fogójátékok,  

Kergetőzők 

Egyéni produkció bemutatása 

csoporttársaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Versenyeztetés csoporton 

belül; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemző 

értékelése szóban; 
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TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, 

körív mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly – fenthangsúly 

gyakorlatok, összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok 

ÉNEKES–TÁNCOS NÉPI  

GYERMEKJÁTÉKOK 

A játékismeret bővítése, a játék központi szerepének megtartása, (szerepjátékok, 

párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése 

TÁNCGYAKORLAT 

 Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek 

és az összekapaszkodási módoknak a megismertetése 

 A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag (csoportos, páros): BARANYAI UGRÓS 

 A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag bevezetése (szóló):  

HETÉNYI KANÁSZTÁNC ÉS BIRJÁNI ÜVEGES TÁNC (BARANYA) 

 Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 

jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti 

táncos mozgásra 

 Az ugrások különbözőségeinek, 

hasonlóságainak összevetése 

 A fizikai kontaktus megteremtésének 

elősegítése 

 A csárdás mozgáselemeinek előkészítése 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás 

hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása 

 Ritmus – tér – térforma fogalmainak 

alkalmazása a gyakorlatban 

 A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az 

improvizációs készség, a ritmusérzék, a 

hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a 

kapcsolatteremtő képesség és az 

eszközhasználat fejlesztése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni 

szerepvállalás ösztönzése 

 Az éneklési kedv, a társak előtti 

kommunikáció ösztönzése, 

közösségfejlesztés, a helyi szokások és 

normák kialakítása 

 A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, 

az énekes táncos gyermekjátékok 

cselekményét, szövegét és dallamát, a 

tánc közbeni eszközhasználatot 

 A tanuló legyen képes a közösségen 

belüli aktív tevékenységre, a tanult 

táncanyag újraalkotására, 

improvizációra, a tanult koreográfia 

bemutatására, a ritmikai gyakorlatok 

megvalósítására, a tanórákon 

megfelelő fizikai és szellemi 

erőnléttel való részvételre 
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KOREOGRÁFIA Népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 

ZENEI ISMERETEK 
Dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a 

hosszúfurulya 

NÉPI ÉNEK 
A Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok: BARANYAI UGRÓS ÉS KANÁSZTÁNC DALLAMOK 

TÁNCFOLKLORISZTIKA 
Az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, a 

tánctípus főbb jellemzői 

VISELETEK Viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 

HAGYOMÁNYŐRZÉS A saját táncrégió gyermekjátékai és táncai: BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK 
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Alapfok 3. évfolyam 

A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése egyedül 

és csoportosan; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal (bot, 

sapka, üveg, kendő stb.); 

Ritmusgyakorlatok; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása szabadon 

(improvizálás); 

A páros tánc gyakorlása; 

Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

Részvétel táncházban, vegyes 

kor-osztályú vendégek 

között; 

Filmek megtekintése 

népszokásokról; 

Népszokásokról, néptánc-

típusokról, 

Egyéni produkció bemutatása 

társaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek; 

Filmek, hangzó anyagok 

tanulói elemzése 

megtekintés, illetve 

meghallgatás után; 

Adott mozgásoknak a tanulók 

által való lejegyzésének 

ellenőrzése és elemzése; 

Az egyes tanulóknak a 

táncházban megnyilvánuló 

magatartásának, 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemzőértékelése 

szóban; 

A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 
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táncdialektusokról szóló 

szövegek feldolgozása; 

Koreográfiák elemzése; 

Táncdialektusok elemzése; 

A táncírás alapelemeinek 

tanulása 

Párválasztó-párcserélő 

játékok 

viselkedési kultúrájának, 

szerepazonosulásának 

megfigyelése és elemzése 

szóban 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 

 A test alkalmassá tétele a tananyag 

szerinti táncos mozgásra 

 A ritmus – tér – térforma fogalmainak 

alkalmazása a gyakorlatban 

 Az ritmikai, plasztikai, dinamikai 

fogalmak kialakítása az életkori 

sajátosságoknak megfelelően 

 Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, 

dinamikai lehetőségeinek, a 

táncszerkesztés elveinek és a táncok 

elnevezésének megismertetése az adott 

tájegység illetve funkció szerint 

 A gesztusmozdulat fogalmának 

kialakítása 

 Az eszközhasználat lehetőségeinek 

bővítése 

 A táncalkalmak megismerése, a 

viselkedésmódok, illemszabályok, a 

megfelelő táncos magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás 

hangsúlyainak tudatosítása 

 Az improvizációs készség, az előadói 

készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, 

a fizikai állóképesség fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés 

erősítése, a másságot elfogadó attitűd 

valamint a nemi identitás erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni 

szerepvállalás ösztönzése 

 A tanuló ismerje a választott ugrós, 

verbunk és csárdás elemeit, a tanult 

népdalok szövegét, dallamát, a tanult 

hangszereket, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezkedését 

 A tanuló legyen képes az ugrós és 

eszközös ugrós valamint csárdás 

elemekből csoportosan és párban történő 

improvizációra, a tánctípus fogalmának 

meghatározására, a tájegységek, falvak 

földrajzi meghatározására 
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TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 

ugrástípusok, térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai 

gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, 

futás, ridázás) lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, 

tempóváltások, páros fogás, kargesztusok, térirányok gyakorlatai, 

csapások, gesztusok 

ÉNEKES–TÁNCOS NÉPI 

GYERMEKJÁTÉKOK 

 A játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és 

páros táncok előkészítése 

TÁNCGYAKORLAT 

 A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott 

tánc elmélyítése, a tananyag bővítése: BARANYAI UGRÓS, 

HETÉNYI KANÁSZTÁNC ÉS BIRJÁNI ÜVEGES TÁNC (BARANYA) 

 A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc 

bevezetése: DÉL-ALFÖLDI LASSÚCSÁRDÁS 

 A verbunk előkészítése: NYÍRSÉGI CSAPÁS 

 A választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes 

összekapaszkodási módoknak a megismerése 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori 

sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

KOREOGRÁFIA Az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

ZENEI ISMERETEK 

Ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, 

strófa, a hangszerek funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer 

együttesek, 

NÉPI ÉNEK 

A választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok: 

DÉL-ALFÖLDI NÉPDALOK 

TÁNCFOLKLORISZTIKA 

Az ugrós tánc fejlődése, formái,a csárdás jellemző vonásai, a 

tánctípus meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás 

jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi 

háttere 

VISELETEK 
jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, 

a táncos mozgás és a viselet összefüggései 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 
A saját táncrégió gyermekjátékai és táncai: BARANYAI JÁTÉKOK ÉS 

TÁNCOK 

 

 

Alapfok 4. évfolyam 
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A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése egyedül 

és csoportosan; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal 

Ritmusgyakorlatok; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása szabadon 

(improvizálás); 

A páros tánc gyakorlása; 

Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

Filmek megtekintése 

néptáncokról, 

népszokásokról; 

Koreográfiák elemzése; 

Táncdialektusok elemzése; 

A táncírás alapelemeinek 

tanulás 

Egyéni produkció bemutatása 

társaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és 

a tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek; 

Filmek, hangzó anyagok 

tanulói elemzése 

megtekintés, illetve 

meghallgatás után; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemzőértékelése 

szóban; 

A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 
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  test alkalmassá tétele a tananyag szerinti 

táncos mozgásra 

 A körtáncok technikai előkészítése 

 A táncszerkesztés elveinek, az 

összekapaszkodási módok variációs 

lehetőségeinek megismertetése, a táncos 

partnerkapcsolat kialakítása 

 A táncalkalmak megismerése, a 

viselkedésmódok, illemszabályok, a 

megfelelő táncos magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás 

hangsúlyainak tudatosítása 

 Az improvizációs készség, az előadói 

készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a 

fizikai állóképesség fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a 

másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok 

szerint a nemi identitás erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni 

szerepvállalás ösztönzése 

 A tanuló ismerje a választott ugróst, 

verbunkot és csárdást, a tanult 

népdalok szövegét, dallamát, a tanult 

hangszerek jellemzőit, a tanult táncok 

földrajzi elhelyezkedését 

 A tanuló legyen képes a tánctípus 

fogalmának meghatározására, a tanult 

táncok földrajzi elhelyezésére, az 

elsajátított táncokból történő 

improvizálásra 
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TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 

ugrástípusok, forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, 

térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 

mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, 

tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, csapások, 

gesztusok (kar, láb) 

TÁNCGYAKORLAT 

 A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott 

tánc elmélyítése: BARANYAI UGRÓS, HETÉNYI KANÁSZTÁNC ÉS 

BIRJÁNI ÜVEGES TÁNC (BARANYA) 

 A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc 

ismeretének bővítése, ritmikai, plasztikai, dinamikai 

lehetőségeinek megismertetése:  

A DÉL-ALFÖLDI LASSÚ ÉS FRISSCSÁRDÁS 

 A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc 

bevezetése:  

NYÍRSÉGI CSAPÁS 

 Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal: HOSSZÚHETÉNYI 

KARIKÁZÓ 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori 

sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

KOREOGRÁFIA Az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

ZENEI ISMERETEK 

A Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, 

tekerő) parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, 

játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott ritmus, éles ritmus 

NÉPI ÉNEK 
A választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, 

gyermekjáték dallamok DÉL-ALFÖLDI ÉS HOSSZÚHETÉNYI DALOK 

TÁNCFOLKLORISZTIKA 

A csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, 

tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi háttere 

VISELETEK 
A jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési 

szabályok, a táncos mozgás és a viselet összefüggései 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is: BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK, A NÉMET, ÉS 

HORVÁT NEMZETISÉGEK JÁTÉKAI ÉS TÁNCAI 
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Alapfok 5. évfolyam 

A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése egyedül és 

csoportosan; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal 

Ritmusgyakorlatok; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása szabadon 

(improvizálás); 

A páros tánc gyakorlása; 

Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

Filmek megtekintése 

néptáncokról, 

népszokásokról; 

Koreográfiák elemzése; 

Táncdialektusok elemzése; 

A táncírás alapelemeinek 

tanulás 

Egyéni produkció bemutatása 

társaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek; 

Filmek, hangzó anyagok 

tanulói elemzése 

megtekintés, illetve 

meghallgatás után; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók 

elemzőértékelése 

szóban; 

A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti 

táncos mozgásra 

 Összefoglaló és rendszerező gondolkodás 

ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult 

táncdialektus ismeretanyagán keresztül 

 A mozgás közbeni éneklési készség 

fejlesztése 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok 

előkészítése 

 A táncrend fogalmának kialakítása 

 A táncszerkesztés elveinek, az 

összekapaszkodási módok variációs 

lehetőségeinek megismertetése, a táncos 

partnerkapcsolat kialakítása 

 A táncalkalmak megismerése, a 

viselkedésmódok, illemszabályok, a 

megfelelő táncos magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás 

hangsúlyainak tudatosítása 

 A zenei kíséretmódok és a tánc 

összefüggéseinek feltárása 

 Az improvizációs készség, az előadói 

készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a 

fizikai állóképesség, a dinamikai és 

stílusérzék fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a 

másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok 

szerinti táncformálás, a nemi identitás 

erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni 

szerepvállalás ösztönzése 

 A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend 

fogalmát, a Dunai táncdialektus 

választott táncait, a tanult 

koreográfiákat, a népdalok szövegét, 

dallamát, a hangszereket, a tanult 

táncok földrajzi elhelyezkedését, a 

jellegzetes falvakat 

 A tanuló legyen képes a tánctípus 

fogalmának meghatározására, a tanult 

táncok földrajzi elhelyezésére, az 

elsajátított táncokból történő 

improvizálásra 
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TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 

ugrástípusok, forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, 

térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív 

mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, 

tempóváltások, páros forgás, térirányok, csapások gesztusok (kar, 

láb) 

TÁNCGYAKORLAT 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

 A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben 

választott tánc bevezetése: ÓCSÁRDI LASSÚ ÉS FRISSCSÁRDÁS 

(BARANYA) 

 A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc 

ismeretének bővítése: 

NYÍRSÉGI CSAPÁS 

 A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben 

választott tánc bevezetése: KÓNYI VERBUNK, ÉS SZILI KARÉJ 

(RÁBAKÖZI KÖRVERBUNKOK) 

 A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi 

körtánc dialektus bevezetése 

HOSSZÚHETÉNYI KARIKÁZÓ, ÉS MÁTYUSFÖLDI (SL) ÉNEKES 

NŐI KÖRTÁNCOK 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori 

sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

KOREOGRÁFIA Az ismert táncanyagból 

ZENEI ISMERETEK 

A választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, 

sajátosságai: 

FELVIDÉKI KÉTSZÓLAMÚ NÉPDALOK 

A periódus fogalma, a szinkópa ritmus 

NÉPI ÉNEK A tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok 

TÁNCFOLKLORISZTIKA 
A verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus 

meghatározása, táncalkalmak, táncos magatartás 

VISELETEK 
Jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, 

a táncos mozgás és a viselet összefüggései 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is: 

BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK, A NÉMET, ÉS HORVÁT 

NEMZETISÉGEK JÁTÉKAI ÉS TÁNCAI 

Alapfok 6. évfolyam 
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A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése egyedül és 

csoportosan; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal 

Ritmusgyakorlatok; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása szabadon 

(improvizálás); 

A páros tánc gyakorlása; 

Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

Filmek megtekintése 

néptáncokról, 

népszokásokról; 

Koreográfiák elemzése; 

Táncdialektusok elemzése; 

A táncírás alapelemeinek 

tanulás 

Egyéni produkció bemutatása 

társaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek; 

Filmek, hangzó anyagok 

tanulói elemzése 

megtekintés, illetve 

meghallgatás után; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók 

elemzőértékelése 

szóban; 

A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 

 A test alkalmassá tétele a tananyag 

szerinti táncos mozgásra 

 Az összefoglaló és rendszerező 

gondolkodás valamint a fogalmi 

gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, 

az összefüggések feltárása az alapfokú 

évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

 Az improvizációs készség, az előadói 

készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, 

a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a 

dinamikai készség, a partnerkapcsolat 

fejlesztése 

 A vizsgahelyzetre való felkészítés 

 A tanuló ismerje az alapfokú 

évfolyamokon elsajátított táncokat, a 

tanult koreográfiákat, a tanult zenei, 

folklorisztikai, földrajzi jellemzőket 

 A tanuló legyen képes a tanult ismeretek 

megfogalmazására, az önálló táncos 

megjelenítésre, improvizációra, a 

megfelelő táncos magatartás színpadi 

megjelenítésére, az alapfokú művészeti 

vizsga követelményeinek teljesítésére 

 

TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 

ugrás típusok, forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, 

térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, 

körív mentén haladás, lenthangsúly – fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, 

tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, csapások 

gesztusok (kar, láb) 

TÁNCGYAKORLAT 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

 Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret 

bővítése 

 A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése 

 A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése 

 A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori 

sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

MOLDVAI KÖR – SOR – ÉS PÁROS TÁNCOK 

A SZÉKI TÁNCREND 

KOREOGRÁFIA Az ismert táncanyagból 
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ZENEI ISMERETEK 

A tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei 

együttesei, a dűvő és az esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és 

kíséretmódok 

NÉPI ÉNEK A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

TÁNCFOLKLORISZTIKA 
Az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, 

táncos magatartás 

VISELETEK 
Jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési 

szabályok, a táncos mozgás és a viselet összefüggései 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek 

tánchagyományát is: BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK, A NÉMET, 

ÉS HORVÁT NEMZETISÉGEK JÁTÉKAI ÉS TÁNCAI 
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 Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

 Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a 

helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint. 

 A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, 

táncfolklorisztikai ismeretek összefüggéseit. 

 A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat. 

 A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat. 

 A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat 

során. 

 A színpadi törvényszerűségeket. 

 A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását. 

 A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat. 

 

A tanuló legyen képes 

 Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, 

a tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek 

tánc közbeni használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat 

kialakítására 

 A megszerzett ismeretekről beszélni. 

 A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való 

igazodásra, ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat. 

 A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is. 

 A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra. 

 A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra. 

 A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra. 

 Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges 

életvitelt segítik elő.
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A VIZSGA RÉSZEI 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A VIZSGA TANTÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA 

Néptánc  

Csoportban 5–10 perc 

Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 

A VIZSGA TARTALMA 

 Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia 

(koreográfia részlet, folyamat) csoportos bemutatása 

 Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő 

tájegységek tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis 

csoportban (maximum 3 pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a 

vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a 

dialektusból 

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

 Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét 

 Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos 

mozgás és a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása 

 

NÉPTÁNC ALAPVIZSGA TANANYAGA 

TANANYAG TÍPUS SZÁMONKÉRÉS 

FORMÁJA 

IDŐTARTAM ÉRÉKELÉSI SZEMPONTOK 

MOLDVAI 

TÁNCOK 

(ERDÉLYI 

DIALEKTUS) 

MOLDVAI KÖR 

ÉS 

PÁROSTÁNCOK 

CSOPORTOS 10 PERC 

1. ISMERI A TÁNCANYAG 

MOTÍVUMKINCSÉT. 

2. ZENÉRE TÁNCOL, ISMERI 

A TÁNC HANGSÚLYOZÁSÁT. 

3. ISMERI ÉS ALKALMAZZA 

A TÁJEGYSÉGRE JELLEMZŐ 

RITMIKAI, PLASZTIKAI, 

DINAMIKAI JEGYEKET. 

4. ISMERI ÉS ALKALMAZZA 

A PÁROS ÉS SZÓLÓTÁNCOK 

FORMAI ÉS TARTALMI 

JEGYEIT 

5. ISMERI ÉS ALKALMAZZA 

A PÁRBAN TÁNCOLÁS 

TECHNIKAI ELEMEIT. 

6. IMPROVIZÁCIÓJÁBAN 

FOLYAMATOSAN TÁNCOL, 

ISMERI ÉS ALKALMAZZA 

DÉL-

ALFÖLDI 

TÁNCOK 

(TISZAI 

DIALEKTUS) 

OLÁHOS, 

LASSÚ – ÉS 

FRISSCSÁRDÁS 

PÁROS 

BEMUTATÁS, 

IMPROVIZÁCIÓ 

3 PERC 

BARANYAI 

TÁNCOK 

(DUNAI 

DIALEKTUS) 

PÁROS UGRÓS, 

LASSÚ ÉS 

FRISSCSÁRDÁS 

KOREOGRÁFIA, 

CSOPORTOS 
7 PERC 
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A NÉPTÁNC GYAKORLATI VIZSGA MENETE: 

 

6.4.Moldvai táncok csoportos bemutatása     10 perc 

7.5.Dél-alföldi táncok improvizatív bemutatása páronként csoportban  10 perc 

8.6.Baranyai koreográfia bemutatása csoportban      7 perc 

 

A vizsgára szánt teljes időtartam: 45 perc 

Az improvizatív páros vizsgák során egyszerre max. 2 pár vizsgázhat. 

 

Mivel az alapfok letételnek feltétele az eddigi évfolyamok követelményeinek sikeres teljesítése, 

az ötfokozatú értékelés során az elégtelen osztályzat nem alkalmazható, csak abban az esetben, 

ha a tanuló megtagadja a vizsgát.  

Mivel az összetett műfajon belül körülhatárolható értékelési szempontok szubjektív 

benyomásokat is tartalmaznak, ezért az ötfokozatú értékelés részletezése célszerű. A 10 

pontban kifejtett szempontok megfigyelésén túl a táncos megjelenése, előadása, előadó 

készsége nagyban meghatározza a produkció minőségét, és így értékelését. Az értékelési 

szempontok egyenrangúsága mellett, az azokon belüli hangsúlyeltolódás bizonyos esetekben 

értelmetlenné teszi az öt fokozat éles határokkal történő definiálását (pl.: 2 motívumból, 

stílusos, folyamatos előadással, plasztikai dinamikai tagolással lehet jeles (5) értékelést 

szerezni.). 

TÁNC SZERKESZTÉSI 

ELVEIT. 

7. ISMERI ÉS ALKALMAZZA 

A KEZDŐ ÉS 

ZÁRÓFORMULÁKAT. 

8. KOREOGRÁFIÁBAN 

KORRIGÁLNI TUDJA 

TÉRBELI 

ELHELYEZKEDÉSÉT, 

ILLETVE ISMERI ÉS 

ALKALMAZZA A 

KOREOGRÁFIA TEREIT. 

9. ISMERI, ÉS 

FOLYAMATOSAN ELŐADJA 

A KÖTÖTT 

MOTÍVUMSOROKAT. 

10. A TÁNCOT AZ ODAILLŐ 

ÉNEKKEL, VAGY 

SZÖVEGGEL (CSUJOGATÁS) 

KÍSÉRI, DÍSZÍTI. 
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FOLKLÓRISMERET 

 

TANANYAG SZÁMONKÉRÉS 

FORMÁJA 

IDŐTARTAM A VIZSGA TÉMAKÖREI 

FOLKLÓRISMERET ÍRÁSBELI 

VIZSGA 

(TESZT) 

30 PERC 7. A folklór, mint történeti 

hagyomány sajátosságai 

8. Az egyes jeles napok időpontja 

9. A jeles napok vallási, hiedelmi 

funkciói, magyarázó története, 

10. A hagyományos paraszti élet 

jellegzetes fordulópontjai, 

11. A magyar paraszti világkép 

legfőbb elemei, eredetük, a 

hozzájuk fűződő mondák, 

12. A parasztság hiedelemvilágának 

főbb szereplői, funkciójuk 

 

 

 

 A folklórismeret vizsga menete 

 

4. Írásbeli vizsga megtétele       30 perc 

5. Javítás, értékelés        30 perc 

6. Eredményhirdetés        15 perc 

 

A vizsgára szánt teljes időtartam: 75 perc 

 

A folklórismereti írásbeli vizsgát, és a néptánc gyakorlati vizsgát két külön napon kell tenni. 

 

 

 

 A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 
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 A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz 

szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik 

 

Folklórismeret 

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány 

ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány 

folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé 

a jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő 

hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a 

gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segítséget. 

ALAPFOK 3. évfolyam 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén 

keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, 

közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

TANANYAG 

A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások 

megismertetése. 

GYEREKSZÜLETÉS, 

GYERMEKKOR 

 Jósló praktikák a gyermek születése előtt 

 Komatál hagyománya 

 Keresztelő 

 A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 

 Az anya avatása 

 Munkára nevelés, gyermekmunka 

A GYERMEKEK 

JÁTÉKALKALMAI ÉS 

TÁNCALKALMAI 

 A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak /libalegeltetés, 

kalákamunkák/ 

 A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött 

szerepe 

 A tánc tanulása 

 Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának szokások, táncok, 

zenei kultúra tanulása) 

 A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, 

serketánc) 
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AZ ÉVKÖR ÜNNEPEI 

GYERMEKSZEMMEL 

 Szent Miklós napja 

 Jézus születésének története 

 Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 

 Szent Balázs napja, Balázsjárás 

 Szent Gergely napja, Gergelyjárás 

 Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 

 Pünkösdi királynéjárás 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a 

gyermekkor jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására 

ALAPFOK 4. évfolyam 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

TANANYAG 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 

LEGÉNYÉLET, 

LEÁNYÉLET, 

PÁRVÁLASZTÁS, 

LAKODALOM 

 Munkavégzés a serdülő korban 

 Legényavatás, leányavatás 

 Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 

 Szokásjogok a paraszti társadalomban 

 Leánynéző, háztűznéző, hozomány 

 Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 

 Lakodalmi előkészületek 

 Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 

 Lakodalmi szokások, rítusok 

LEGÉNYEK ÉS 

LÁNYOK JÁTÉK 

ÉS 

TÁNCALKALMAK 

 A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 

 Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 

 Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 

 Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 
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LÁNYOK ÉS 

LEGÉNYEK 

SZEREPE A 

KALENDÁRIS 

SZOKÁSOKBAN 

 Luca kettős alakja 

 Betlehemezés 

 Farsangi szokások 

 A nagyhét eseményei 

 A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 

 Pünkösdi királyválasztás 

 Májusfaállítás 

 Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, 

legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom 

menetének, szereplőit 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására 
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ALAPFOK 5. évfolyam 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

TANANYAG 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a 

jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

FELNŐTTEK, 

IDŐSEK ÉS AZ 

ELBÚCSÚZTATÁS 

SZOKÁSAI 

 Paraszti munka, munkaszervezés 

 Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 

 Előjelek, jóslások, hiedelmek 

 A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 

 Virrasztás, temetés, siratás 

 A halotti tor 

 Fejfák, keresztek 

 Mindenszentek napja 

 Halottak napja, megemlékezés a halottakról 

A HÁZASOK 

TÁNCALKALMAI 

 Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom) 

 Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 

 Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 

 Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 

FELNŐTTEK AZ 

ÉVKÖR 

ÜNNEPEIN 

 Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 

 A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 

 Szent György napja 

 Virágvasárnap 

 A húsvéti ételek jelképrendszere 

 Fehérvasárnap 

 Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 

 Szent István napja, új kenyér ünnepe 

 Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 

 Szent Mihály napja 

 Dömötör napja, Vendel napja 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és 

időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, 

azok szerepét 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 
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megfogalmazására 

 

ALAPFOK 6. évfolyam 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések 

megfogalmazása 

 A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a 

táncdialektusok elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

TANANYAG 

Táncfolklorisztika 

A régi táncréteg jellemzői 

 

KÖRTÁNCOK 
 Középkori tánchagyomány, lánc és körtáncok 

 Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 

ESZKÖZÖS 

PÁSZTORTÁNCOK 

 Kanásztánc, pásztortánc 

 Pásztorbotoló, cigánybotoló 

UGRÓS–LEGÉNYES 

TÁNCTÍPUS 

 Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi 

sajátosságok) 

 Erdélyi legényes táncok 

KÜZDŐ 

KARAKTERŰ 

PÁROS TÁNCOK 

 Forgós–forgatós páros táncok 

 Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 

 Lassú tempójú páros táncok 

 Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 

 Az új táncréteg jellemzői 

 A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 

VERBUNK 
 A szóló verbunk 

 Szabályozott szerkezetű verbunkok 

CSÁRDÁS 

 A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, 

ugrós) 

 Körcsárdás, hármas csárdás 

A DIALEKTUSOK 

MEGHATÁROZÁSA, 

ELHELYEZKEDÉSE, 

JELLEMZŐI 

 Dunai dialektus 

 Tiszai dialektus 

 Erdélyi dialektus 

 A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 

 

KÖVETELMÉNYEK 

 A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a 
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tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A tanuló ismerje 

 A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a 

jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét. 

 A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép 

legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága 

főbb szereplőit, funkcióit. 

A tanuló legyen képes 

 A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 

szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek 

felismerésére. 

 A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek 

elfogadására. 

 Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben. 

 A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni. 

 Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban. 

A VIZSGA RÉSZEI 

 A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

A VIZSGA TANTÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA 

Folklórismeret  

 Írásbeli: 30 perc 

 Szóbeli: 5 perc 

A VIZSGA TARTALMA 

 A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll 

 Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz 

 A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

 Témakörök 

o Jeles napok 

o Munkavégző ünnepek 

o Az emberélet fordulói 

o Táncdialektusok 

o A régi és új táncréteg tánctípusai 
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A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

Írásbeli vizsga 

 A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

 Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke 

hagy jóvá 

Szóbeli vizsga 

 A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 

 Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS) TANESZKÖZ 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Videó anyagot lejátszó eszközök – számítógép, projektor, monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

 Néprajzi videó filmek 
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Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Zeneiskola Pedagógiai programja 
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1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza: 

I. Az iskola nevelési programját, ennek keretén belül 

- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, 

eszközeit, eljárásait, 

- egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszerét, 

- a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

- a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 

- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, 

- a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzékét, 

- a szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének 

lehetőségeit. 

 

II. Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül 

- az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, 

- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, 

követelményeit, az előírt tananyagot 

- az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elveit, 

- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 

- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 

tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját. 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata a rendelet szerint a művészi kifejező készségek, 

képességek megalapozása és a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra, valamint a 

nemzeti hagyományok ápolása és a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakítása. A tanuló 

mindezek birtokában képes legyen saját gondolatait, érzelmeit művészi szinten kifejezni. 

A Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának megalkotásánál fokozottan 

ügyelt a telephelyi intézményekkel való kapcsolat kialakítására. 

 

 Nevelési program. 

 Az intézmény pedagógiai alapelvei 

 

Intézményünk pedagógiai alapelvei a gyermek, - a tehetség – és a minőségközpontúság.   

Nem kiszolgálni, hanem szolgálni és szolgáltatni kívánunk az érintett rétegnek. 

Szándékunk szerint a művészetekben jártas, önállóan értelmező, - gondolkodó, alkotó és az 

igazi művészi értékeket megismerő és felismerő tanulókat nevelünk, akik felnőtté  válva 

megőrzik nyitottságukat és természetességüket. Az adott művészeti ág tanulásával fejlődik 
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értelmi, érzelmi és lelki intelligenciájuk. A művészet személyiségfejlesztő mivolta okán hozzá 

kívánjuk segíteni a gyermeket múltja megértéséhez, feldolgozásához, a jelen és a jövő 

problémáinak és konfliktusainak megoldásához. Így egészségesebb lelkületű gyermekké, 

később felnőtté válva mind környezete, mind a társadalom egészére pozitív hatással lesz.  

Kötelességünknek érezzük a különleges képességekkel rendelkező gyermekek tehetségének 

felismerését és támogatását. 

Mindezt nyugodt, szeretetteljes, harmonikus légkörben, a pozitív megerősítések által inspirált 

módon igyekszünk megvalósítani a teljes esélyegyenlőség biztosításával a legkisebb falutól a 

városig.  

Valljuk, hogy semmit sem lehet megtanítani, “csak” megtanulni. Ehhez mind szakmailag, mind 

emberileg megfelelő színvonalú, a gyermekekhez és a művészetekhez kellő alázattal és 

méltósággal forduló tanárok szükségesek. Az intézmény szerves részévé kíván válni a 

művészeti közoktatásnak. 

A zeneoktatás egyes tanszakokon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket, járuljon hozzá 

a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. Neveljen az értékes zene 

befogadására, értésére és művelésére, az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel alakítson ki 

a kultúra iránt nyitott magatartást. Ösztönözze tanulóit zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő 

művek olvasására, rendszeres hangverseny látogatásra, a rádió és televízió zenei műsorainak 

meghallgatására, a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre. 

Nevelje tanulóit rendszeres, céltudatos, gazdaságos, koncentrált munkára, a korszerű 

módszerek és az innováció különböző formáinak alkalmazásával segítse elő tudásuk 

gyarapodását. 

 

 Az intézmény céljai 

 

Az alapelvekben meghatározott pedagógiai és pszichológiai hitvallásból következően az alábbi 

stratégiai és operatív célok elérését tűztük ki az intézményünkben folyó művészetoktatás 

egészére, annak minden helyszínére. 

  

Stratégia céljaink: 

 a gyermekközpontú szemlélet megtartásával a minőségközpontú nevelő -  oktató 

szemlélet kialakítása, 

 az esélyegyenlőség megteremtése, különös tekintettel arra, hogy e művészeti iskola 

“helybe viszi” a művészetoktatást az adott gyermek lakóhelyére, általános iskolájába, 

 a roma, a hátrányos helyzetű és a testileg és értelmileg csökkent képességű tanulók 

művészetoktatása, inkluzív nevelés, 

 lehetőséget kívánunk adni, hogy a kisebb településeken, falvakban élő gyermekek és 

pedagógusok is bekapcsolódhassanak a művészetoktatás vérkeringésébe,  

 szolgáltató jellegű tevékenységünk kialakítása és megőrzése, 

 a tehetséggondozás folyamatos működése, 



763 

 

 az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő oktatás megteremtése. 

 

Operatív céljaink: 

 az adott művészeti ágban való jártasság kialakítása és az ehhez szükséges 

 ismeretek elsajátítása és azok önálló alkalmazása, 

 a személyiségfejlesztés, ezen felül az inspiráció megteremtésével fejlődő öntudat, 

 kritika, önkritika és önbizalom kialakítása, 

 az igazi művészi értékek felismerése és megismerése, az igényesség kialakítása,  

 a más művészeti ágak felé való nyitottság ösztönzése, 

 a kitartó munka eredményességére rámutató oktatás,  

 a figyelmesség, a tolerancia és a fegyelem jelentőségének hangsúlyozása, 

 az “én” gondolatok és érzelmek kifejezésének biztatása, 

 az életkori sajátosságok figyelembe vétele,    

 a probléma, konfliktus felismerésének, megoldásának fejlesztése, 

 felkészítés a szakirányú továbbtanulásra- zeneoktatás B tagozata, 

 a szociális hátrányok kompenzálása a művészetekben való jártasság megteremtésével, 

 a fantáziadús, kreatív tanulás – oktatás megteremtése 

 

 Zeneoktatás célja: 

Tanítsuk meg tanulóinkat a zenei írás és olvasás technikájára, a szolmizációs és ábécés nevekre. 

Fejlesszük növendékeink kottaolvasási készségét olyan szintre, hogy a zeneművek előadási 

jelzéseinek megfelelő tempóban történő olvasására alkalmasak legyenek. A szaktanárok 

javaslatai alapján, alkati adottságaik, valamint a tanulók igényeinek figyelembe vételével, 

válasszunk számukra megfelelő hangszert. 

Tanulják meg a hangszerjáték alapjait, sajátítsák el a helyes hangszerkezelés technikáját 

(légzés, kéztartás, vonóvezetés, testtartás, stb.) 

Fejlesszük növendékeink zenei képességeit, hallásukat, ritmus- és tempóérzéküket, 

érzékenységüket a dinamika és a hangszín különbségeire. 

Alakítsuk tanulóink zenei ízlését, stílusérzékét, a zenei karakterek iránti fogékonyságukat. 

Fejlesszük tanulóink hangszeres tudását olyan szintre, hogy képesek legyenek amatőr egyéni 

vagy társas muzsikálásra: kamaraegyüttesekben és zenekarokban. 

A személyiségformálás érdekében az „A” tagozatos tanulókkal olyan tanulmányi programot 

valósítsunk meg, amely a tanterv keretei között maximálisan figyelembe veszi egyéb iskolai 

elfoglaltságaikat, de biztosítja olyan mértékű hangszeres fejlődésüket, amely ébren tartja a 

kedvet a gyakorlásra, alkalmas arra, hogy kamaracsoportokban, zenekarokban hangszerükkel 

helytálljanak, növendékhangversenyeken, megyei területi találkozókon eredményesen 

szerepeljenek. Emellett ill. jórészt a hangszeres képzés segítségével súlyt fektetünk a zene 

befogadására, megértésére, átélésére, a zeneirodalom megismerésére, a zenei élet figyelemmel 

kisérésére. 
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A személyiségformálás célját szolgáltatják mindennapi munkánk, törekvésünk mellett közös 

hangverseny-látogatásaink is. 

Célul tűztűk ki, hogy minden növendék, aki legalább 4-5 évig elfogadható szinten muzsikál a 

zeneiskolában, eljusson színvonalas koncertekre, operaelőadásokra. 

Az arra alkalmas kiemelkedő képességű tanulókat felkészítjük a szakirányú továbbtanulásra. 

A tehetséggondozás formái: 

a.) Országos zeneiskolás hangszeres és szolfézsversenyek, találkozók 

b.) Megyei hangszeres és zeneműveltségi találkozók 

c.) Iskolai növendék-hangversenyek 

d.) Iskolai házi hangversenyek 

e.) Tanszaki és házi hangversenyek 

Segítsük a közismereti iskolák zenei életét, támogassuk az amatőr zenekarokat és együtteseket, 

ill. a családi együttmuzsikálást. 

Alakítsunk ki együttműködést a kulturális és művelődési feladatok ellátásában – ünnepi 

rendezvények, hangversenyek, ismeretterjesztés – a város közművelődési intézményeivel, a 

megye zenei intézményeivel. 

Létesítsünk cserekapcsolatot hazai és külföldi zeneoktatási intézményekkel. 

 Az intézmény feladatai, eszközei és eljárásai 

 

Céljaink az alapelvek szem előtt tartásával pontosan meghatározott feladatok elvégzésével 

valósulhatnak meg. Intézményünkben négy művészeti ágban /képző- és iparművészet, szín- és 

bábművészet, táncművészet, / folyik oktatás előképző, és alap- fokon. 

Intézményünk olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly az alkotófolyamaton 

keresztül történő képességfejlesztésen van. A tananyag eszköz, a tanulók értelmi, érzelmi és 

lelki  kifejezőképességeinek fejlesztéséhez. 

A művészetoktatás a képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás 

eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődésének jellemzőihez igazítja. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának 

elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató lépések, 

szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő hátrányaikat, javítják 

iskolai sikerességüket.  

A képzés olyan ismeretek átadása, melynek elsajátítása során a tanulók művészetet szerető, 

ismerő és értő, önmagával és környezetével harmóniában élő emberekké válnak.  

 

A fenti cél eléréséhez szükséges: 

 a személyiség komplex fejlesztése, 

 a gyermek egyéni képességeinek megfelelő fejlesztése, 

 a tehetség kibontakoztatása, 

 megfelelő motiváció és sikerélmény biztosítása, 
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 a probléma – felismerés és megoldás készségének kialakítása,  

 a tanulás és önművelés igényének felkeltése, 

 az általános emberi értékek megismertetése, 

 esztétikai igényesség kialakítása, 

 a kulturált környezetre való igény kialakítása,   

 lelkiismeret és felelősség tudat fejlesztése, 

 a köznapi és művészeti szép felfedeztetése,  

 a továbbhaladáshoz szükséges biztos ismeretek átadása, 

 a tudásnak, a műveltségnek értékként való elfogadtatása, 

 a testi – lelki egészség iránti igény felkeltése, 

 értékmegőrzés és hagyományápolás, 

 a nemzeti és európai kultúrához való kötődés, 

 a kommunikáció különböző formáinak megismerése, 

 rendszeres értékelés, önértékelés,  

 rendszeres igényfelmérés (évente), 

 a feladatok megoldásához szükséges eszközök biztosítása,  

 személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás. 

  

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, eljárások, 

eszközök: 

 valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer,  

 egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása, 

 tehetséggondozó eljárások, 

 kreativitás fejlesztő tevékenységrendszer, 

 közösségfejlesztő módszer,    

 egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer, 

 játékos oktatás, 

 élményre épülő alkotómunka, 

 zenetanulásban kiemelten tehetséges tanulók B tagozaton történő oktatása 

 

Nevelési eszközök: 

 minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele.  

 

Ösztönző eszközök: 

 megerősítés, biztatás, dicséret, jutalmazás, kiállítási és szereplési lehetőségek. 

 

A célok, feladatok, követelmények megvalósítását az alaptevékenység – a tantárgyak tanítása 

– valamint a szabadidős tevékenységek biztosítják. 

 



766 

 

 A zeneiskola feladatai, eszközei 

 

A zeneiskola szervesen illeszkedik Siklós kulturális életébe. Megteremti és ápolja a régió zenei 

hagyományait. Növendékei, együttesei állandó, aktív szereplői a város kulturális 

vérkeringésének. Színesítik társadalmi, turisztikai életét, ily módon szerény mértékben ugyan, 

de gazdasági jelentőséggel is bírnak. 

Az iskola rendezvényei, hangversenyei a régió jeles zenei eseményei, a művelődés, szórakozás 

legnemesebb alkalmai. 

Iskolánk betölti azt a szerepet a város életében, ami egy ilyen típusú intézménytől elvárható. 

Rangjának fontos fokmérője, hogy az érdeklődés (a környéken létrejött zeneiskolák ellenére) 

nem csökkent irántunk, növendéklétszámunk évek óta szinte változatlan. 

2004. július 1-én költöztünk a jelenlegi helyünkre, a volt kollégium épületébe, az alsó két szintet 

használjuk tanításra. Az első emeleti hálókból tantermeket alakítottunk ki. Az üdültetést a 

második emeletre koncentráltuk, mivel ez az épület többcélú. /konyha, étkező, diákszálló, lakás 

bérlő, kábel TV./ 

Minden szaktanár külön helyiségben tanít. Egyedül az ütős terem az, amely hangszerraktárként 

is funkcionál. 

A termek mindegyikében kényelmesen elférnek a zenetanításhoz szükséges eszközök. A 

tanárok pihenését titkári iroda, amely tanári szobaként is működik, a hivatalos ügyek 

intézéséhez jól berendezett vezetői iroda áll rendelkezésünkre. 

A földszinti nagyteremben tartjuk tanszaki hangversenyeinket, a vizsgáink egy részét, a 

zenekari és kamaracsoportok próbái is itt történnek. Nagyobb iskolai rendezvényeinket, megyei 

találkozókat, szakmai versenyeket, tanszaki hangversenyeket és vizsgáinkat az első emeleti 

koncertteremben tartjuk, melyet az aula beépítésével és színpad létrehozásával alakítottunk ki. 

Jelenlegi épületünket 2010-ben újították fel. Európai Uniós pályázat keretében ablakokat, 

ajtókat cseréltek, ezzel lényegesen csökkentve fűtésünk költségeit. Eszközfejlesztés is 

kapcsolódott hozzá. Olyan eszközöket is kaptunk, amelyeket egyébként nem tudtunk volna 

megvásárolni, mint egy nagy értékű Marimba, nyomtató, tanulópadok, székek, TV, kottatartók, 

stb. 

Iskolánkban kottatárat alakítottuk ki, amelyet folyamatosan fogunk bővíteni, fejleszteni. 

Természetesen zenei tárgyú ismeretterjesztő és szakkönyvek is vannak, továbbá a hangszeres, 

kamarazenei és zenekari kiadványok is megtalálhatóak. 

Az egyes tanszakokon tanított hangszerek árai nagyon eltérőek: furulya, gitár viszonylag olcsón 

beszerezhető hangszerek, a fa- és rézfúvósok árai igen magasak. 

A hangszerek többségét a vonós és fúvós tanszakokon az iskola kölcsönzi növendékeinek. 

Tanulóink közül néhányan már rendelkeznek saját hangszerrel. Növendéklétszámunk 

emelkedése miatt a hangszerek száma a folyamatos bővítés ellenére sem elégséges. Nagy 

részük közepes ill. gyenge minőségű, ezért felújításra szorul. Az iskola költségvetése nem tette 

lehetővé új hangszerek vásárlását. Sikerült azonban néhány jó minőségű hangszert 
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beszereznünk pályázaton nyert forrásból, és a fúvószenekar is nyert egy nagy értékű klarinétot 

nemzetközi verseny fődíjaként. 

Szintén pályázati pénzekből digitális pianínókat vásároltunk, hogy az eszközjegyzékben 

előírtaknak minél előbb meg tudjunk felelni. 

Iskolánkban működő alapítványunk is sokat segít a hangszerek felújításában és vásárlásában. 

 

 Táncművészet - művészeti ág cél és feladatrendszere 

 

A táncművészeti oktatás nevelési célja és alapvető feladata: 

 az egész személyiség fejlesztése, művészi beállítódásra való nevelés. A megújhodás és a 

rácsodálkozás képességének fejlesztése, az amatőr táncmozgalomba való bekapcsolódás 

segítése, ösztönzése. Tudatos „ táncos anyanyelv „ kialakítása.  

 

 

Szolgálja a gyerekek egészséges testi – lelki fejlesztésén át az egész személyiség fejlődését. 

Járuljon hozzá érzelmi életük gazdagodásához. 

Segíti megismerni saját testüket, testük korlátait ill. más, a tánchoz szükséges tulajdonságaikat 

is. Így alakul reális énképük. 

Táncművészetet értő közönséget nevel, akik szeretik nézni és művelni a táncot. Mivel 

csoportmunka, ezért segíti az együttműködést, alkalmazkodást a másik sikerének elismerését, 

kapcsolatfelvételt, és – tartást, egymás megismerését, a másik elfogadását, az egymás iránti 

bizalmat. Ezek mind segítik a beilleszkedést azoknak is, akiknek ez problémát okoz ill. 

azoknak, akiknek magatartási problémáik vannak. 

Természetesen mindez a tanulók életkori és egyéni tulajdonságainak figyelembe vételével a 

fokozatosság, mértékletesség jegyében történik. 

Úgy mint más művészeti ág, a táncművészet is szoros kapcsolatban áll más társművészetekkel 

és az ezekhez kapcsolódó személyiségjegyeket is fejleszti. Megismerteti a gyerekekkel az 

egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, műveit. 

 

    

Általános fejlesztési követelmények  

 

A képzés lehetőséget biztosít a tanulóknak: 

- tehetségük kibontakoztatására, tehetséggondozásra, 

- a különböző tánctechnikák elsajátítására, 

- egyéni és csoportos táncetűdök készítésére önállóan is, és azok színpadon történő 

bemutatására, 

- a különböző táncirányzatok megismerésére és azok kipróbálására, 

- a tánctörténettel való megismerkedésre,  

- a színpadi táncok kivitelezésének szabályaival való megismerkedésre, 

-színházi előadások megtekintésére, 

- arra, hogy megismert stílusokban önmagukat esztétikusan tudják kifejezni,  
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Fejlessze a tanuló : 

- önállóságát, kitartását, 

- önképét, önismeretét, 

- testvázlat-testkép kialakulását, 

- önkifejezését, 

- magabiztosságát, határozottságát, 

- nyitottságát, érdeklődését, 

- muzikalitását, ritmusérzékét, kreativitását, memóriáját, mozgásmemóriáját, koordinációs 

képességét /szem-kéz, kéz-láb, szem-láb/, mozgáskultúráját, 

- a nem verbális kifejezőkészségét,/„olvasási” képesség – érzelmek, hangulatok, lelkiállapotok 

/. 

- tükrözési, imitációs képességét, beleélő készségét, utánzási-követési készségét, 

- improvizációs képességét / közvetlen, rövid idő utáni/, 

-  cselekvő- feladatmegoldó – helyzetfelismerő - döntési képességét, 

- testi képességeit : - testi erő, ügyesség, gyorsaság, rugalmasság, ruganyosság, állóképesség, 

egyensúlyozás,  

- térben, időben való tájékozódását, formaérzékét,  

-  egyéb tulajdonságait pl. dinamika, erőbeliség, 

- természetes mozgását / futás, ugrás, járás stb./, 

- vonzalmukat az esztétika iránt, 

- a munkához való hozzáállását ill. magatartását,   

- állhatatosságát, 

- lateralitását. 

Alkalmat ad a tanulóknak : 

- mozgástapasztalatok szerzésére, 

- az önálló véleményalkotásra, 

- rendszeres, kitartó, koncentrált munkára,  

- bizalom szerzésére, 

- pihenésre, 

- energiájuk beosztására, 

- a tükör segítségével, az önellenőrzésre, javításra, 

- más társművészetekkel való kapcsolattartásra pl.  irodalommal és a zenével ill. a vizuális 

neveléssel is / időtartam, metrum, lüktetés, hangsúly, periódus, ritmikai kontrasztok, tempó/, 

- a másik nemmel való ismerkedésre, a másik nem elfogadására.  

Ösztönözze a tanulót: 

- újabb és újabb mozgáslehetőségek felfedezésére, 

- önálló munkára, 

- érdeklődési körének kiszélesítésére, 

- egészséges életmódra, 

- kitartó és igényes munkára, 

- a tánc tovább tanulására, tanfolyamokon való részvételre, 
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- szakirodalom, folyóiratok, magazinok, kritikák olvasására, 

- minél több táncelőadás megtekintésére /nemcsak moderntánc, vagy csak balett előadások!/ 

- a csoport tagjainak segítésére, egymás elfogadására, másságuk tolerálására  

Fiziológiai szempontból fejleszti a tanuló 

-  légző- és keringési rendszer teljesítőképességét,  

- csont- és izomrendszer teherbíró képességét, helyes testtartást, ezzel együtt az emésztést 

- alkalmazkodó képességét,  

- látást, hallást, érzékelést,  

- immunrendszert,  

- megelőzi ill. korrigálja a  különböző tartáshibákat vagy bokasüllyedést, harántsüllyedést stb. 

 

Elősegíti: 

- az iskolai írás-olvasási képességét. 

 

 A szín- és bábművészet művészeti ág cél- és feladatrendszere 

 

 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés lehetőséget biztosít 

a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik 

gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, e szakterületen való jártasság 

megszerzésére és gyakorlására – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, 

előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. Sokoldalúan fejleszti személyiségüket. 

 

A végzett tevékenységek során mélyül önismeretük és társismeretük, kialakul reális énképük. 

Alkalmuk nyílik, hogy “kipróbálják” magukat, megismerjék saját lehetőségeiket és korlátaikat. 

Az önmagukról kialakított kép növeli az önbizalmukat, magabiztosságukat. A közösen végzett 

munka, segítő együttműködést, alkalmazkodást, toleranciát követel. A közös alkotás öröme 

erősíti és mélyíti az elfogadást, bizalmat, összetartozás érzését. Közben fejlődik a 

kommunikációs képesség, könnyebbé válik a kapcsolatfelvétel és tartás. 

Színművészet-bábművészet olyan komplex művészeti ág, melynek “művelése” kitekintést 

biztosít a zene- , a tánc- , a képzőművészet területeire is. 

A színművészet – és bábművészet művészeti ág oktatásának célja, hogy az irodalom, a dráma, 

a színház eszközeivel a művészetek iránt fogékony, a művészetet szerető, ismerő és értő 

fiatalokat neveljen, akik harmóniában képesek élni önmagukkal és  

környezetükkel. Akiknek az alkotás és befogadás örömteli folyamata életük szerves részévé 

válik. 

 

A képzés lehetőséget biztosít a színművészet területén: 

- minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételre, 

- alapvető színpadtechnikai eljárások megismerésére, 

- egyéni és csoportos előadás tervezésére, létrehozására illetve a létrejött előadás bemutatására; 

a közös alkotómunka adta örömteli együttlétre, 
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- önkifejezésre, 

- a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének 

bővítésére,  

- a dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerésére, azok széles körű 

alkalmazására, 

- önértékelésre, azért hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére,  

- arra, hogy a tanulók az élet más területén elsajátított ismereteiket a színjátékban is alkalmazni 

tudják, illetve hogy az oktatás során szerzett tudásukat, készségeiket az élet más területein is 

kamatoztathassák, 

- a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerésére, 

- a színjáték kulturális tradíciónak megismerésére, 

- a színházi-drámai formával való kísérletezésre, valamint a színjátéknak mint művészi 

kommunikációs formának megtapasztalására, 

- minél több élő és rögzített színházi előadás – köztük társaik által készített produkció  – 

megtekintésére. 

  

Általános fejlesztési követelmények a színművészet területén 

 

Készítse fel a tanulókat: 

- drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 

- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

- színházi improvizációra, 

- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

- az alkotó folyamat során háttérmunkára, a színpad iránti alázatra, 

- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

- különböző szerepek megformálására, 

- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során, 

- színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

- a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

- a drámai/színházi konvekciókat és alkalmazásukat,  

- a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat,  

- a színházi műfajokat, 

- a szövegelemzés szempontjait, 

- az előadás-elemzés szempontjait,   

- a színészi játék alapvető iskoláit, 

- a színészi alkotómunka fázisait, 

- a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási 

lehetőségeiket, a különböző játékstílusokat,  

- a színház jelenkori szerepét (közösségi, társadalmi), 



771 

 

- napjaink színházi struktúráját. 

 

 A képző- és iparművészet művészeti ág cél- és feladatrendszere 

 

A teljes élet megélésének kulcsa, hogy minél több antennával érzékeljük a külvilágot, hogy 

belső világunk, érzelmeink, motivációink révén megfelelő kontextust tudjunk kialakítani 

földrajzi, emberi, virtuális környezetünkkel. 

Globalizálódó világunkban, a folyamatosan fogalmazódó planetáris értékrend, a növekvő 

szabadidő fontossá, nélkülözhetetlenné teszi a művészeti nevelést, ami az érzelmi világ 

gazdagításának leghatékonyabb módszere, lehetősége.  

Az önfejlesztő személyiség működésében kiemelt szerepet játszik a lelki egészségünket, 

életminőségünk javítását segítő művészeti nevelés. Ezért képzési célunk az átlagosnál jobb 

adottságokkal rendelkező, a vizualitás iránt fogékony gyerekek készségeinek, képességeink, 

ismereteinek célirányos fejlesztése és ezáltal: 

- a vizuális nyelv (elmélet-gyakorlat) készség szintű használatának magalapozása,  ezáltal az 

egész személyiség harmonikus fejlesztése, 

 -a képi kommunikációban, a műalkotások elemzésében jártas, vizuális megjelenítésre, 

önkifejezésre sokoldalúan képes személyiségek formálása, 

 -az általános iskolás korú gyermekek továbbtanulásának, pályairányuk megtalálásának 

segítése, 

- a művészetek iránt érdeklődő, művészeti alapismeretekkel rendelkező közönség nevelése. 

A művészeti nevelés tartalmának kialakításában fontosnak tartjuk a következőket: 

- a természeti-emberi környezet esztétikumának megismerését, tudatos elemzését, értelmezését 

és az alkotási folyamatokba való beépítését, 

- az egyetemes és európai emberi kultúra- műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek 

ismeretét, őrzését, 

- a kommunikáció művészi formáinak – a képző-iparművészet műfaji sajátosságainak alkotó 

használatát az egész személyiség kiteljesedése érdekében. 

 

Általános fejlesztési követelmények   

 

Készítse fel a tanulót: 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

- a vizuális információk, közlemények megértésére, 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

- a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 

- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a kifejezési eljárások használatára, 

- az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 
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- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 

- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, 

- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

- a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására, 

- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

 

Tegye lehetővé: 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

 

 Zeneművészeti ág cél- és feladatrendszere 

 

Iskolánk zeneiskolai tagozatának alapvető pedagógiai, nevelési célja, hogy mindazok a 

gyermekek, fiatalok, akik zeneiskolai tanulmányokat folytatnak, 

- harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak, 

- megszeressék a művészi zenét, váljanak rendszeres zenehallgatókká, 

- megtanuljanak hangszeren játszani, 

- a zene révén fejlett szépérzékre, érzelmi kultúrára tegyenek szert, 

- fejlett értéktudattal, munkamorállal rendelkezzenek, 

- sokoldalú társas kapcsolatok kialakítására, fenntartására váljanak képessé. 

 

Ezen célok elérésére az a heti 4-6 óra, amelyet növendékeink a zeneiskolában töltenek, nem 

elegendő. Ezért az első órától kezdve arra törekszünk, hogy a növendékekkel kialakítandó 

szoros kapcsolat olyan „távirányítást” tegyen lehetővé, hogy ne csak otthoni gyakorlásra tudjuk 

késztetni növendékeinket (bár ez sem kis feladat), hanem a fenti célok megvalósítását szolgáló 

állandó szokásokat is képesek legyünk kialakítani bennük. 

A növendékek otthoni munkájának a befolyásolását nagymértékben segíthetik – vagy 

hátráltathatják – a szülők. Ezért a tanár–szülő kapcsolat jelentősége messze túlnő a szülői 
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értekezletek, fogadóórák, ünnepélyek, hangversenyek keretein, és állandó, a gyermek 

nevelését, formálását célzó munkakapcsolattá kell válnia. 

Zeneiskolai tagozatunk fontos nevelő tényezőjének tartjuk azt, hogy intézményünkben  

- minden tanárnak zeneművészeti főiskolai diplomája legyen, 

- olyan családias légkört alakítsunk ki, amelyben növendék és tanár egyaránt jól érzi magát. 

Továbbképző évfolyamokon az alapvizsga letétele után: 

Az alapfokon elsajátított ismeretek, készségek továbbfejlesztése olyan tempóban, amely a 

növendék idejének, lehetőségeinek megfelel. A hangszer mellett mindenképpen javasoljuk 

középiskolás növendékeinknek legalább egy választható tárgy felvételét. Ez lehet zenekar, 

zeneirodalom. Azt a középiskolás növendéket, aki idő hiányában a tantervi követelményeket 

nem tudja teljesíteni, de a zenei képzéstől nem akar elszakadni, kamarazene főtárgyra vagy 

zeneirodalom főtárgyra irányítjuk át. Ezek mellett még csökkentett óraszámban – heti 1x 30 

perben – hangszeres képzésben, karbantartásban részesülhet. 

A záróvizsga feltétele a négy középfokú osztály sikeres elvégzése és a vizsgaszabályzatban 

megjelölt elméleti, zeneirodalmi anyag elsajátítása. A záróvizsgára bocsátáshoz az 

iskolavezetés alkalmanként egyes választható tárgyak látogatását kötelezővé teheti. 

  

    A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A művészetoktatás elsődleges célja a személyiségfejlesztés. Az elméleti, technikai tudás 

elsajátítása eszköz mindehhez. 

A nevelő – oktató folyamat során alapvető a személyiség felszabadítása és  ebben a 

kiegyensúlyozott, inspirált lelkiállapotban való fejlesztése. 

A tanulás során ugyanakkor rendkívül fontos az önfeledt felszabadult, de ugyanakkor 

koncentrált, összefogott hozzáállás. E kettő együttes megléte által tud igazi művészi értéket 

alkotni a tanuló. A gyermek vele született kíváncsiságát kell megtartani és továbbfejleszteni, 

motiválva az ember és az őt körülvevő világ behatóbb tanulmányozására. 

A szakmai tudáson túl a spontaneitás örömét is éreztessük meg vele. A későbbiekben  minden 

művészeti ágban feladat az improvizáció, mint a személyiség megnyilvánulásának egyik 

legjellemzőbb kifejezése.    

 

Megvalósítandó az is, hogy a gyermek tanulási és alkotási folyamatban önállósodjon.  

Művészeti oktatásunk megalapozza és ösztönzi, hogy a tanulók esztétikai és kommunikációs 

képessége fejlődjön.  

Kiemelten fontosnak tartjuk a művészetek pozitív lelki hatását, amelynek tényét közismert 

tudományos, pszichológiai kutatások is igazolják. Így a művészetekkel való foglalkozás 

sikerélményt nyújt olyan gyermekeknek is, akik más területeken gyengébben teljesítenek, vagy 

személyiségzavar miatt beilleszkedési nehézségekkel küzdenek.  
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Mint minden oktatási intézményre-, amelyek gyermekek, fiatalok oktatásával nevelésével 

foglalkoznak-, az alapfokú művészeti oktatás intézményeire is feladat és felelősség hárul a 

felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. 

Az alapfokú művészeti oktatás segítségével ösztönözhetjük az egészséges életmód iránti igény 

kialakítását. Sokat tehetünk a pozitív beállítódások, magatartásformák és szokások 

elfogadásában, rögzülésében. Segíthetjük a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti 

elfogadó magatartást. Konfliktuskezelési technikákat taníthatunk illetve példákat mutathatunk 

a gyerekeknek. Fejleszthetjük alapvető erkölcsi, etikai normák iránti fogékonyságukat. 

Segíthetjük a káros függőségekhez vezető szokások (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) 

kialakulásának megelőzését. Fejleszthetjük, javíthatjuk testtartásukat, mozgáskultúrájukat. 

Rá kell irányítani a gyermekek, fiatalok figyelmét az egészséges állapot örömteli megélésére, a 

harmonikus élet értékként való tiszteletére. 

A művészetek különböző ágaival való találkozások a gyermekek,  fiatalok egész 

személyiségére hatnak. Munkájuk során olyan alkotóközösségek tagjai, amelyben fontos az ön- 

és társismeret, az egymásra figyelés. A közös alkotás öröme, az együtt szerzett élmények olyan 

megtartó erejűek lehetnek, amelyek elvonják figyelmüket a káros függőségektől, igényesebbé 

válnak önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben is.  

 

Olyan intézményben kívánunk tanulni/tanítani, ahol az iskola mindennapjait átszövi az 

egészséges életmódra nevelés. 

Mindezekhez megismerésre motiváló tanulási környezetre és nyugodt, kiegyensúlyozott 

munkalégkör biztosítására van szükség. Emellett a legfontosabb a pedagógusok példamutató 

magatartása, viselkedése. 

 

Feladataink: 

- reális énkép kialakítása, 

- ön és társismeret fejlesztése, 

- sokoldalú személyiségformálás,  

- problémamegoldó képesség fejlesztése, 

- erőszakmentes konfliktus kezelés, 

- érzékenység kialakítása a környezetünk állapota iránt, 

- tisztelet és szeretet a természet és az ember iránt. 

 

 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A csoportos foglalkozások minden művészeti ág területén  lehetővé teszik a társas kapcsolatok 

és a közösségi élet alakulását, elmélyülését. Mivel ez választott közösség, ezért hasonló 

érdeklődési körű gyerekek vannak egy csoportban, aminek egyértelműen pozitív  hatása van. 

A közös és a közönség előtt végzett alkotási folyamat hozzájárul a kommunikáció készség  és 

a tolerancia fejlesztéséhez. 
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A tanulókban kialakul, különösképpen az előadó művészeti ágban az egymásra hangolódás és 

ezáltal az együttgondolkodás és együttes munka képessége. Megfigyelhetik egymás 

eredményeit és hibáit, dicsérhetnek és segítőkész javaslatokat tehetnek, ami erősíti, elmélyíti 

összetartozásukat. Ráérezhetnek arra, hogy az adott tevékenységben nem jobbnak kell lenni 

mint a másik, hanem önmagukból hozzák ki a legtöbbet. Megtapasztalhatják a csoporthoz, 

közösséghez tartozás örömét.  

 

A közösségfejlesztés színterei 

A csoportközösségek 

Csoportközösségeinkkel el kell fogadtatnunk, hogy a különböző tanulócsoportok értékrendje 

más és más is lehet, emellett valamennyi értéknek kettős funkciója van: 

- egyrészt közösségfejlesztő, amely hozzájárul a szűkebb és a tágabb emberi közösség 

fejlődéséhez, 

- másrészt individuálisan fejlesztő, amely az egyéniség fejlődését segíti elő. 

Világunkban mindjobban érzékeljük az egész emberiség gondját, és felelősségét. Számos 

tevékenységben érvényesül a nemzetköziség, és az egész emberiség együttműködése. 

Mindezek megláttatása, a közös felelősség tudatosítása az iskola feladata is. 

 

Feladataink: 

- korszerű tananyag tanítása; 

- a természetnek, és az ember által létrehozott értékeknek a megbecsülése; 

- az évfolyamok közösségének erősítése, közös programok szervezésével; 

- fokozatosan ki kell alakítani tanulóinkban a szolidaritás, a tolerancia és a felelősség 

fogalmak mögötti tartalmat, és az értékeket; 

- a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, tanár-diák-, diák-diák-, 

és a   tanár-tanár viszonyában; 

- a tanuló aktív részese lehessen az őt érintő döntések meghozatalának; 

- hagyományaink, ünnepeink tiszteletére nevelés; 

- becsületes munkára nevelés, a társadalmi közösségekbe való beilleszkedés elősegítése, a  

körültekintő pályaorientálás. 

 

 Magatartás és viselkedéskultúra 

 

Az intézményes nevelés hatásrendszere döntő szerepet játszik a személyiség fejlődésében. A 

gyermek az iskolában szervezett és intézményes formában találkozik a társadalmi elvárásokkal. 

Minősítik, értékelik és viszonyítják megnyilvánulásait az iskola által közvetített és képviselt 

társadalmi értékekhez. Ezek az eljárások közvetlenül befolyásolják a szűkebb és a tágabb 

szociális környezetéhez fűződő kapcsolatait, önmagához való viszonyát. 

Célunk olyan magatartásformák kialakítása, amelynek birtokában a tanuló képes önmaga 

irányítására, a jó és a hasznos cselekedet véghezvitelére. 

 

 Feladataink: 
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- a tanulók akaratának és jellemének fejlesztése; 

- a szereteten és a kölcsönös bizalmon alapuló tanulói engedelmesség és a fegyelmezettség 

kialakítása; 

- tanulóink önmagukhoz és másokhoz való helyes viszonyának kialakítása; 

- a helyes munkafegyelem kialakítása, a türelem, a kitartás és a figyelem fejlesztésével; 

- törekedni kell arra, hogy a társadalom pozitív viselkedési formái és tanulóink viselkedési 

szokásai 

megegyezzenek; 

- a tanulók magatartásának értékelésekor a büntetés különböző adminisztratív formái 

helyett a pozitív 

motiváció érvényesüljön. 

 

 A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Az alapfokú művészeti oktatás kettős célt szolgál. Egyrészt minden jelentkező gyermeket a 

képességeinek megfelelően bevezet az adott művészeti ágba. Ennek fő célja az, hogy az 

iskolából kikerülve amatőrként tovább művelhesse azt. A tehetséges gyerekek szakirányú 

továbbtanulásra való felkészítése külön feladat. Ezt egyrészt a B tagozat segíti, másrészt a 

tanárok személyre szabott oktatói munkája, amely maximálisan alkalmazkodik a diák 

képességeihez. E gyerekeknél mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél több 

versenyen, hangversenyen, kiállításon, fellépésen vegyenek részt.  

A tehetséggondozás a művészetoktatás alapfeladata. Iskolánk ezen belül az alábbi 

lehetőségeket biztosítja: 

- a tanulók érdeklődési körének, életkori sajátosságainak és jellembeli tulajdonságainak 

figyelembe vételét, 

- az önkifejezés lehetőségeinek megteremtését minél változatosabb formában, 

- a harmonikus, inspiráló, félelemtől mentes légkör megteremtését, 

- a különböző művészeti ágban és ágak közötti jártasság és tájékozottság kialakítását, 

- koncert, színház, bábszínház és kiállítás látogatását, 

- az iskolán kívüli városi, megyei és országos rendezvényeken, nyári táborokon való részvételt, 

- versenyekre, pályázatokra, fellépésekre való felkészítést, 

- az előkészítést és felkészítést szakirányú továbbtanulásra, 

- szakmailag magas színvonalú személyi és tárgyi feltétel meglétét, 

- az elkülönítés, gyorsítás és dúsítás lehetőségét a tehetséges gyerekek számára. 

 

A művészeti iskola elsődleges célja, az alapelvekből kiindulva nem a művészképzés, hanem a 

személyiségfejlesztés. Iskolánkban különböző képességű gyermekek járhatnak. Így mind a 

tehetséges, mind a kevésbé tehetséges tanulók képességeinek kibontását  egyformán 

feladatunknak tekintjük. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

esélyegyenlőségének megteremtése a művészeti képzéssel. 

A tehetség nem függ a jellemtől. Lehet fegyelmezett és fegyelmezetlen gyermek egyaránt 

tehetséges. Fontos viszont a magamutogató, feltűnési vággyal rendelkező, személyiségzavaros 
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tanuló megkülönböztetése az igazi tehetségtől. Nem feledkezhetünk meg a szolid, csendes, 

kitartó, ugyanakkor tehetséges gyermekek biztatásáról. Tudatosítsuk növendékeinkben, hogy a 

művészet nem a lelki deformációk, problémák kiélésének eszköze. Pillanatnyi feloldás lehet 

egy adott helyzetben, de megoldás nem. A megoldás a művészet és egyéb segítségekkel történő 

személyiség változás. 

Az igazi tehetséggé alakuló gyermek alázattal, méltósággal és játékossággal fordul az alkotandó 

műhöz, a közönséghez és környezetéhez egyaránt. 

 

Tehetséggondozás, közösségépítés a Zeneiskolában: 

 

A társadalmi elvárás teljesítmény-centrikus. A továbbtanulást, a felvételi pontot értékeli. Ettől 

a közegtől az iskola nem tudja és nem is akarja függetleníteni magát, kiemelt figyelmet 

fordítunk a tehetséggondozásra. 

A teljesítmény-centrikus szemlélet túlsúlya azonban veszélyeztetné a személyiségfejlesztő 

iskola megvalósítását, ezért a kiemelkedő képességű növendékek tanításával egyenrangúnak 

tekintjük az általános képességekkel való foglalkozást, a zene megszerettetését, a műveltség 

iránti igény felkeltését és erősítését, a zenével folytatott személyiségformálást. 

A tehetséggondozás érdekében emelt szintű, ún. „B tagozatos” képzést nyújtunk azoknak a 

növendékeknek, akik képességük, előmenetelük alapján hivatásos képzésre alkalmasak és az 

emelt szintű oktatást igénylik. A „B” tagozatra irányítást közösen megbeszéljük. Számukra 

biztosítjuk a versenyekre készülést. A felvételi vizsgákra, előfelvételikre a tanár. szükség esetén 

zongorakísérő is elutazik a tanulóval. Rendszeresen fellépéseket szervezünk részükre, hogy a 

szükséges rutint megszerezzék. Zenei táborokba, kurzusokra küldjük őket. Ennek a 

célkitűzésnek a realitását majd a jövő mutatja meg. 

A továbbtanulni szándékozóknak emellett (mivel a kis létszám miatt külön „B” tagozatos 

szolfézscsoportot még sokáig nem tudunk indítani) kiegészítő szolfézs foglalkozásokat tartunk. 

Fontos része a személyiségformálásnak a közösségformálás. A kamarazene, a zenekari 

együttmuzsikálás a legtökéletesebb közösségi nevelési alkalom: A hangszerjátékos a kölcsönös 

alkalmazkodás, a vélemények összehangolása, a közös felelősségvállalás révén a szocializáció 

legjobb iskoláját járhatja végig. A kamaracsoportok, zenekarok működtetése, támogatása tehát 

a zeneiskola nevelési céljainak egyik legfontosabb megvalósítása. Szeretnénk elérni, hogy az 

arra alkalmas növendékek lehetőleg valamennyien tagjai legyenek zenekarnak, 

kamaracsoportnak. 

Fúvós- és vonószenekarunk, hegedű együttesünk mellett több kamaracsoport is működik 

tagozatunkon. Segítségükkel minél több növendékünkkel szeretnénk megismertetni a közös 

muzsikálás örömét. 

Együtteseink alakításának, működtetésének fontos célja a fentieken felül a szabadidő értelmes 

eltöltésére nevelés. 

A hangszertanulás költségigényes. A vele járó anyagi terheket a szegényebb sorsú szülők 
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gyakran nem tudják vállalni. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében hangszerkölcsönzéssel, 

gyakorlási lehetőség nyújtásával, térítési díjkedvezménnyel sietünk a rászorulók segítségére. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A gyermekvédelem feladata, hogy a gyermeket körülvevő elsődleges környezet (család) és a 

másodlagos környezet (iskola) harmonikus működését, együttműködését támogassa; a 

konfliktusokat megelőzze, valamint a már kialakult problémák megoldását segítse.  

A gyermek biológiai és pszichés fejlődése azon múlik, hogy milyen az a közeg, amelyben él. 

A harmonikus fejlődéshez biztonságot nyújtó emberi kapcsolatokra, szeretetteljes légkörű 

családra, a szeretetből fakadó rend, fegyelem és teljesítmény egyensúlyát megteremtő iskolára 

van szüksége. Iskolánkban arra törekszünk, hogy mindezeket szem előtt tartva autonóm, 

egészséges, dönteni tudó embereket neveljünk.  

Sajnálatos módon manapság a családok igen nagy hányada nem tudja, vagy nem akarja a 

nevelésben rá váró elsődleges szerepet betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel 

megküzdeni, de teljes mértékben képtelen a családi nevelés hiányát pótolni.  

Szám szerint is emelkedik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.  

Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben levő személyek ezt a hátrányukat leküzdhessék, nem 

elegendő annak biztosítása, hogy őket a többiekkel azonos jogok illessék meg, hanem olyan 

pozitív intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyzetükből fakadó 

hátrányaikat csökkenteni, illetve megszüntetni lehessen.  

 

Megelőzési lehetőségek: 

 fokozott odafigyelés, egyéni beszélgetés: segítés a személyes problémák 

megoldásában, 

 kapcsolattartás a családdal, 

 segítés a hiányosságok pótlásában, 

 korrepetálás (a nevelési, beilleszkedési zavarokkal küzdők külön segítése), 

 a tehetséges tanulók külön segítése, 

 a továbbtanulás lehetővé tétele, 

 művészeti oktatásban való kiteljesedés segítése 

 

 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatására irányuló feladatok 

 

Az iskolába érkező diákok között mindig van néhány, akik valamilyen részképesség-hiányban 

szenvednek, és ezért dislexiás, disgráfiás, diskalkuliás tüneteket mutatnak.  

A tanulási kudarcnak kitett gyermekek fejlődését nagyban segítheti a művészeti nevelés, s ezt 

a művészetpedagógia, művészetterápia ki is használja. A magunk lehetőségeihez mérten mi is 

igyekszünk az ebben érintett gyermekeket bevonni az alapfokú művészeti oktatásba. 
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Az esélyegyenlőségre törekvés bizonyos személyeket a többiekhez képest előnyösebb 

helyzetbe hoz, de ezt azért teszi, hogy az eleve fennálló hátrányukat csökkentse. Ezt nevezzük 

pozitív diszkriminációnak 

 

 A szociális hátrányok enyhítésére irányuló feladatok 

 

A társadalmi elszegényedés következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok 

száma. Egyre több család veszi igénybe a jegyző által megállapított gyermekvédelmi 

támogatást. Számukra a Kt. elrendeli az ingyenességet egy művészeti ágban. Rászorultságuk 

felismerése után az iskola támogatja a művészetoktatásban részesülő tanulókat.  

A tanulók teljesítménye alapján igazgatói döntésként szociális rászorultság figyelembe 

vételével a térítési díj és tandíj mérséklésére van lehetőség. 

 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések 

 

Az iskolai munka zavartalanságát az iskola épülete és felszerelése teszi lehetővé. Törekszünk 

arra, hogy az iskola épülete és felszerelése évről évre bővüljön, ehhez minden pályázati és 

egyéb lehetőséget megragadunk. Az előírt eszközfejlesztést a lehető leggyorsabban szeretnénk 

végrehajtani. A konkrét felszerelési jegyzék e nevelési program mellékleteként, csatolva 

található. 

 

A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés 

továbbfejlesztésének lehetőségei 

 

A művészeti iskolai oktató-nevelő munka sikerességének egyik fontos feltétele, hogy a 

növendékek szüleivel milyen a tanár és milyen az iskola viszonya. Egyetértenek-e az alapvető 

célkitűzésekben, kölcsönösen bíznak-e egymásban, s meg tudnak-e egyezni abban, hogy 

meddig tart a szülő és meddig a pedagógus kompetenciája.  

A szülők és a tanárok megfelelő viszonyának kialakítása mindkét fél alapvető feladata, 

felelőssége. A tanárok kulturált formában közöljék a szülőkkel, hogy mit vár az iskola, mik a 

szabályok stb., és ezzel kapcsolatban mit kérnek tőlük. Egyúttal hallgassák meg a szülők 

véleményét, és mérlegeljék érveiket. 

 A szülők aktívan részt vesznek a fellépések előkészítésében, az utaztatás megszervezésében, a 

kiállítások rendezésében. 

A felmerülő problémák megoldásához az iskola vezetősége sok segítséget kap a szülői 

munkaközösségtől. 

A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása elengedhetetlen feltétele céljaink elérésének, 

eredményes működésünknek. 
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Szülői munkaközösség segíti az iskola tevékenységét. Tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak 

az iskolával. Értesülnek az iskolai élet aktuális dolgairól és közvetlenül informálhatják a többi 

szülőt is.  

A szülőket negyedévente (írásos vagy szóbeli formában) tájékoztatjuk az intézményben folyó 

munkáról, eredményeinkről. 

Tanév elején szülői értekezletet tartunk. Várjuk a szülőket, családtagokat az évenkénti nyílt 

napjainkon, félévi és év végi vizsgabemutatókon, az év végi vizsgakiállításon, táborozás során, 

kirándulások alkalmával, év végi gálaműsorainkon. 

A gyermekek igazolatlan hiányzásáról azonnal írásban tájékoztatjuk a szülőket. 

A diákokat – képviselőik bevonásával folyamatosan tájékoztatjuk az őket érintő kérdésekről, 

illetve bevonjuk őket ezen kérdések, problémák megbeszélésébe, véleményezési jogukkal 

élhetnek (a törvény által meghatározott kérdésekben, témákban és módon). 
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SKI Zeneiskola: 

 

Az egyes tanszakokon tanított hangszerek árai nagyon eltérőek: furulya, gitár viszonylag 

olcsón beszerezhető hangszerek, a fa- és rézfúvósok  árai igen magasak. 

A hangszerek többségét a vonós és fúvós tanszakokon az iskola kölcsönzi növendékeinek. 

Tanulóink közül néhányan már rendelkeznek saját hangszerrel. Növendéklétszámunk 

emelkedése miatt a hangszerek száma a folyamatos bővítés ellenére sem elégséges. Nagy 

részük közepes, ill. gyenge minőségű, ezért felújításra szorul. Sikerült néhány jó minőségű 

hangszert beszereznünk pályázaton nyert forrásból, és a fúvószenekar is nyert egy nagy értékű 

klarinétot nemzetközi verseny fődíjaként. 

Digitális pianínókat vettünk, szintén pályázati pénzből, hogy az eszközjegyzékben előírtaknak 

minél előbb meg tudjunk felelni. 

Iskolánkban működő alapítványunk is sokat segít a hangszerek felújításában és vásárlásában. 

 

Hangszerállományunk: 

hangszer átlagos ebből minőségi 

Zongora 6 1 

Pianínó 2  

Elektromos zongora 4 1 

Hegedű 39 2 

Brácsa 2  

Gordonka 21 1 

Nagybőgő 2  

Fuvola 21 2 

Klarinét B 19 2 

Klarinét Esz 2  

Klarinét basszus 1 1 

Szaxofon 4 1 

Trombita 15 1 

Tenor, bariton 10 2 

Vadászkürt 5 1 

Harsona 4 1 

Tuba 3  

Furulya ten., basszus 7 1 

Gitár 1  

Fagott 1 1 

Oboa 2  

Dobfelszerelés 2 1 

Kisdob 2  

Nagydob 1  

Összeütős cintányér 3 1 
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Xilorimba, Marimba,  2 1 

Harangjáték 1  

Kézi ütőhangszer 10  

Chimes 1  

Bongó 1  

Temple black sor 1 1 

 

Tanítást – tanulást segítő eszközök: 

- kottavonalas táblák 

- CD lejátszók: a két szolfézsteremben és két hordozható 

- kottaállványok 

- zongoraszékek 

- TV – videó 

- fénymásoló 

- hangszertartozékok 

- internet használat, laptop 

- DVD lejátszó 

 

A szaktanárok joga, hogy a szakmai munkaközösség véleményével, kikérésével megválassza 

a taneszközöket és tanulmányi segédleteket. A helyi tanterv tartalmazza, hogy a hallgatott 

művekből szemelvények lekottázásával, éneklésével, partitúra, zongorakivonat követésével, 

hangszeres megszólaltatásával történik. 

Mivel tankönyv nincs, ezért az internet használatának fokozott segítségével egészítik ki 

egyéni és csoportos munkájukat. 

Internetes gyűjtőmunka a zeneszerzőkről, műfajok meghatározásához, CD-n kapott zenéhez 

képsorozat összeállítása, You Tube segítsége.  

  

 

 A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, az 

együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei 

 

A művészeti iskolai oktató-nevelő munka sikerességének egyik fontos feltétele, hogy a 

növendékek szüleivel milyen a tanár és milyen az iskola viszonya. Egyetértenek-e az alapvető 

célkitűzésekben, kölcsönösen bíznak-e egymásban, s meg tudnak-e egyezni abban, hogy 

meddig tart a szülő és meddig a pedagógus kompetenciája.  

A szülők és a tanárok megfelelő viszonyának kialakítása mindkét fél alapvető feladata, 

felelőssége. A tanárok kulturált formában közöljék a szülőkkel, hogy mit vár az iskola, mik a 

szabályok stb., és ezzel kapcsolatban mit kérnek tőlük. Egyúttal hallgassák meg a szülők 

véleményét, és mérlegeljék érveiket. 

 A szülők aktívan részt vesznek a fellépések előkészítésében, az utaztatás megszervezésében, a 

kiállítások rendezésében. 
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A felmerülő problémák megoldásához az iskola vezetősége sok segítséget kap a szülői 

munkaközösségtől. 

A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása elengedhetetlen feltétele céljaink elérésének, 

eredményes működésünknek. 

Szülői munkaközösség segíti az iskola tevékenységét. Tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak 

az iskolával. Értesülnek az iskolai élet aktuális dolgairól és közvetlenül informálhatják a többi 

szülőt is.  

A szülőket negyedévente (írásos vagy szóbeli formában) tájékoztatjuk az intézményben folyó 

munkáról, eredményeinkről. 

Tanév elején szülői értekezletet tartunk. Várjuk a szülőket, családtagokat az évenkénti nyílt 

napjainkon, félévi és év végi vizsgabemutatókon, az év végi vizsgakiállításon, táborozás során, 

kirándulások alkalmával, év végi gálaműsorainkon. 

A gyermekek igazolatlan hiányzásáról azonnal írásban tájékoztatjuk a szülőket. 

A diákokat – képviselőik bevonásával folyamatosan tájékoztatjuk az őket érintő kérdésekről, 

illetve bevonjuk őket ezen kérdések, problémák megbeszélésébe, véleményezési jogukkal 

élhetnek (a törvény által meghatározott kérdésekben, témákban és módon). 
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Támop-3.1.4/08/2-2008-0161 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés az innovatív 

intézményekben című pályázat 

 

 A Siklósi Közoktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményegység pedagógiai programjának módosítása 

 

 Pedagógiai alapelveink, célkitűzéseink 

 

 Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőképességeket alapozza meg, illetve 

felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a 

nemzeti hagyományok ápolásában, nemzeti értékek megőrzésében, különböző kultúrák 

iránti nyitottság kialakításában. Meggyőződésünk, hogy a XXI. Századi ember számára 

is meghatározó fontosságú, hogy elsajátítsa azt a látásmódot, megtapasztalja azt az 

életérzést, amellyel a klasszikus hagyományokra épülve a személyiség szabad 

fejlődésének teret adva új értékeket teremteni képes. Ezzel művelt, nyitott, tevékeny, 

alkotó ember megszületését segíti elő. Az intézmény – művészetoktatási intézmény 

révén – elkötelezi magát az abszolút művészeti értékek minőségi közvetítésére mind a 

tanórákon, mind az intézmény falain kívül. A felvett növendék részére – az egyéni órák 

során – személyre szabott, egyéni léptékű fejlesztési formát alkalmaz. Ez, valamint a 

kompetencia alapú szemlélet, - mely munkánk során a mindennapokban jelen van 

– lehetővé teszi a növendékben rejlő tehetség és zenei ízlés maximális kibontakozását, 

a hátrányos helyzetű növendékei részére lehetőséget biztosít az együttesben történő 

közös tevékenykedésre, mely egész további életre kihatva alapot ad a szabadidő igényes 

eltöltésére.  

 

Az alapelvekben megfogalmazott pedagógiai hitvallást, nevelési eszményt, vállalt értékrendet 

nevelő-oktató munkánk stratégiai és operatív céljai támasztják alá, melyek az iskolában folyó 

művészetoktatás egészére, teljes tevékenységrendszerére vonatkoznak. 

 

Oktató-nevelő munkánk kiemelt stratégiai céljai az alapelvekből következően az alábbiak: 

 

 a művészetoktatás egészét átható minőségközpontú szemlélet elérése, megtartása 

 egyénre szabott motiválással a tehetséggondozás hatékonyságának megőrzése 

 az intézmény szolgáltató jellegének erősítése 

 a kompetencia alapú oktatás használata 

 nagyobb esélyegyenlőség biztosítása 

 

Operatív céljaink: 

(Az eredeti PP 4. oldalának kiegészítése) 
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A kompetencia alapú oktatás megvalósítása érdekében: 

 

 Újszerű tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása (pl. témahét, 

három hetet meghaladó művészeti projekt, moduláris oktatás). 

 

Céljaink eléréséhez – az oktató- nevelő munkánk során – a következő feladatokat rendeljük 

hozzá: 

 

o Növendékeinket a képességeiknek megfelelően a legmagasabb fokra kell 

eljuttatni. 

o A tanítási órák művészi légkörének megteremetése. 

 Növendékeink szociális-életpálya (szociális, életviteli és környezeti kompetenciák: 

szociális és állampolgári kompetenciák) kompetenciáinak fejlesztése. 

 Növendékeink esztétikai – művészeti tudatosságának és kifejezőkészségének 

fejlesztése. 

o A cél eléréséhez a legrövidebb, legkorszerűbb utat kell megtalálni. 

o Művészetoktatásunkban mindig a végcélból kell levezetni a kiindulási pontot. 

o Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, az 

egyéni képességek kibontakoztatása. A személyre szóló feladatok 

meghatározása, differenciálása. 

 

 A zeneoktatás további céljai: 

 

 a tanulók akarati tulajdonságait, motiváltságát szükséges rendszeresen nyomon 

követni a fejlődés érdekében. 

 a figyelem időtartama tartóssága érdekében változatos, érdekes technikák kidolgozását 

és alkalmazását. 

 ismerjék a tanárok a családból hozott pozitív hatásokat, amelyek tovább fejlesztése 

mindennapos feladata a növendékek zenei nevelésében. 

 a művészetoktatás sikere elsősorban a katarzis-élményhez való eljutáson múlik, 

melyhez tanáraink részéről nyitottság, rugalmasság, gyermekre figyelő, alkalmazkodó 

gondolkodás, és intuíció szükséges. 

 rendszeres értékelés, önértékelés. 

 rendszeres igényfelmérés. 

 feladatmegoldást segítő eszközpark kialakítása.  

 többirányú művészeti alapkészségek kialakítása. 

 

Céljainkat akkor tekintjük teljesültnek, ha az intézményt használók és a fenntartó körében 

rendszeresen végzett elégedettség-vizsgálat eredményei, valamint a minőségirányítási 

programunkban meghatározott mérések a fentiek teljesülését igazolják. 
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 A nevelő-oktató munkaeszközei, eljárásai 

 

A klasszikus zeneművészeti ágon előképző, alap-és továbbképző fokon folyik az oktatás. 

 

 kompetencia alapú fejlesztés, valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer, 

 egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása, 

 tehetséggondozó eljárások, pl. a kiemelten tehetséges tanulók „b” tagozaton történő 

oktatása,  

 kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer,  

 egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer,  

 közösségfejlesztő módszer,  

 játékos, élményre épülő oktatás. 

 

Nevelési eszközök: 

 

 minta,  

 példa, példakövetés, 

 utánzás, 

 magyarázat, 

 megfigyelés, 

 gyakorlás, 

 egyéni utak bejárásának lehetővé tétele. 

 

Mindezek érdekében a különböző művészeti ágak módszereinek átvétele. 

 

Gondolkodásfejlesztő eszközök: 

 

 összefüggések önálló felfedezésére nevelés, 

 az asszociációs gondolkodás fejlesztése. 

 

Ösztönző eszközök: 

 

 megerősítés, 

 dicséret, 

 biztatás, 

 előadások, hangversenyek,  

 jutalmazás. 
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 Kiemelt nevelési feladataink: 

 

Kompetencia alapú nevelés-oktatás feladatai 

 

Alapvető feladatunknak tekintjük az alábbi kompetenciák kiemelt fejlesztését: 

 

Személyes kompetenciák: 

 

 kreativitás, 

 gondolkodásfejlesztés, 

 önismeret, önértékelés, 

 reális énkép, 

 döntéshozatal és döntésképesség, 

 felelősségvállalás, 

 problémamegoldó képesség,  

 koncentráció képessége, 

 kritikai szemlélet, 

 kommunikációs képesség 

 kottaolvasás 

 ritmusérzék, 

 biztos hangszerkezelés, 

 zenei ismeretek biztos birtoklása. 

 

Szociális kompetenciák: 

 

 érzelmi intelligencia, 

 empátia, 

 tolerancia, 

 kooperáció képessége, 

 kompromisszumkészség, 

 pozitív munkaszemlélet, 

 szabálykövetés, 

 színpadképesség, 

 személyes higiénia, 

 önfegyelem, 

 önszabályozás, 
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Esztétikai-művészeti kompetenciák: 

 

 értékteremtő képesség, 

 kritikai szemlélet kialakítása, 

 elemző képesség, 

 alkotni vágyás, 

 a művészetek által közvetített értékek elismerése, felismerése, befogadása és átadása, 

 önkifejezés, 

 nyitottság, 

 korstílusok, stílusjegyek ismerete és felismerése. 

 

Az IKT eszközeinek használatát a szaktanár választja a feldolgozandó témához legjobban 

illeszkedőt. /CD lejátszó, internet segítsége, pendrive, laptop/ 

 Személyiségfejlesztés, közösségépítés a művészetoktatásban. 

 

Az alapfokú művészetoktatásban növendékeink személyiségének és ezzel együtt 

személyes, szociális és esztétikai művészeti kompetenciáinak fejlesztése az egyéni órák 

adta lehetőségeknek köszönhetően maximálisan megvalósítható. 

 

Iskolánkban a művészeti ágakból adódóan csoportos (kamaracsoportok, zenekarok, együttesek) 

órák is vannak. Ebből következően a növendékeknek számos alkalommal van lehetőségük 

közös produkciókkal közönség elé állni. Ezen alkalmakkor kidomborodik a tanulók 

egymásrautaltsága, a csoport sikere az egyéni produkciókon is múlik. Ez mindenképpen 

fokozza a közösségérzést, a közösségért való munkálkodást is. A művészeti képzés során 

végzett közös zenélés, az alkotás öröme mind-mind közösség- és személyiségfejlesztő hatással 

bír. 

 

A foglalkozások, előadások során a tanulók élményszerűen tapasztalják meg a művészeti 

stílusok, irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, melyek a 

zeneművészetben és társművészetekben ötvöződnek. 

 

Megtapasztalják a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megértik, hogy az alkotás, a zene 

a legértékesebb emberi alapképesség. 

 

A tanulók esztétikai szemlélete, kommunikációs képessége formálódik. A fellépések 

biztosításával olyan pozitív élményekhez jutnak, melyek alakítják emberi tulajdonságaikat, és 

fejlesztik az eredményes szereplés összetevőit. 

 

Az együttmuzsikálás élménykeltő hatásával továbbfejlődik tanulóink közösségi magatartása, 

jelleme. Ennek lehetősége minden tanszakra kiterjed, kamaraprodukciók formájában is. 
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A tanítás során használt eszközök tiszteletével fejlődik a növendékek figyelme és fegyelme, 

kötelességtudata, valamint a rendszeresség és pontosság iránti igénye. 

 

Fejlődik az akarati alkotó – alakító cselekvő képességük, identitásuk, erősödik a közösséghez 

való kötődés, ennek érdekében több kamaracsoportot, zenekart működtetünk. 

 

A személyiség- és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló 

tevékenységformák és azok színterei. 

 

Az iskolai élet tevékenységformái, színterei az alapfokú művészetoktatásban 

 

Az alapfokú művészetoktatás egyes tanszakain lehetőség nyílik a művészetek iránti 

elkötelezettség erősítése, a tehetséggondozásra, a személyiségfejlesztésre, a közösségi 

összetartozás erősítésére. 

 

Az alapfokú művészetoktatás zenei ágazatáról elmondható, hogy fő arculata az életkori 

sajátosságokat, az egyéni képességeket maximálisan figyelembe vevő kompetenciafejlesztés, 

illetve a tehetséggondozás. 

 

Intézményegységünk különböző szakjain pedagógusaink az egyéni óráktól, a kis csoportos 

foglalkozásukon át a nagyobb lélekszámú osztályokig a legkülönfélébb kihívásokkal kell, hogy 

szembenézzenek. 

 

 Az egyes ágazatokra jellemző tanítási formák: 

 

Zeneművészet: 

 

 Egyéni órák: hangszeres főtanszakos növendékek számára „A” tagozaton heti kétszer 

30 perc, „B” tagozaton heti kétszer 45 perc, második hangszeres növendékek számára 

heti egyszer 30 perc keretén belül. A főtárgy tanár a növendékkel meghitt, bensőséges 

kapcsolatba kerülnek, képességeit, egyéniségét, habitusát megismerve a helyi tanterv 

keretein belül maradva egyéni haladást diktálhat. A kompetenciák fejlesztésére, a 

tehetség kibontakoztatására ez a tanítási forma kiemelkedően alkalmas. 

 

 Kiscsoportos foglalkozások: 

 

o Kamarazenei foglalkozások (2-től maximum 15 főig), heti egyszer 45 perc. A 

hangszer együttes tagjai számára a kamara-zene tanár képességeiknek megfelelő 

darabokat válogatva készíti fel őket a szereplésekre, megmérettetésekre 

(megyei, regionális, országos találkozók, versenyek). A csoport tagjai egymást 
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ösztönzik, közös érdeklődési körük céljaik miatt barátságok születhetnek. A 

növendékek megtapasztalhatják, milyen felemelő érzés, mikor közös cél 

érdekében együtt dolgoznak, és a munka meghozza gyümölcsét, legyen az akár 

a tanár dicsérő szava, akár a közönség elismerő tapsa, akár egy találkozón, vagy 

versenyen elért helyezés, díj. Ezáltal a növendékek szociális kompetenciáink 

fejlesztése kiemelkedő szerephez jut. 

o Szolfézs, heti kétszer 45 perc, zenetörténet-zeneirodalom órák heti egyszer 90 

perc. „B” tagozaton a tananyag szerves részét képezik a szakközépiskolai 

felvételi feladatsorai, valamint a felvételire való célirányos felkészítés. Az 

újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása által a tanulók művészeti-

esztétikai, valamint szociális kompetenciáinak fejlesztése kerül 

kiemelkedően fókuszpontba. 

 

 Nagycsoportos foglalkozások: zenekari órák, heti kétszer 45 perc, vagy heti egyszer 90 

perc. Tagintézményünkben két fúvószenekar működik, tevékenységük szervesen épül 

egymásra. A fiatalabb korosztályt magába foglaló „kiszenekar” feladata a növendékek 

bevezetése a zenekari muzsikálás alapjaiba, a figyelemmegosztó képesség, a lapról 

olvasás fejlesztése, valamint az utánpótlás kinevelése a Siklósi Ifjúsági Fúvószenekar 

számára. Az Ifjúsági Fúvószenekar létszáma jelenleg közel 50 fő, intézményünk 

jelenlegi és hajdani növendékeit egyaránt tagjai között tudhatja. Büszkék vagyunk arra, 

hogy a tanulók számára a szabadidő eltöltésének eme kulturált, egyéniség-és 

közösségfejlesztés szempontjából egyaránt kiemelkedő, rendkívüli módját tudjuk 

biztosítani. Ugyanez mondható el hegedű együttesünkről (összeállítását tekintve egyedi 

országunkban), létszáma 18-20 fő.  

 

 Óraszámok, Óraháló 

 

Hangszeres főtárgy  Időpont 

 

 

„A” tagozat  heti 2 x 30’ 

 

 

„B” tagozat heti 2 x 45’ Kötelező zongora 

Heti 1 x 30’ 

Szolfézs előképző heti 2 x 45’ 

 

 

Szolfézs heti 2 x 45’ 

 

 

Zeneirodalom heti 1 x 90’ 

 

 

Kamarazene heti 1 x 60’ 
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Zenekar heti 1 x 90’ 

 

 

Korrepetíció heti 1 x 5’-től, 1 x  20’-ig 

Tanszaktól, tagozattól 

függően 

 

Zeneirodalom heti 

évi 

1 x 90’ 

60-66 óra 

 

Kompetencia 

alapú oktatás 

 

Fenntartási időszakban: 5. évfolyamban a zeneirodalmi csoportban. 

2009/2010-es tanévtől a 2014/2015-ös tanévig 

 

Az iskolai élet egyéb tevékenységformái: 

 

 szereplések, fellépések 

 iskolai ünnepélyek, hagyományos iskolai rendezvények 

 találkozók, versenyek 

 koncert- és színházlátogatás 

 nyári táborok 

 

A szinte mindenre kiterjedő iskolai tevékenység mellett azonban a diákok személyiség- s 

közösségfejlődésére még számtalan iskolán kívüli tényező hat: lakókörnyezet, baráti kör, 

média, internet. 

 

A gyerekek és diákok személyiség fejlődését a fentieken túl alapvetően meghatározza a családi 

környezet. Ennek a nélkülözhetetlen közösségnek a megismerése mindennél fontosabb a 

tanárok és a gyermekekkel kapcsolatba kerülő nevelő számára. 

Napjainkban egyre több az olyan család, amely sok negatív mintát mutat a gyermeknek, így az 

egészséges személyiség kialakításának folyamatában a korábbiaknál még nagyobb szerep hárul 

a nevelési-oktatási intézményekre.  

 

 Tehetség, képesség kibontakoztató tevékenység 

 

A tehetség, képesség kibontakoztató tevékenység az alapvető művészetoktatásban 

 

„A tehetség valamely adottságnak, képességnek vagy képesség együttesnek kimagasló szintje, 

a feladatok iránti erős elkötelezettség, és a magas kreativitás kölcsönhatása.” (Pedagógiai 

szakkifejezések 1997.) 
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A tehetség kibontásában rendkívül fontos az információ felvétele és kezelése, a 

problémaérzékenység és a megoldásra való törekvés, valamint a kompetencia, tehát a 

hatékonyság, ügyesség érzése valamely területen. 

 

A tehetséggondozásnak ma többféle módja létezik: Az elkülönítés (speciális tanfolyamok, 

osztályok, csoportok, műhelyek kialakítása), a gyorsítás (a kiemelkedően tehetséges tanulók 

esetén a tanulási szakaszok lerövidítése), továbbá a dúsítás (egy-egy téma mélyebb 

feldolgozása). Az alapfokú művészetoktatás keretein belül mind három módra lehetőség nyílik. 

 

A fent említett módszerek a művészetoktatásban az alábbiakban jelenhetnek meg: 

 

 Elkülönítés: speciális céllal (például a művészeti pályára felkészítő osztályok, „B” 

tagozatos szolfézs csoport, stb.) 

 Gyorsítás: intézményünkben lehetőség nyílik a kiemelkedően teljesítő növendékek 

számára több év tananyagából összevont vizsga letételére 

 Dúsítás: a tananyag feldolgozásának ütemét a szaktanár szabja meg a növendék egyéni 

képességeinek tükrében. Így szükség szerint lehetőség nyílhat bizonyos területek 

elmélyültebb tanulmányozására, a feldolgozáshoz nélkülözhetetlen plusz feladatok 

elvégzésére is. Tanulmányi versenyekre történő felkészüléskor a verseny kötelező-, és 

szabadon választott anyagának feldolgozása mind a pedagógus, mind a diák részéről 

megköveteli a dúsítás adta lehetőségek kiaknázását. 

 

A kreativitás „alkotásra való képesség; az emberteremtő, újat létrehozó, a meglévőt javítani 

akaró szándéka, képessége; megnyilvánul tevékenységében, annak produktumaiban, valamint 

a magatartásában és életvitelben egyaránt; igen komplex jelenség.” (Pedagógiai 

szakkifejezések) 

 

A kreatív ember főbb jellemzői Cropley nyomán: változásra törekvés, merészség, impulzivitás, 

hajlam a fegyelmezetlenségre, nyitottság az új elképzelések iránt, nonkonformizmus, rugalmas 

reagálás az új helyzetekre.  

 

A kreativitás kialakulását, hibáktól való félelem csökkentésével, a bizalom légkörével, és a 

játékos helyzetek teremtésével segíthetjük elő. 

 

Fontosnak tartjuk, hogy nem kizárólag a kiemelkedően tehetséges tanulók képességfejlesztését 

vállaltuk, hiszen a kevésbé tehetséges tanulók képességeinek kibontását is feladatunkul tűztük 

magunk elé. 

 

A tantárgyi programokat úgy állítottuk össze, hogy az alapvetően szolgálja, biztosítsa a 

személyiségfejlődést, a tehetségkibontást, ápolást. Olyan tantárgyi programokat készítettünk, 

melyben komoly szellemi megalapozásra épül fel a művészi képességfejlesztés. A 
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tehetséggondozást teszik lehetővé a törvény által biztosított egyéni, kis- és nagycsoportos 

foglalkozások, az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek.  

 

Iskolánkban megvalósuló tehetséggondozási munkában kiemelt szerepet kapnak az évente több 

alkalommal megrendezésre kerülő növendékhangversenyek, bemutatók, a rendszeres 

fellépések a városi rendezvényeken, a megyei, regionális és országos találkozókon, 

fesztiválokon, versenyeken. 

 

Tanáraink részt vesznek a tanulók versenyekre, továbbtanulásra való felkészítésében. „B” 

tagozatos növendékeink számára legjobb tudásunk szerint minden lehetőséget megadunk a 

pályára való felkészülésre. 

 

Iskolánk nagyterme, valamint városunk művelődési központ színházterme kiváló színteret 

biztosít növendékeink számára tudásuk bemutatására.  

 

A tehetséggondozás érdekében igény és létszám függvényében, minden érdeklődési igényt ki 

kívánunk elégíteni. 

 

Az iskola alapítványa (a Siklósi Zeneiskoláért Alapítvány) anyagilag is segíti az oktatás 

feltételeinek javítását, a különböző versenyek, vetélkedők, szabadidős tevékenységek, táborok, 

tanulmányutak megvalósulását, a tehetséges tanulók anyagi támogatását, továbbá a kompetenci 

alapú oktatással összefüggő, illetve a művészeti oktatáshoz kapcsolható IKT eszközök 

beszerzésében. 

 

 Az együttműködés formái az alapfokú művészetoktatásban 

 

Az iskola szoros szakmai kapcsolatot tart fenn: 

 

 a Magyar zeneiskolák és Művészeti iskolák Szövetségével 

 a Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolával 

 a Zeneművészeti Főiskolával 

 a Megye Zeneiskoláival 

 

A kapcsolattartás formái: 

 

 közös rendezvények 

 évközi meghallgatások 

 hospitálások 

 kölcsönös tájékoztatás az aktuális eseményekről 

 

Városunk egyéb szervezeteivel: 
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 Önkormányzat 

 Civil szervezetek 

 Gazdasági élet szereplői 

 Művelődési központ  

 A közoktatás egyéb szereplői 

 Kistérségi Többcélú Társulás 

 

A tanulók és a pedagógusok együttműködésének fórumai 

 

 a tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról a 

főtárgyi szaktanár folyamatosan tájékoztatja. 

 a tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok 

folyamatosan - szóban, illetve a tájékoztatófüzeten keresztül írásban – tájékoztatják. 

 

A szülők tájékoztatása évente két alkalommal szülői értekezleteken (házi hangversennyel 

egybekötve) történik, hiszen a szülők folyamatos többoldalú tájékoztatása nélkülözhetetlen az 

eredményesség elérésében. 

 

Nyílt héten a szülők betekintést nyernek az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, 

személyesen megismerhetik a tanítási órák lefolyását, tájékozódhatnak közvetlenül gyermekük 

iskolai életéről. 

 

Iskolai rendezvények, bemutatók, hangversenyek (tanszaki-, fúvószenekari koncertek, „B” 

tagozatos-, záró vizsgakoncertek), fellépések, nyári táborok alkalmával lehetőség nyílik 

kötetlen beszélgetésekre pedagógusok és szülők között. 

 

 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

 

Tagintézményünk az oktatásban való részvételből nem zárja ki az SNI-s és egyéb más, 

fogyatékkal élő tanulókat. Számukra egyéni felzárkóztató programot biztosítanánk, melynek 

időkeret-egysége heti 2*45 perc lehet. Ennek beosztása a tanuló teherbírásának és fejlettségi 

szintjének megfelelően a szülőkkel konzultálva történne.  

Továbbképzés keretében felkészültünk az SNI-s növendékek fogadására. Ehhez szükséges a 

tanárok önképzéssel való tájékozottsága, szakmai kapcsolatok kiépítése, fenntartása más 

intézményekkel, akiknek már tapasztalatuk van. Továbbá a megfelelő civil szervezetekkel, 

érdekvédelmi testületekkel, akik segíteni tudnak a kérdésben.  

 

A program célja: 

 

 a probléma felismerése, kiszűrése, hiányosságok feltárása 
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 olyan program kidolgozása és bevezetése, amely lehetővé teszi a megfelelő 

fejlesztést 

 

    Feladata:  

 

 empatikus magatartás kialakítása 

 segítő magatartás és a bizalom megteremtése a nevelési módszerekben 

 folyamatos kapcsolattartás: kötetlen és célirányos konzultáció gyerekkel, szülővel, 

osztályfőnökkel, iskolavezetéssel, hogy a szülők igényeljék a nevelési tanácsadó, 

pszichológus segítségét 

 gyermekvédelmi felelőssel történő együttműködés 

 olyan módszerek, tréningek alkalmazása, amelyek segítenek a hátrányok 

kompenzálásában 

 szegregációmentes környezet kialakítása az egyenlő bánásmód elveinek szem előtt 

tartása 

     

    Tevékenységek 

 

 pozitív motiváció biztosítása, önbizalmat növelő eljárások, azokon a területeken 

sikerek biztosításával, melyeken nincs elmaradás 

 pszichés eredetű tanulási kudarcok elkerülését egyénre szabott feladatokkal, 

csoportmunkába bevonással, párban-, kisebb csoportban szerepléssel, 

versenyhelyzetek kiszűrésével segíteni 

 az alkalmazkodást a társakhoz, helyzetekhez 

 a problémák kezeléséhez szakemberek segítségének igénybevétele, szakmai 

fórumok szervezése 

 figyelmet felkeltő és fenntartó módszerek alkalmazása 

 a reális énkép kialakításának segítése 

 a követelmények optimális arányának megtalálása 

 

A lehető legjobb tanár – diák kapcsolatot kell kialakítani. Az órán ne csak ismeretközlés, a 

megtanultak ellenőrzése legyen, hanem a kétoldalú kommunikáció kezdődjék tanár – diák 

között a harmonikusabb kapcsolat érdekében.  

Lényeges, hogy lehetővé tegyük számukra a saját ütemüknek megfelelő fejlődést, tanulást. Így 

nem alakulnak ki problematikus tanítási helyzetek, és valóban önmaguk lehetnek.  

 

 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérése követelményei és formái. 
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 A témahét és a három hetet meghaladó művészeti projektoktatás során az 

egyénileg és csoportosan elvégzett munkák új értékelésének módja, formái a 

zeneiskolában. 

 

1. Jogszabályi háttér 

 

Az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 2003. szeptember elsején hatályba lépett 

rendelkezése alapján az iskola pedagógiai programja határozza meg a magasabb évfolyamra 

lépés feltételeit, a beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 

tanulói teljesítmény minősítésének formáját. 

 

Az iskola pedagógiai programjában szabályozott módon nem csak az első három, valamint a 

negyedik évfolyam első félévében alkalmazható az osztályozástól eltérő minősítési eljárás, 

hanem a felsőbb évfolyamokban is. 

 

„Az iskola pedagógiai programja, az évközi érdemjegyek, a félévi és az év végi osztályzatok 

helyett a tanuló teljesítményének, szorgalmának, magatartásának értékelésére, minősítésére a 

(2) bekezdésben meghatározottaktól eltérő jelölés, illetőleg szöveges értékelés alkalmazását is 

előírhatja.” 

 

2. Az intézmény aktuális értékelési rendszere 

 

Nevelőmunkánk fontos eszköze tanulóink rendszeres és tárgyilagos szembesítése saját 

munkájukkal, eredményességükkel. Ezt a helyes önismeretre nevelés szempontjából 

kulcsfontosságúnak tartjuk. A reális értékelés alapján a folyamatos személyes kontaktust és az 

őszinte véleményalkotást tekintjük. 

A növendékek a szolfézs és hangszeres előképzőt kivéve minden hónap végén osztályzatot 

kapnak tárgyhavi munkájukra. Az osztályzat előmeneteli és szorgalmi jegyből áll. 

Szolfézs és hangszeres előképző évfolyamokon a növendékek szöveges értékelésben 

részesülnek. 

Szöveges értékelés: kiválóan megfelelt 

   jól megfelelt 

   megfelelt 

   nem felelt meg 

 

 

 Főtárgy 

(hangszer) 

Kötelező tárgy Kötelezően 

választható tárgy 

 

(zenekar, 

kamarazene, 
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zeneirodalom, 

kötelező zongora) 

Szolfézs EK - szöveges - 

Hangszeres szöveges szöveges - 

Alapfokú 

 

1-4.vagy 

 

1-6. évfolyam 

 

 

osztályzat 

 

 

osztályzat 

 

 

szöveges 

Továbbképző 

 

1-4. évfolyam 

 

 

osztályzat 

 

 

 

osztályzat 

 

 

szöveges 

 

 

Félévkor a tájékoztató füzetben félévi értesítőt kapnak valamennyi, a zeneiskolában tanult vagy 

látogatott foglalkozásról, ezt a szülőkkel láttamoztatni kell. Az értékelés alapja az egész 

félévben végzett munka, a házi hangversenyek és a bizottság előtt zajlott meghallgatás. 

Tanév végén minden növendék bizonyítványt kap, ebben a főtárgy és a szolfézs értékelése 

ötfokozatú érdemjeggyel történik: 

 A szorgalmi minősítések: 5 – példás 

     4 – jó 

     3 – változó 

     2 – hanyag 

 

 A kötelező és választott tárgyak, és az előképzős tanfolyamok értékelése 

     kiválóan megfelelt 

     jól megfelelt 

     megfelelt 

     nem felelt meg 

 

A vizsgabizottság döntését konszenzussal hozza meg. Reális osztályozásra törekszünk. 

A félévi értesítőben és a bizonyítványban kapott érdemjegyek egy osztályzattal eltérhetnek a 

hó végi jegyek átlagától. Az ennél nagyobb eltérést mind a vizsgabizottság, mind a növendék 

és szülője előtt részletesen indokolni kell. 

A szorgalmi minősítést az igazolatlan mulasztások a következő módon befolyásolják. Az a 

növendék, akinek a tanév folyamán 

 1-2 igazolatlan mulasztása van, legfeljebb 4-jó 

 akinek 3-4, legfeljebb 3-változó 

 akinek 5-9, legfeljebb 2-hanyag minősítést kaphat. 
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Ebben a tanévben kidolgozásra kerül a tanulói teljesítmények új értékelési eljárás és 

eszközrendszerének kifejlesztése a zeneirodalom csoportokra. Az új szöveges értékeléseket a 

2010/2011 tanévtől kiegészítésként csatoljuk a gyerekek osztályzatai mellé. 

 

3. Célok 

 

Az új értékelési mód szerves része, úgy gondolom, a kompetenciaalapú oktatásnak. 

Ami elsősorban új ebben az értékelésben az az, hogy valóban a gyerekek teljesítményét tudjuk 

értékelni. Egy osztályzat nem tartalmaz elegendő információt a részképzésekről. Az 

osztályozás motivációs céllal való alkalmazása a gyerekeket a tudás megszerzése helyett a 

jegyekért való tudásra serkenti. Az osztályozás nem tartalmazza a változás, fejlődés lehetőségét. 

A szöveges értékelés képes a gyermekközpontú pedagógia eszközévé válni azáltal, hogy a 

gyerekek figyelme nem az osztályzatokra, hanem a világ érdekességeire, a megismerés 

folyamatának élvezetére, az együttműködésre irányul a tanítás-tudás folyamata során. Képes 

figyelembe venni az egyéni adottságokat, saját(os) fejlődési ütemet, valamint segít a 

továbbképzésben, a fejlődésben. 

 

Elvi kiindulópontjaink mindezeket figyelembe véve a következők: 

 

 az értékelés elsősorban a gyerekeknek szóljon 

 az értékelés ne minősítés legyen, hanem fejlődési állapotról számoljon be 

 alakítsa a helyes önértékelést, önismeretet 

 a gyerekek érezzék saját felelősségüket a maguk fejlődésében 

 legyen motiváló erejű 

 legyen sokrétű, a tantárgyi tudásszinttel összefüggő képességek mellett tartalmazza az 

aktivitást, a szociális kompetenciákat 

 legyen betekintés a szülők számára is gyerekük képességeibe, teljesítményébe 

 

4. Eszközök, módszerek 

 

A bevont csoport tanulóinak megismerése, a helyzetelemzés az első feladat. Ennek részeként a 

csoportot tanító oktató folyamatos konzultációkat végez a gyerekek hangszeres tanáraival. Az 

általános iskolai osztályfőnököktől jellemzést kér a tanulókról, amely egyéb, szociális, 

aktivitásbeli képességekre is kitér. A jellemzések, konzultációk célja a gyerekek minél többféle 

oldalról, minél több tevékenység során, a legkülönfélébb képességek vonatkozásában való 

megismerése. 

 

A folyamatos reagálás a napi munka során elengedhetetlen, az azonnali értékelések segítik a 

továbbhaladást, a motiváltság fenntartását. Fontos, hogy soha ne ítéletként hangozzanak ezek 

el. 
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A tanulói, szülői kérdőívek, amelyek az egyes modulokhoz, projektekhez kapcsolódnak az adott 

csoport összetételétől és az adott témáknak megfelelően, a tanár tapasztalatai alapján 

változhatnak az egyes tanévekben. 

 

Félévkor az osztályzatok mellé szöveges értékelést is mellékelünk a bizonyítványba, ennek 

kidolgozása megtörténik augusztus 31-ig, bevezetése a idei tanévben (2010/2011) indul a 

zenetörténet csoportokban. 

 

5. Értékelési rendszer 

 

A szolfézs-irodalom csoportok zeneirodalom félévi és év végi osztályzatai mellé a gyerekek 

teljesítményéről szöveges értékelést csatolunk. Mivel egyik fontos célunk az önértékelés 

fejlesztése, ezért a félévi és év végi értékelést megelőzi a gyerekek önértékelő lapjának 

kitöltése. Ez egy önálló óra keretében történik, ahol szöveges értékelés is kiegészíti a táblázat 

kitöltését. 

 

A gyerekek önértékelő lapja: 

 

 JÓ SZINTEN 

ÁLLOK BELŐLE 

NEM MINDIG 

EGYENLETES A 

TELJESÍTMÉNYEM 

FEJLŐDNÖM 

KELL MÉG 

AKTIVITÁS,  

NYITOTTSÁG 

   

ZENETÖRTÉNETI 

TÉNYEK,  

ÖSSZEFÜGGÉSEK 

ISMERETE 

   

INFORMÁCIÓS ÉS 

KOMMUNIKÁCIÓS 

TECHNIKÁK  

ALKALMAZÁSA 

   

EGYÜTTMŰKÖDÉS    

KOMMUNIKÁCIÓ    

 

A gyerekeket értékelő mondatok – mondatbank: 

Az órákon és a tanórákon kívüli tevékenységben is aktív, nyitott az új ismeretekre, 

tevékenységekre.  

Az órákon és a tanórán kívüli tevékenységek során is nyitott az új dolgokra, de nem mindig 

aktív.  

Nyitottságában az új ismeretekre, feladatokra valamint aktivitásában is bátorításra szorul. 

 

A zenetörténeti tények, összefüggések terén biztos ismeretekkel rendelkezik. 
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A zenetörténeti tények, összefüggések néhány területén hiányos ismeretekkel rendelkezik. 

A zenetörténeti tények, összefüggések ismerete terén még tudása kiegészítést igényel. 

 

Az órák során használt információs és kommunikációs technikákat biztosan képes alkalmazni. 

Az órák során használt információs és kommunikációs technikák alkalmazása terén még néha 

bizonytalan. 

Az órák során használt információs és kommunikációs technikák alkalmazása során segítségre 

szorul. 

 

A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben is hatékonyan szívesen együttműködik 

társaival. 

A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben nem mindig szívesen dolgozik együtt 

társaival. 

A tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben nem szívesen dolgozik másokkal. 

 

Kommunikációja kiselőadások (prezentációk), csoportmunka, kooperáció során mindig 

hatékony, aktív. 

Kommunikációja kiselőadások (prezentációk), csoportmunka, kooperáció során általában 

hatékony és aktív. 

Kommunikációja kiselőadások (prezentációk), csoportmunka, kooperáció során mind 

hatékonyságában, mind aktivitásában még fejlődésre szorul. 

 

6. Érvényesség, felülvizsgálat 

 

Az érvényesség az öt év fenntartási időszak. A további érvényességet egy átfogó felülvizsgálat 

előzi meg. Felülvizsgálat természetesen minden egyes tanévben is történik, hiszen az egyéni 

sajátosságokat, az adott csoport jellemzőit is figyelembevevő eszközrendszer kidolgozása, 

használata a cél. 

 

 A témahéttel és a három hetet meghaladó művészeti projekttel kapcsolatos 

otthoni feladatok korlátjai. 

 

 Projektoktatás, témahét kapcsán változatos tevékenységformákat, lehetőség szerint 

differenciálást alkalmazva, egyéni vállalások alapján kapjanak otthoni feladatokat. 

 

 A tanulókat ne terheljük írásos házi feladattal a hét végére és szünetekben, mivel 

hangszeres növendékekről van szó, ami egyébként is rendszeres napi gyakorlást 

igényel. 

 

Siklósi Közoktatási Intézmény Zeneiskolai tagintézmény új helyi tanterve 
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1. § Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 

kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) az e rendelet melléklete 

szerinti 2. melléklettel egészül ki, ezzel egyidejűleg az R. Mellékletének megjelölése 1. 

mellékletre módosul. 

2. § Az R. 3. §-a a következő (4)–(5) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését 

megelőzően – folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a 

tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt 

legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni. 

(5) E rendeletnek – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét első 

alkalommal a 2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell 

alkalmazni.” 

3. § Az R. 1. § (1) bekezdésében a „mellékleteként” szövegrész helyébe az „1–2. 

mellékleteként” szöveg lép. 

 

Az új helyi tanterv az iskolában tanulmányaikat 2011. szeptember 1-től vagy azt követően 

megkezdő tanulókra vonatkozik. 

 

Klasszikus zene - általános rész 

 

I. Fejezet 

 

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei 

nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 

különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 

értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – 

alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek 

megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az 

önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök 

alkalmazásával. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti 

meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a 

zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel való 

együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. 
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A KÉPZÉS struktúrája 

 

 Tanszakok és tantárgyak: 

 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: harmonika, gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora,  

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka,  

Vokális tanszak tantárgya: magánének  

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, zenetörténet–zeneirodalom,  szolfézs, 

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar,  

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, kamarazene, zenekar, 

kórus.  

Választható tantárgyak: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, második hangszer, magánének, 

kamarazene, zenekar,  

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás. 

 Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 

akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 

 

Óratervek 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az 

alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző 

évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy 
(2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy (0–2) (0–2) 
0–

2 
0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

0–

2 
0–2 

0–

2 
0–2 

Összes óra: 
(4–6) (4–6) 

4–

6 
4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

4–

6 
4–6 

4–

6 
4–6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona–

tenorkürt–baritonkürt, tuba, harmonika, gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka,  

 

Óraterv 2 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2   

Kötelezően választható 

tantárgy 
     2 2 

Választható tantárgy (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(1)+6 évfolyam: magánének 

 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

zenei műfajok (népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene) valamint más művészeti ág 

(képző– és iparművészeti, táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) képzésébe is 

bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.  

 

A tanítási órák időtartama  
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Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2–8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc 

2–3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak 

esetében) a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, 

jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás. 

 

Óratervek 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a 

továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett 

előtanulmányokat jelentik.  Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Kötelező 

tantárgy 
(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

    
0–

1 
0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

Választható 

tantárgy 
(2) (2) (2) 0–2 

1–

2 
–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: 
(4–6) 

(4–

6) 
(4–6) 4–6 

4–

6 
4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, fagott, szaxofon, trombita, kürt, harsona–

tenorkürt–baritonkürt, tuba, ütő, gitár, harmonika, zongora, hegedű, gordonka 

 

Óraterv 2 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (1) 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tantárgy    1 1 1 1 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) 0–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+5 évfolyam: magánének 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 
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Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3–4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

 

Vokális tanszak:  

A teljes képzési időben minimum 30 perc 

 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

 

„A” tagozat 

 

Főtárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, kamarazene 

Kötelező tantárgy: szolfézs főtárgynál zongora; zenetörténet–zeneirodalom és kamarazene 

főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy. 

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, szolfézs, 

zenetörténet–zeneirodalom,  

 

Óraterv 1 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

(1–

2) 

(1–

2) 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem 

kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 2 

 

Tantárgy Évfolyamok 
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Alapfok  Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 

tantárgy  
2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 
0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet–zeneirodalom, kamarazene 

A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú 

évfolyam, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

A zenetörténet–zeneirodalom főtárgyként, kötelezően választható, vagy választható 

tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése 

után, kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. 

 

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 

szolfézs kötelező: (2)+ 4 évfolyam (előképző 1–2) + alapfok 1–4. évfolyam 

zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától 

tanulható 

zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 

kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2–8 fő 

Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan 

kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1.–2. és 1. évfolyamban 5 perc, a 

továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak)  

 

„B” tagozat 

 

Főtárgy: szolfézs 
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Kötelező tantárgy: zongora 

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, 

improvizáció zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, valamint a népzene, jazz–zene, 

elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 

tantárgy 

0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

4+4 évfolyam: szolfézs 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát 

jelentik. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik 

évfolyamától lehet irányítani. 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: csoportos  2x45 perc 

Kötelező tantárgy: egyéni  2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2–8 fő 

Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) 

 

 A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

 

Bemeneti kompetencia:  
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– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

Szakmai kompetencia 

– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és 

manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

 

Személyes kompetencia: 

 

Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

 

Társas kompetencia 

 

– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, 

kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud 

illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

Esélyegyenlőség 

 

Módszertani kompetencia 

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk 

zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek 

megismertetése. 

– A kortárs zene befogadására nevelés. 

– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás  

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
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Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett, 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság 

előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja 

szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 

követelményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók, 

valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati 

vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, 

vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet, 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, 

vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat:  szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom,  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet,  
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Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet  

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” 

tagozat): főtárgy 

Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): 

tanult hangszer 

 

Záróvizsga tantárgyai 

Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az 

„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos, valamint 

zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát 

valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet–zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet–zeneirodalom  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–

zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom–zenetörténet főtárgy „A” tagozat: a tanult hangszer 

 

A vizsgák ideje: 

Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga 
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„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Szolfézs főtárgy 

Gyakorlati vizsga: 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti vizsga:  

„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc 

 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai 

tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai 

tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott 

tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 

alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 
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Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

Új helyi tantervek az egyes tanszakokon tantárgyanként 
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FAFÚVÓS TANSZAK  

 FURULYA TANTÁRGY 

 

Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer. 

 

A furulyatanítás általános céljai, feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

– a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb 

körét; 

– hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó– 

és előadóművészeit, 

– a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test–, hangszer– és kéztartást, billentést és 

tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– megfelelő tempójú repetíciót, 

– laza, egyenletes ujjtechnikát, 

– pontosan összehangolt nyelv– és ujjmozgást. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával, 

– hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

– tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek 

díszítésében. 

 

Fordítson figyelmet 

– a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc–s névvel történő helyes (nem 

transzponáló) olvasásra, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok műveinek megismertetésére 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására. 

Előképző évfolyamok 
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1. évfolyam 

 

A zeneiskola 1. évfolyamának tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal szemben nem 

támaszthatók ugyanazok a követelmények. 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanuló 

hangszeres készségének, zenei érzékének felmérése. 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok 

– Különböző játékmód és hangindítások  

– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

– Játék a hangszer fejével. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása  

–– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nélkül. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
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A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a 

hangmagasság, ritmus iránti fogékonyságának, zenei memóriájának fejlesztése, aktivitásának, 

kreativitásának kibontakoztatása, az életkornak megfelelően játékos formában ritmikus 

mondókák, ütőhangszerek, esetleg táncmozgások segítségével. 

Feladata olyan alapokat adni, melyekre az 1. évfolyam tananyaga szilárdan támaszkodhat. 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– Különböző játékmód és hangindítások . 

– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása. 

– Az ismert hangterjedelmen belül lehetőleg intenzív, lebegésmentes hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermek– vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével, kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 
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– Különböző ritmusértékek, pontozások, ütemsúlyok, felütés. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai, különböző hangindítások és hanglezárás nyelvvel.  

– A játszott anyagban előforduló tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A szerkezet és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása és állandó fejlesztése. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek 

mielőbbi pontos begyakorlása (a tartófunkció kialakulásának elkerülése érdekében). 

– Hangképzés, különböző hosszúságú hangok. 

– A dü és tü hangindítások, valamint hanglezárás nyelvvel. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

– A társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérő közreműködésével is. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz–Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet fogásainak 

ismerete. 

Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt 

megszólaltatása (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két–három népdal, kotta nélkül. 

– Egy–két könnyű tánctétel kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése, főfogásokkal is könnyen játszható trillák. 

– Az artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

– Tizenhatodok, nyolcad szünet, nyújtott ritmus, nyolcad felütés. 

– Régi és új stílusú magyar népdalok. 

– A játszott anyag formai elemzése az életkornak megfelelő szinten: azonosság, hasonlóság, 

különbségek felismerése stb. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfunkciók (testtartás, légzéstechnika, kéztartás) állandó ellenőrzése és fejlesztése. 

– Tartott hangok gyakorlása minimális crescendo–decrescendo–val. 

– A hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megőrzésével. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók. 

 

Ajánlott tananyag 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 2. 

Bali J.: Furulyaiskola I. 

Béres J.: Furulyaiskola I., II. (EMB 5406, 7062) 

Anonymus: Allemande (EMB 4303) 

Anonymus: Angol tánc (EMB 7888) 

Anonymus: Hajdútánc (EMB 7888) 

Anonymus: Rondo (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/118) 

Purcell, H.: A pásztor (EMB 8959) 

Házimuzsika Gyermekeknek (válogatva) 

 

Követelmények  

Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

A tü–dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan megkülönböztethető 

alkalmazása. 

Dúr skálák gyakorlása. 

Rövidebb lélegzetű etűdök. 

Egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk és 

trillák alkalmazásával, kotta nélkül is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála lehetőleg figurációkkal kotta nélkül. 

– Egy népdal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű tánctétel, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése. 
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– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A játszott anyagban előforduló új ritmusértékek, ütemfajták, tempó– és karakterjelzések, 

előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, 

menüett stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tü, dü, rü artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 

– Dúr és moll skálák c1–c3 hangterjedelemben. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása, szopránfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Béres: Furulyaiskola III. 

Bali: Furulyaiskola II. 

Lőrincz-Paragi: Furulya ABC 

Anonymus: Lassú tánc (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/142) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 2750) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Purcell, H.: Bourrée (EMB 6106) 

Anonymus: Greensleeves 

Telemann:G-dúr Partita:1-6-ig válogatva 

 d-moll Partita: 3.,5. 

Vivaldi: A tél 

Pepusch: C-dúr Szonáta I. II. 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt megszólaltatása, a 

már megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, mérsékelt tempójú rövidebb 

etűdök (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 
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4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek tudatosítása. 

– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 

– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, siciliano stb.). 

– „F” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Staccato–játék nyelvzárással. 

– Dúr és moll skálák c1–d3 tercekkel, hármashangzat–felbontásokkal, az eddig tanult 

artikulációkkal.  

– Az „F”–alapú furulya használatának gyakorlása. 

– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése az altfurulya bevezetésekor. 

– A „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenőrzése, különös tekintettel az altfurulya 

megnövekedett levegő–szükségletére. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió. 

 

Ajánlott tananyag 

Fesch, W. de: G–dúr szonáta III., IV. tétel (Dobblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: d–moll szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/4.) (EMB. 14071) 

Telemann, G. Ph.: G–dúr Partita VI. Aria (Tempo di Minuet) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: Menuett (EMB 13100) 

Vivaldi, A.: Largo (EMB 14090/167) 

Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Somis, G. B.:  Allegro (EMB 14095) 

Perényi: Altfurulyaiskola 

Perényi: Kaleidoszkop 

34 Angol Air (válogatva)  

 

Követelmények  

A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 

„F”–alapú furulya használata. 

Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 
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A fogástáblázat önálló használata. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd. 

– Két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A trillatáblázat használata. 

– Inégal játék fogalma, szerepe a furulyajátékban. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló új tánctípusok jellegzetességei (pl. gigue, rigaudon stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán– és altfurulyán is. 

– Az artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása lehetőleg altfurulyán. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB14071) 

Corelli, A.: Sarabande (EMB 7888) 

d’Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Loeillet, J. B.: e–moll szonáta I., II. tétel op. 3/7 

Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2.) 

Pepusch, J. Chr.: G–dúr „altszonáták” 6/3. szopránon 

Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita – tételek 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: B–dúr szonáta op. 2/7 III., IV., V. tétel 

Marcello, B.: d–moll szonáta op. 2/2 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

Purcell:Sonata Seconda 

Vivaldi Siciliano 

Furulya Duók szoprán- és altfurulyára 
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Bach: Duók Szoprán- és altfurulyára 

 

Követelmények  

Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd. 

– Két szonáta– vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, lehetőleg 

kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Kromatikus skála. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon szoprán– és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 140719) 

Bach, J. S.: Gavotte, Bourrée D–dúr (EMB 14071) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10 (EMB 13160–3) 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: C–dúr szonáta op. 3/3 

Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

van Eyck: Genfi zsoltárvariációk 

Bali: Repertoire 1a, 2a válogatva 

 

Követelmények  

A trillatáblázat önálló használata. 
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Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két szonáta– vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve dallami 

díszítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 

hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése  

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Pontozott ritmusértékek, 8–ados ütemmutatók, hemiola ismerete, használata  

– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 

– Enharmónia. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, 

menüett stb.). 

– Az „f” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 

– dúr és moll skálák tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegőre játszása, szopránfurulyán. 

– Az „f” alapú hangszer használatának gyakorlása.  

– A „rekesz”–légzés és támasz állandó ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer 

levegőszükségletének figyelembevételével. 

– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer 

bevezetésekor. 
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– Az abc–s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző 

módszerekkel.  

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: Menuett I. (EMB 4303) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Corelli, A.: op. 5/8 a–moll szonáta III., II. tétel 

Fesch, W. de: G–dúr szonáta III., IV. tétel (Doblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta (6 szopránszonáta/1.) 

Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13160–3) 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Melodikus moll hangsorok gyakorlása. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására, a tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű 

levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A trillatáblázat használata. 

– Jelzetlen kötelező díszítések szükségességének felismerése. 

– Egyszerűbb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

–– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, rondeau, 

gigue stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
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– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Staccatók nyelvzárással. 

– Az altfurulya használatának gyakorlása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Bach, J. S.: Bourrée I., II. h–moll (Z. 14071) 

Corelli, A.: op. 5/8 a–moll szonáta I., IV. tétel 

Loeillet, J. B.: C–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/1.) 

Pepusch, J. Chr.: d–moll szonáta III–IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: G–dúr Partita – tételek 

Händel, G. Fr.: g–moll szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/2 d–moll szonáta 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

Altfurulya használata. 

A fogástáblázat önálló használata. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Két etűd. 

– Két szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatod–triolák. 

– Inégal játék fogalma. 

– A moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– A szonáta felépítése, variációs formák, az anyagban megjelenő új tánctípusok. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán, tempójának fokozása. 
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– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

d’Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2) 

Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10 

Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita 

Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/7 B–dúr szonáta 

Pepusch, J. Chr.: B–dúr „altszonáták” 6/6. 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

Vivaldi, A.: d–moll szonáta RV 36 I., III. tétel (EMB 14130) 

 

Követelmények  

A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása, 

bejegyzése a játszandó anyagnak megfelelően. 

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

Minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd. 

– Két szonáta– vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel, 

kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Az inégal játék (elsősorban francia zenénél) alkalmazásának szabályai. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– Versenymű, fantázia. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–t–r–t  

inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t–l d–l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán– és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben. 

Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd. 

– Egy teljes szonáta kotta nélkül. 

 

 Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

 „A” tagozat  

A tanuló 

– legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni, 
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– rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

– legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

– legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett 

hangterjedelmében f1 g3–ig (in F), 

– legyen jártas mind a C, mind az F alaphangú hangszer használatában 

– tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

– alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, többek 

között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

– törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

– tudjon önállóan hangolni, 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új darabok egyszerűbb dallami 

díszítésére, 

Ismerje  

– az f1– g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb 

segédfogásokat, 

– a hangszer ápolásának karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

– a tanult anyagban előforduló tempo– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat, 

– a furulya történetét, rokon hangszereit, 

– a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

– dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és dominánsszeptim 

négyeshangzat–felbontásokkal, minimum az f1–g3 (in F) hangterjedelem teljes 

kihasználásával, 

– két etűd vagy egy variációsorozat, 

– legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

Művészeti alapvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 
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„B” tagozat:  minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán– vagy altfurulyán; Kállay G.: Hangnemgyakorló 

(EMB14071), Baroque Solo Book–ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész 

(Schott) nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 

Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476–7), Loeillet de Gant: 

Szonáták, op. 1 és op. 3 (EMB 13160–3), Vivaldi: F–dúr szonáta RV 52, d–moll RV 36 (Ricordi 

Nr13322300), Telemann: F–dúr szonáta (EMB 13542), kamaraművek: Boismortier: Leichte 

Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi 

magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólómű; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB 14071), J.v.Eyck: Der Fluyten 

Lust–hof – Variációk (Amadeus), Braun: etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd 

altfurulyára (Hofmeister) nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; 

Telemann: C–dúr szonáta (EMB 13542), Veracini: a–moll szonáta (Peters), Lavigne: Rondeau 

és Tambourin I–II. tétel, Fesch: F–dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: 

Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
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7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– T–l, d–l artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

– Nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések (doppelschlag). 

– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Összetett hangindítások, valamint az inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Eyck, J. v.:  Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

Bali: Repertoire 1a,2a 

Telemann: 7 szonáta altfurulyára 

Bonancini: 7 szonáta 2 altfurulyára 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár; lehetőleg kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

–– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–

r–t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a–moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

Bali: Repertoire 1a, 2a 

Bali: Francia barokk szvitek 

 

Követelmények  

A t–d, t–r, d–r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 
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Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján.  

– A t–r–l–r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 

– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–

t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t–r–l–r összetett hangindítás bevezetése és gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, hajlékony, változatos alkalmazása (tempó, 

amplitúdó). 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160–3) 

Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160–3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A.: a–moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 

Bali: Repertoire 1a, 2a 

Bali: A barokk díszítés iskolája 

Telemann: Kánonszonáták 
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Követelmények  

A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár lehetőleg kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A barokk „duplanyelv”, a di–dll di–dll. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek „block”–jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t–) t–r–t–r–t inégal játék, 

valamint a „duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető 

kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Eyck, J. v.  Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160–3) 

Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160–3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A.: a–moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 

Bali: Repertoire 1a, 2a 

Bali: A barokk díszítés iskolája 
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Telemann:Fantáziák 

Marais: g-moll Szvit 2 altfurulyára 

 

Követelmények  

A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 

Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A túlpontozás, mint zenei elem. 

– Összetett ornamensek. 

– Bonyolultabb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán– és altfurulyán is. 

– A t, d, r, l artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–t–r–t 

inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Händel, G. Fr.: B–dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: g–moll szonáta 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 16160–3) 
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Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: (kis) f–moll szonáta (TWV 41: f 2) 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5 

 

Követelmények  

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

A t–d, t–r, d–r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd. 

– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb tételpár kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

– A t–r–l–r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 

– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–

t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A t–r–l–r összetett hangindítás bevezetése, gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A skálák tempójának fokozása. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 
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Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta 

Pepusch, J. Chr.: 6 szonáta (alt!) 

Telemann, G. Ph.: (kis) C–dúr szonáta (TWV 41: C 2) 

Veracini, Fr. M.: 12 szonáta 

Vivaldi, A.: RV. 427. D–dúr koncert (szoprán) 

 

Követelmények  

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

A (t–) t–r–t–r–t inégal játék önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato. 

A barokk szvit tételeinek ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd. 

– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, tételpár kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján 

– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t–) t–r–

t–r–t inégal játék állandó gyakorlása. 

– A dúr és melodikus moll skálák ismétlése kibővített hangterjedelemben, tercekkel, 

hármashangzat– és domináns négyeshangzat–felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. A 

skálák tempójának fokozása. 

– Különböző vibratók állandó fejlesztése, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: F–dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1031 

Bellinzani, P. B.: 12 szonáta 

Corelli, A.: La Follia op. 5 no. 12 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 
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Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta 

Sammartini, G.: F–dúr koncert 

Telemann, G. Ph.: a–moll fantázia 

Valentine, R.: 6 szonáta op. 5 (a szerző díszítéseivel) 

Vivaldi, A.: g–moll szonáta (Il Pastor fido 6 szonáta) 

Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 1 (La tempesta di Mare) 

Vivaldi, A.: D–dúr koncert op. 10 no. 3 (Il Gardellino), (piccolo) 

 

Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 

Ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása. 

Ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete. 

Tájékozódás bonyolult polifon zenében. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 

– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla– és egyéb segédfogások. 

– A barokk „duplanyelv”, a di–dll di–dll. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó– és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek „block”–jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C– és F–alapú furulyán is. 

– Valamennyi eddig tanult artikuláció és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t–) t–r–

t–r–t inégal játék, valamint a t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások állandó 

gyakorlása, hármas elrendezésben is. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A technikai elemek továbbfejlesztése a virtuozitás irányába. 

– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: C–dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1032 

Bach, J. S.: F– (vagy G–)dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1035 
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Castello, D.: Sonata seconda (szopránra vagy tenorra) 

D’Hervelois, De Caix: G–dúr szvit (szoprán) 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust–hof I–III. 

Telemann, G. Ph.: a–moll szvit 

Telemann, G. Ph.: B–dúr fantázia 

Telemann, G. Ph.: d–moll fantázia 

Vivaldi, A.: G–dúr koncert op. 10 no. 6 

 

Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 

A t–k t–k, d–g d–g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is.  

Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skálák: b–s mollok kibővített hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat–  és domináns 

négyeshangzat–felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 

– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 

 

 Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

 „A” tagozat  

A tanuló legyen képes 

– a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő 

hangterjedelemben  

– a hangindítás és zárás különböző módjainak önálló alkalmazására 

– a segédfogások önálló megválasztására, 

– az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközök önálló 

megválasztására  

– a játszott zenei anyagot stílushű értelmes tagolt, kifejező megszólaltatására 

– az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló 

javítására, 

Ismerje a furulya történetét, fizikai sajátosságait, irodalmát, különböző műfajokban betöltött 

szerepét. 

Rendelkezzék  

– az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási 

készséggel,  

– egyenletes, laza ujjtechnikával, 
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– zenei képzelőerővel. 

 

 „B” tagozat  (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– hangszere történetét és irodalmát, 

– f1–a3 –ig (in F) a fogásokat, 

– a trilla–, segéd–, piano–, forte– fogásokat, 

– az irodalomra legjellemzőbb tánc– és tételtípusok tempóit és karaktereit, 

Legyen képes 

– a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

– megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– vibrato–mentes hang képzésére, 

– értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

– összehangolt ujj– és nyelvtechnikával, 

– fürge szimpla–nyelvtechnikával, 

– saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

– tisztán intonálni, 

– pontos ritmusban játszani, 

– dúr és moll hangsorokat játszani 4#, 5b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és 

dominánsszeptim–felbontásokkal  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche 

Übungsstücke (Schott), Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: Fantáziák 

(Bärenreiter), Eyck: Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus) nehézségi szintjén. 

– Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) 
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– Egy korabarokk, vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel; Telemann: vagy Händel 

szonáták, Telemann: Metodikus szonáták 1–6., (Bärenreiter), nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab; Brüggen: 1., Quantz: Solos 1–5. (Baroque Solo Book), Eyck, J. 

van: Der Fluyten Lust–hof I–III. (Amadeus), G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c–moll (Bärenreiter), 

nehézségi szintjén. 

– Egy teljes szonáta vagy concerto. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amely lehet kamaramű; Krähmer, E: 

Variációk op. 18, Händel: g–moll szonáta (V.) (EMB 13405, Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, 

op. 1/6, nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő hangolású és minőségű hangszerek. 

Egy billentyűs hangszer. 

Egész alakot visszaadó tükör. 

Két vagy több állítható magasságú kottaállvány. 

Metronóm. 

 

FAFÚVÓS TANSZAK –  

 FUVOLA TANTÁRGY 

 

A fuvolatanítás általános céljai, feladatai: 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 
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– a kéz–, test–, fej–, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a fuvola történetét, 

– a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a hangszer irodalmát, 

– a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét. 

– zenei memóriát 

 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Az általános iskola második évfolyamos tanulóinak nagy része alkalmas a fuvolatanulás 

megkezdésére a fizikai adottságok figyelembevételével. A hangszeres előkészítő évfolyam a 

képességek kibontakoztatását, a készségek felmérését szolgálja.  

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Rövid ismertetés a fafúvós hangszerekről. 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 
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– A törzshangok olvasása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél és egész értékek valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete. 

– A 2/4, 4/4 –es ütemek. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok 

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 

– Gyermek– és népdalok szöveg szerinti értelmezése, szövegtudása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Különböző légzésgyakorlatok  

– A test– és kéztartás ismertetése és lépésről–lépésre való megvalósítása a gyakorlatban. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás (huhogás), 

később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, legato). 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal (népek dalai) eljátszása. 

A 2/4, 4/4 –es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC gyermekdalok, vagy ennek megfelelő szintű darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül. 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Hangszerismeret 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– A törzshangok biztosabb olvasása  

– A nyújtó pont ismerete, nyújtott és éles ritmus 

– A 2/4, 3/4, 4/4 –es ütemek ütemsúlyok. 

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, 

motívum, periódus, prima volta, seconda volta. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Különböző légzésgyakorlatok a helyes légzéstechnika kialakítása érdekében. 

– A test– és kéztartás ismertetése és lépésről–lépésre való megvalósítása a gyakorlatban. 

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakításához 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás (huhogás), 

később nyelvvel kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, legato). 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

– A hallás útján történő önkontroll fejlesztésének megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Józsefné Szmrecsányi Magda: Előképzős olvasókönyv (EMB 5725, 6102, 6573) 

Bántai-Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. 

 

Követelmény 

A tanult ritmusértékek pontos játéka, hallás és kottakép alapján. 

A 2/4, 4/4 –es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Biztos hangindítás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül, 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 

 

Alapfok évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A fafúvós hangszerek jellegzetességeinek ismerete (külső megjelenés, hangmagasság, 

hangszín stb.). 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– A végzett anyagban szereplő törzshangok valamint a módosított hangok olvasása és fogása. 

– A módosítójelek ismerete. 

– Hangsorok tudatosítása, abszolút hangnévvel is. 

– Ütemmutatók és tempójelzések, amelyek a végzett anyagban előfordulnak. 

– Szerkezet, tagolás: dalforma (ABA), triós forma, Tempo I. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes test–, hangszer– és kéztartás folyamatos ellenőrzése. 

– Az alapvető légzéstechnika megalapozása (rekeszlégzés).– A helyes szájtartás és a befúvási 

szög beállítása és állandó ellenőrzése. A hangindítás és –befejezés igényének felkeltése és 

fokozatosan történő megvalósítása. 

– A tanult hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, kitartott hangok 

segítségével. 

– A megismert hangsorok gyakorlása különböző artikulációval: legato, tenuto, nyelv nélküli 

rekesz (huhogás), staccato. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Bántai – Sipos: Könnyű előadási darabok fuvolára (EMB 8959) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Házimuzsika gyermekeknek (EMB 13846) 

Petrovics Emil: Magyar gyermekdalok fuvolára és zongorára (EMB 7373) (EMB 7768) 

 

Követelmény 

Egész, fél (pontozott fél), negyed, nyolcad értékeket tartalmazó rövid gyakorlatok, népdalok 

két oktáv hangterjedelemben. 

A törzshangok és a tanult módosított hangok olvasása  

Legalább 8 ütemes előadási darabok kotta nélkül, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 60–61. vagy ennek megfelelő szintű etűdök, darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, csak alapskála, 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 61–ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok). 

– Egy előadási darab (zongorakísérettel) 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
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– A hangterjedelem kibővítése. 

– Az enharmónia fogalma. 

– Újabb ütemfajták és tempójelzések. 

– A ritmikai ismeretek bővítése. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 2#, 2b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A hármashangzat és felbontásának fogalma. 

– Szerkezet, tagolás: Da Capo, triós forma. 

– A tanult művek formai elemzése (Azonosság, hasonlóság, szekvencia, különbségek 

felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó fejlesztése. 

– Hangképzés: fokozott törekvés a helyes technikával képzett, kifejező fuvolahangra. 

– A rekeszizom szerepének tudatosítása (huhogás). 

– A hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. Hangsorok 

gyakorlása különböző kötésvariációkkal. 

– A helyes tartás állandó ellenőrzése. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása. (non legato, portato, marcato). 

– Dinamikai árnyalás: f, mf, p. 

– Memóriafejlesztés készségfejlesztő gyakorlatok segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591)  

Dolzsikov: Válogatott Etűdök 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Bántai-Sipos: Könnyű Előadási darabok fuvolára 

Wolf-Csupor: Vuk dala /4 fuvola/ 

Devienne: 18 Kis fuvola duó 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos, EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos, EMB 8940) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. EMB 6587 

Händel: Menüette (Hofmeister B.144) 

 

Követelmény 

Egy adott technikai feladatot tartalmazó 8–16 ütemes gyakorlat eljátszása. 

Mérsékelt tempójú, egyszerűbb ritmusképletekből álló etűdök. 
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Könnyebb előadási darabok kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. kötet 102., vagy ennek megfelelő szintű etűdök; Bántai – 

Kovács: Válogatott etűdök I. 16., 

 vagy Gariboldi: Etűdök, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + tercmenet), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 102–ig vagy más, azonos szintű, 

nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– Elemi tudnivalók a felhangokról (átfújások). 

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték és szünetjelei, kis éles 

és kis nyújtott ritmus. 

– Dúr és moll hangnemek a megismert hangterjedelemben, abszolút hangnévvel is. 

– Kromatika. 

– Újabb tempójelzések (largo, larghetto, meno mosso, marcia stb.). 

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal Segno, Vi–de, Coda, G. P. 

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek 

ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakult mechanizmusok helyes alkalmazása, esetleg javítása. 

– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá tételére. A 

dinamika határainak szélesítése, a szép hang és a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása. 

– Egységes hangszín kialakítása az alsó és felső regiszterben egyaránt.  

– A skálázás tempójának mérsékelt fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott ritmusok, 

különféle artikulációk, repetíció. 

– Hármashangzat–felbontások és terclépések. 

– Játékmód, artikuláció: az eddig tanult ismeretek készségszintre emelése. 

– Memóriafejlesztés: előadási darabok zenei igényű, kontrollált gyakorlása. 

– Társas zenélés: Lapról játszás. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 
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Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Bántai-Kovács: Kis előadási darabok fuvolára 

Devienne: 18 kis fuvola duó 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos) (EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus (EMB 6744) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. (EMB 6587) 

Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

J. Hook: Szonatina (F–dúr) (Schott 10138) 

 

Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete c1–g3 –ig, kromatikusan. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása 2#, 2b előjegyzésig. 

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora– vagy 

egyéb hangszerkísérettel. 

A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 22., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök I. 50., továbbá 

hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Bántai: Válogatott etűdök I.: 50, vagy más, azonos 

szintű, nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az egyszerűbb felhangok ismerete. 

– Aszimmetrikus ütemek, a hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó rendszerezése, 

tizenhatod–triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b előjegyzésig a hangszer teljes hangterjedelmében  

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa. 

– A moduláció fogalma. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. tánctípusok). 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A felhangok szerepének tudatosítása és használata, a támasz és a helyes szájtartás 

összefüggésében (egyszerűbb átfújások: oktáv, kvint). 

– A laza, könnyed ujj– és a nyelvtechnika fejlesztése. 

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato), először lassú tempóban. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval. 

– A megfelelően kialakított légzéstechnika elsajátítása lehetővé teszi a vibrato tanítását (nem 

évfolyamhoz kötötten!). 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo). 

– Az önálló hangolásra való törekvés. 

– Memóriafejlesztés a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján. 

– Rendszeres társas zenélés vagy kiszenekari játék. 

– A lapról játszási készség továbbfejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6264) 

Fuvolamuzsika II.(Bántai – Kovács) (EMB 8732) 

3 Gavotte (Bántai – Sipos) (EMB 13099) 

3 Minuetti (Bántai – Sipos) (EMB 13196) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433) 

Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Valentine: 12 szonáta (Kalmár) (EMB 12054) 

Hook: Szonatína ( C-dúr ) 

 

Követelmény 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 3#, 3b előjegyzésig a tanult variációkkal. 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása. 

Barokk tánctétel vagy egyszerűbb előadási darab eljátszása. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

Pl.: Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. kötetből 28–32. közül egy, továbbá hasonló 

nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála  
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– Egy gyakorlat (pl. Bántai:II. 28. vagy más, azonos szintű, nehézségű gyakorlat), 

– Két előadási darab, lehetőleg egy kotta nélkül, (egyik előadási darab kamarával is 

helyettesíthető.) 

 

5. évfolyam „A”tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek összefoglalása és elmélyítése. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében., 

– Tudnivalók a vibratóról a zenei kifejezés érdekében. 

– A hangszeres és elméleti órákon tanult formai és harmóniai elemzés a tanár irányításával. 

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy a nélkül)  

– A különböző népek zenéje ritmikai és hangzásvilágának megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A levegő megfelelő vezetésével és irányításával az egységes hangszín kialakítása az alsó és a 

felső regiszterekben egyaránt. 

– A hangminőség és vibrato összefüggésének tudatosítása 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 

– A nyelv differenciált szerepének tudatosítása. 

– A dupla staccato sebességének mérsékelt fokozása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Skálázás egyenletes, gyorsabb tempóban, bonyolultabb variációkkal (pl. hangról hangra, 

visszafordulás stb.). 

– Önálló hangolás (javasolt a játszott mű hangnemében). 

– A zenei anyagban előforduló díszítések pontos megszólaltatása. 

– Szélsőséges dinamikák (pianissimo, fortissimo stb.). 

– A memória fejlesztése hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélés, lehetőség szerint más hangszerekkel is (vonós, fúvós, gitár stb.). 

– Lapról játszás: az előző év anyagának megfelelő nehézségi szinten. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Pröhle) (EMB 8513) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Zimmermann ZM 1090) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246) 

Romantikus Album (Bántai – Sipos) (EMB 6958) 

3 Polonaise (Bántai – Sipos) (EMB 13446) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 
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Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára op. 2 I. (Máriássy) (EMB 13476)) 

Telemann: F–dúr szonáta (Amadeus GM 666) 

Debussy: A kis néger (EMB 7933) 

Grieg: Morning 

Andersen: Bölcsődal 

Dvorak: Humoreszk 

Popp: Spanyol tánc 

 

Követelmény 

A hangok olvasásának és fogásának ismerete c1–h3 –ig, kromatikusan. 

Egyenletes tempójú skálázás 4#, 4b előjegyzésig, a tanult variációkkal. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, zenei megközelítése jellegüknek megfelelő 

tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

Pl.:Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 43., továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes 

darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 

– Egy gyakorlat (pl.Bántai: II. 43. vagy más, azonos szintű, nehézségű gyakorlatok), 

– Két előadási darab,lehetőleg egyik kotta nélkül,(egyik e.a. darab kamarával helyettesíthető). 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig. 

– A kromatikus hangsor. 

– A tanuló tudja hangszerének intonációs hibáit és korrigálja azokat. 

– Önálló gyakorlási módszerek ismerete a felmerülő problémák megoldására. 

– Értelmes tagolás, kisebb előadási darabok önálló megformálása. 

– A tanuló ismerje a különböző korok zenéjének díszítésrendszerét. (Barokk lassú tételek 

egyszerűbb díszítésekkel való előadása). 

– Tájékozódjon a különböző korok stílusainak jellemző jegyeiről. 

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Törekvés a kiegyenlített és kifejező hang elérésére. 

– Biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki– és befordítás). 

– A laza, könnyed ujjtechnika fejlesztése. 
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– Trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása. 

– Skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Szimpla és dupla staccato, gyorsaságfejlesztő gyakorlatokon keresztül. 

– A vibrato fokozatos fejlesztése (sebesség, amplitúdó). 

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 

– Rendszeres társas zenélés  

– A lapról játék készsége fokozott mértékben fejlődjön. 

 

Követelmény 

Az eddig tanult skálák biztonságos tudása több figurációval (terc, hármashangzat stb.). 

A három regiszter összekapcsolása rövid és könnyű gyakorlatokon keresztül. 

Nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök eljátszása (pl. Bántai – Kovács: 

Válogatott etűdök fuvolára II. 12.). 

A fuvola több regiszterét összefogó gyakorlat. 

Előadási darabok tisztán intonálva, kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 84–85., vagy E. Köhler: Etűdök op. 33 I. kötet első három 

etűdjének egyike, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Platonov: 30 etűd (ASMP 36) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára I.  

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 2791) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy) (EMB 5739) 

Händel: Hallei szonáták (Peters 4554) 

Händel: Hallei szonáták (EMB 7217) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 4 I–IV. (EMB 12989– 12992 

Járdányi Pál: Szonatina 

Moszkowski: Spanyol tánc 

Popp: Orosz cigánydal 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála + variációi, 

– Egy etűd (pl. E. Köhler: op. 33 I. kötetből) vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy két előadási darab illetve kamaramű. 
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik. Érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 

„B” tagozatos oktatásra legkorábban az első évfolyam végén nyílik lehetőség.  

A „B” tagozaton a tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat 

szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan c1–a3–ig. 

– Elemi tudnivalók a felhangokról. 

– Az enharmónia fogalma. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A hármashangzat–felbontások és terclépések fogalma. 

– A ritmikai ismeretek bővítése (tizenhatodok és azok szünetjelei). 

– Újabb tempójelzések (stringendo, allargando, sostenuto stb.). 

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal segno, Vi–de, Coda. 

– A játszott anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete 

(felütés, ütemsúlyok stb.). 

– A tanult művek formai elemzése az (azonosság, hasonlóság, szekvencia, különbségek 

felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya). 

– Hangindítás súlytalan helyen, átkötések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó fejlesztése (tartott hangok dinamikával: crescendo, diminuendo az 

intonáció és a hangminőség változása nélkül.) 

– A torok és a nyelv lazaságának megőrzése. 

– A hangindítás és a repetíció gyorsítása Hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel és 

variációkkal. 

– A kéz– (csukló–) tartás lazításával az ujjak határozott, ugyanakkor laza billentése. 

– Dúr és moll hangnemek 2#, 2b előjegyzésig, hármashangzattal, felbontásokkal, 

terclépésekkel a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig. Memóriafejlesztés több 

készségfejlesztő gyakorlat segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játszás az első év nehézségi fokán. 
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Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos, EMB 7958) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. EMB 6587 

Händel: Menüette (Hofmeister B.144) 

 

Követelmény 

Igényes hangindításra való törekvés 

A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 

Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo–descrescendo az intonáció változása nélkül. 

Árnyaltabb dinamikai kifejezés 

Előadási darabok kotta nélkül. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 

–Egy gyakorlat  

– Két előadási darab lehetőleg egyet kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése. 

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték, valamint ezek 

szünetjelei, tizenhatod–triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig az ismert hangterjedelemben, abszolút 

hangnévvel is. – Hármashangzat–felbontások és tercmenetek. 

– Újabb tempójelzések a játszott zenei anyagban.  

– Szerkezet, tagolás: formai ismeretek az újabb előadási daraboknál. 

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek 

ismerete, tudatosítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Egységes hangszín kialakítása, alsó és felső regiszterben egyaránt Tartott hangok különböző 

dinamikával, az intonáció és a hangminőség változtatása nélkül. 

– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá tételére.  
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– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása. A hangindítás gyorsítása, 

repetíció a torok és a nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato) lassított tempóban. 

– Hangsorok gyakorlása kotta nélkül, a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott ritmusok, különféle 

kötések, repetíció. 

– Játékmód, artikuláció: az eddigi ismeretek készségszintre emelése, további differenciálása. 

– Memóriafejlesztés: gyakorlatok és előadási darabok segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán:  Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Jeney Zoltán:  Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács:  Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László:  Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Gariboldi:  Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács:  Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Tomaszewski:  Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos) (EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Kocsár Miklós:  Saltus Hungaricus (EMB 6744) 

Bántai – Kovács:  Fuvolamuzsika I. (EMB 6587) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

J. Hook:  Szonatina (C–dúr) (Schott 10139) 

 

Követelmény 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák 

biztonságos eljátszása.  

Bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, ritmusképletek alkalmazása. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása  

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora– vagy 

egyéb hangszerkísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat–felbontás is), 

–Egy gyakorlat  

– Két előadási darab, egyiket kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Hangterjedelem: c1–h3–ig. 

– A felhangrendszer megismertetése. 

– Aszimmetrikus ütemek, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó és rendszerezett ismerete. 

– Tizenhatod–triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b előjegyzésig, a hangszer teljes hangterjedelmében. 

– Modális hangsorok. 

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa. 

– A moduláció fogalma. 

– Egyszerűbb hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. tánctípusok). 

– A belső hallás fejlesztése (tempó, karakter és intonáció elképzelése a játék megkezdése előtt). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A felhangok szerepének tudatosítása a támasz és a helyes szájtartás kialakításában. 

– Törekvés az ujjak és a nyelv könnyed mozgatására. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval, kettős 

nyelvütéssel. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése a szép hang és a tiszta intonáció mellett. 

– Önálló hangolásra nevelés. 

– Memóriafejlesztés: a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján. 

– Rendszeres társas zenélés, vagy kiszenekari játék. 

– A lapról játszási készség az előző év nehézségi fokán  

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Gariboldi: 30 etűd (EMB 8007) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Fuvolamuzsika II.(Bántai – Kovács) (EMB 8732) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 Gavotte (Bántai – Sipos) (EMB 13099) 

J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433) 

Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Popp: Spanyol tánc 

Moszkowski: Spanyol tánc 

Andersen : Bölcsődal 

Popp: Valse Graciuse 

Barokk táncok fuvolára és zongorára 

 



856 

 

Követelmény 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása;  

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző 

előadásban, kísérettel.  

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás a tanult variációkkal. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek és megszerzett készségek elmélyítése. 

– Bonyolultabb ritmusképletek, dinamikai és artikulációs előírások megvalósítása. 

– Dúr és moll hangnemek 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében. 

– A bonyolultabb ékesítések írásmódja és ritmusa. 

– A szélsőséges dinamikák fogalma.(pianissimo, fortissimo stb.). 

– A formai és szerkezeti ismeretek bővítése (rondóforma, variációs forma). 

– A tanuló ismerje a történelmi társastáncok tempóit és jellegzetességeit  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 

– Lehetőleg biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– Szélsőséges dinamikák (ff, pp) megvalósítása, fokozott figyelemmel a szép hang és a tiszta 

intonáció megtartására. 

– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki– és befordítás). 

– A trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása. 

– A laza, könnyed ujjtechnika kidolgozása. 

– Hangsorok rendszeres gyakorlása a korábban megismert variációk szerint, 5#, 5b 

előjegyzésig. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése.  

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban. A tanuló uralja a vibrato sebességét és 

amplitúdóját. 

– Etűdök és skálák tempójának fokozása. 

– Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélés más hangszerekkel is (pl. vonós, fúvós, gitár stb.). 
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– Lapról játszás: az előző év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Zimmermann ZM 1090) 

Romantikus Album (Bántai – Sipos) (EMB 6958) 

3 Tambourin (Bántai – Sipos) (EMB 12574) 

3 Polonaise (Bántai – Sipos) (EMB 13446) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) EMB 6958 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára op.2 I. (Máriássy) (EMB 13476) 

Járdányi Pál: Szonatina (EMB 1371) 

Telemann: F–dúr szonáta (Amadeus GM 666) 

Debussy: A kis néger (EMB 7933) 

Köhler Berceuse  

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat–felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, 

kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó 

etűdök, műzenei példák megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 

– Egy gyakorlat 

– Egy előadási darab és egy barokk tételpár kotta nélkül 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig megszerzett ismeretek összefoglalása (különböző ritmusok, ütemfajták, 

ütemjelzések, tempójelzések, díszítések stb. átfogó, rendszerezett ismerete). 

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig, hármashangzat– és dominánsszeptim–

felbontásokkal és tercmenetekkel együtt. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése (stílusismeret). 

– Tudatosítsuk a gyakorlás helyes módszerét. 

– A játszott művek formai és szerkezeti elemzése. 

– Kromatikus skála. 

– A tanuló ismerje az előadási darabok szerzőit, zenei korszakokba helyezve. 
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– A zenei ízlés, stílus– és hangszínérzék, valamint a karakterek iránti érzékenység fejlesztése, 

a zenei fantázia kibontakozása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangindítás és hangbefejezés differenciálása, repetíció gyakoroltatása, tempójának 

fokozása (szimpla és dupla staccatóval is). 

– Tartott hangok állandó vagy változó dinamikával, a jó hangminőség, a tiszta intonáció 

megtartásával.  

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása a korábban megismert változatok szerint. 

– Trilla–skála. 

– A hallás és ritmusérzék továbbfejlesztése, a dinamikai, hangszínbeli és intonációs 

igényességre való törekedés. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer fejlesztése. 

– A tanuló ismerje hangszerének intonációs hibáit és tudatosan korrigálja azokat. 

– Tudatos zenei memorizálás. 

– Rendszeres társas zenélés. 

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 2791) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy) (EMB 5739) 

Händel: Hallei szonáták (EMB 7217) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Rossini: Andante és Allegro (Eulenburg GM 209) 

Popp: Thüringiai népdal 

Popp: Orosz cigánydal 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála + variációi, 

– Két különböző karakterű gyakorlat 

– Egy tételpár , két előadási darab 

 

 Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 
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– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– az egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát, 

– a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

– a jelentősebb fuvolás előadóművészeket. 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 

– egyenletes, pergő–technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat– és szimpla– és 

duplanyelvvel is, a játszott irodalom által megkövetelt dinamikák megvalósítására 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33–as és op. 66–os 

etűdsorozata), 

– egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: Szonatina 

stb.). 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 15 perc 
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A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56–85., 

Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1–3. nehézségi szintjén). 

– Egy barokk szonátatétel; Marcello: d–moll szonáta, Telemann: F–dúr szonáta valamelyik 

tétele nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási darabok 

nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Platonov: 30 etűd 

1–10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1–5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1–4. 

nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta tételpár; Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén. 

– Egy karakterdarab vagy kamaramű; Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A" tagozat 

 

7. évfolyam „A" tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett ismerete. 
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– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret). 

– Különböző korhű díszítésfajták megismerése. 

– A zenei anyag kiválasztása az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

– Zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 

– A játszott művek formai, szerkezeti elemzése.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Skálák különböző kötésvariációkkal. 

– A hallás és ritmusérzék fejlesztése, a dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség 

kialakítása. 

– Az önállóság fejlesztése a gyakorlás módszerességében, az etűdökben és előadási darabokban 

felmerülő problémák gyorsabb megoldása érdekében. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Memóriafejlesztés: a kotta nélküli játék gyakorlása. 

– Társas zenélés: kamarazene. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 

E. Köhler I: Etűdök fuvolára 

Platonov: 30 etűd fuvolára 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 4 I–IV. (EMB 12989– 12992) 

Loeillet: 12 szonáta op. 1 I–IV. (EMB 12638– 12641) 

Loeillet: 12 szonáta op. 3 I–IV. (EMB 13160– 13163) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Faurée: Sicilienne 

Doppler: Berceuse 

Hacsaturján: Keringő 

Devienne : Triók 

 

Követelmény 

Az eddigi évfolyamokban elért színvonal megőrzése. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása a jellegüknek megfelelő tempóban. 

Előadási darab (vagy kamaramű stb.) értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

E. Köhler: Etűdök op. 33 I. 5., 7., 9., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 12–14., 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok vagy kamaraművek. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 
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– Két előadási darab és egy kamaramű 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A bonyolultabb felhangok ismerete. 

– Kromatikus és egészhangú skálák. 

– A játszott művekben előforduló tempójelzések, karakterjelzések, dinamikai és előadási jelek, 

zenei műszavak. 

– Differenciáltabb hangnemi kitérések (pl. tercrokonság) felismertetése a tanár segítségével. 

– Improvizáció különböző műfajokban (pl. 1–2 ütemes rövid zárlati kadenciák – futamok, 

hármashangzatok – rögtönzése). 

– Ismerkedés a kortárs zenei irányzatokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Kromatikus és egészhangú skálák mérsékelt tempóban. 

– Hármas nyelvütés (tripla staccato). 

– A trillázás fejlesztése. 

– Fokozott figyelem a hang szépségére, a hangminőség és vibrato összefüggésére. 

– A nehezebb átfújások gyakorlása. 

– A halk és gyors belélegzés továbbfejlesztése. 

– A skálázás tempójának fokozása; a különböző figurációk egy levegőre (tudatos gazdálkodás 

a levegővel). 

– Kortárs zenei irányzatok, technikai megoldások. 

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára II. op. 33 (Pröhle) (EMB 8514) 

Bántai-Kovács: Válogatott etűdök III. 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet III. (PWM 6465) 

Veracini: 12 Sonaten I–IV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d) 

Hajdu M.: Magyar pásztordalok (EMB 1670) 

Handel : Szonáta 

Bartók. Három csíkmegyei népdal 

Popp: Kleines Flötenkonzert 

Donizetti: Szonáta 

 

Követelmény 
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Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek 

rövid időn belül elérhetők. 

Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 

megszólaltatása. 

Képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

E. Köhler: Etűdök l, vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 46., vagy III. 9–10., továbbá 

hasonló nehézségű zongorakíséretes vagy kamaraművek. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

-Két előadási darab és egy kamaramű 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az egészhangú és a kromatikus skála ismerete és ezek kombinációi. 

– A művek lassú tételeinek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése. 

– Romantikus zenei előadásmód. 

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma. 

– Tájékozódás a XX. század különböző stílusaiban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Nagyobb, nehezebb hangközök kötésének gyakorlása. 

– A mély regiszter intenzitásának továbbfejlesztése. 

– A hármas nyelvütés gyorsítása. 

– Hangképzés nagy dinamikai különbségekkel. 

– A memória szinten tartása. 

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 II. (Pröhle) (EMB 8514) 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

Bántai- Kovács Válogatott etűdök III. 

Handel: Elf  Sonaten 

Handel :Szonáta 

Gariboldi: Fantázia 

Pergolesi: G.dúr  Fuvolaverseny 

Szervánszky: Elégia 

Tulou: Variations 

Kuhlau: Polonaise 

Farkas: Bihari román táncok 
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Követelmények 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban;  

Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Két előadási darb  és egy kamaramű 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek összegzése. 

– Modern zenei effektusok. 

– Pergőnyelv. 

– Bevezetés és ismertetés az újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) fogalmáról, használatáról. 

– A fuvola társhangszereinek és transzponálási módjainak ismerete (piccolo, altfuvola, 

basszusfuvola). 

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– Alakuljon ki a tanulóban egy olyan értelmi és érzelmi kapcsolat a zenével, hogy a mindennapi 

zenélés életszükségletévé váljék. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek alárendelése az egyes művek zenei igényeinek. 

– Az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására. 

– Nehezebb kamaramű (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása 

transzponálási lehetőségek kihasználásával. 

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfelelően játsszon el nem túl nehéz műveket. 

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon magas 

színvonalon fuvolázni. 

– Legyen alkalmas arra, hogy különböző együttesekben mindenki számára örömöt szerző 

játékot produkáljon. 

 

Ajánlott tananya 

 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 II.  
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E. Köhler : Etűdök fuvolára III. 

Andersen :24 Etűd 

Rössler-Rosetti: Fuvolaverseny 

Mouquet: Pán szonáta I. 

Ganne: Andante et Scherzo 

Handel:Szonáták 

Telemann . Introduction 

 

Követelmény 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő szinten, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit 

érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

Jean–Jean: Modern etűdök, vagy Fuvolaetűdök középfokra, vagy Hangversenyetűdök fuvolára 

(Kovács L.), továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darab vagy kamaramű. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

-Két előadási darab, egy kamaramű 

 

Továbbképző évfolyamok „B" tagozat 

 

7. évfolyam „B" tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A fuvolahang fizikai törvényszerűségei. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

– Kromatikus skála. 

– A tempójelzések, karakterjelzések ismeretének bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett ismerete. 

További aszimmetrikus ütemek. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret). 

– Különböző korok díszítésfajtáinak megismertetése. 

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakult mechanizmusok továbbfejlesztése  

– Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

– A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 

– A rekeszizom tudatos működtetése, alkalmazása. 



866 

 

– Hangsorok különböző ritmikai variációkkal, változó kötésmódokkal, repetíciókkal, többféle 

hangerősségben. 

– Trillaskálák a tanult hangnemekben. 

– A vibrato, mint a zenei kifejezés egyik eszköze. 

– A fuvolajátékkal kapcsolatos állóképesség fejlesztése, idejének növelése. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Önálló gyakorlási módszerek bővítése. 

– Társas zene (kamarazene, zenekari játék).  

– A lapról olvasási készség fejlesztése folyamatos tempóban. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 

Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) (EMB 12949) 

Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15) 

Telemann: Zwölf Fantasien für Querflöte (Bärenreiter 2971) 

Telemann: Zwölf methodische Sonaten (Peters 13069) 

Kuhlau: 12 Caprices I–II. Ger. (Billaudot 1801, 1802) 

Das Frühbarokk (Máriássy) (EMB 13533) 

Das Italianische Barokk ( Máriássy) (EMB 13534) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I–II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 3 I–IV. (EMB 13160– 13163) 

Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für Querflöte und basso continuo (Hortus Musicus 135) 

Vivaldi: D–dúr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226) 

J. S. Bach: Suite no. 2 (h–moll) tánctételek (EMB 13185) 

Pergolesi: Fuvolaverseny (G–dúr) (B.&H. 17502) 

Gluck: G–dúr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061) 

Corelli: La Follia (Schott 43236) 

Czerny: Rondo facile et brillant (G–dur) (Kunzelmannn GM 831C) 

Benda: Sonata C–dur (Hofmeister 742 

Mozart: D–dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 

Mozart: A–dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) 

Popp – Moniuszko: A fonólányka (PWM 1179) 

Bartók Béla: Három csíkmegyei népdal (Szebenyi) (EMB 2142) 

Farkas Ferenc: Szonatina (EMB 5870) 

Decsényi János: Sonatina pastorale (EMB 2953) 

 

Követelmény 

Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 
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Különböző díszítések stílusos alkalmazása 

A tanult daraboknak megfelelő tempók alkalmazása  

Nagyobb terjedelmű mű stílusos, biztonságos előadása 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66–ból vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos 

nehézségű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár vagy kamaramű. 

– Egy előadási darab 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A tanuló  ismerje a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso. 

– A klasszikus zeneirodalom stílusainak jellemzői. 

– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése. 

– Improvizáció különböző műfajokban (pl. 1–2 ütemes rövid zárlati kadenciák rögtönzése). 

– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

– Egészhangú skálák és kombinációi. 

– Szűkített és bővített hármashangzatok. 

– Nehezebb hangnemi kitérések önálló felismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés eddig tanult elemeinek ismétlése, bővítése dinamikai követelményekkel. 

– Kifejező hang, hangminőség, a vibrato gyakorlati megvalósítása. 

– Nehezebb átfújások gyakorlása. 

– A halk és gyors belégzés továbbfejlesztése. 

– Tudatos gazdálkodás a levegővel. 

– Laza, könnyed ujjtechnika. 

– Az ujjak szinkronizálása. 

– Hangsorok különböző tempókban, figurációkkal, hangközmenetekkel, 

harmóniafelbontásokkal (kromatikus és egészhangú skálákban is). 

– Hármas nyelvütés. 

– Trillák egyenletes és gyors tempóban. 

– Tudatos zenei memorizálás. 

– Társas zenélés különféle együttesekben. 

– Lapról játszás: különös tekintettel a klasszikus irodalom zenei anyagára. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. (EMB 1838) 
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Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

M. Moyse: Exercises Journalier pour la Flűte (Leduc 16638) 

Bellinzani: 4 szonáta (EMB 12792) 

Vanhal: G–dur Sonata (Panton 876) 

Veracini: 12 Sonaten I–IV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d) 

Quantz: Flötenkonzert g–moll (Peters 12885) 

Telemann: f–moll Sonata (Amadeus GM 666) 

Kuhlau: 12 Capries I–II. (G. Billaudot 1801, 1802) 

Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b) 

Mozart: Rondo, D–dúr (Pröhle) (EMB 8521) 

Mozart: A–dúr Szonáta (Homolya) (EMB 13010) 

Rösler – Rosetti: D–dúr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949) 

Hajdu M.: Magyar pásztordalok (EMB 1670) 

Corrette: Six sonatas op. 2 for 2 flute (Nova Music NM 165) 

Jeney Zoltán: Fuvoladuók I–III. (EMB 6562, 6640, 7816) 

J. Haydn: Sechs Duette (UE 18037–38) 

J. Haydn: Three Trios (for 3 flutes) (J. P. Rampal) (IMC 1958) 

C. Wanausek: 10 Miniaturen für 4 Flöten (Doblinger 05023) 

 

Követelmény 

Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek 

rövid időn belül elérhetők. 

Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan 

megszólaltatása. 

Képes legyen a tanuló a művek stílushű, igényes előadására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 II. kötetből, Bántai – Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) 

vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta tételpár vagy barokk kamaramű, 

– Egy előadási darab. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A tempó– és dinamikai jelek bővebb ismerete. 

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma. 

– Lassú tételek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése. 

– Romantikus művek (hangszeres dalok, karakterdarabok stb.) zenei előadásmódja. 

– Társművészetek. 
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– Zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 

– Pergőnyelv. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tartott hangok nagy dinamikai különbségekkel (pp, ff). 

– A mély regiszter intenzitásának fokozása. 

– Hangindítás, hangbefejezés és a nyelv szerepének kapcsolata. 

– A hármas nyelvütés gyorsítása. 

– Pergőnyelv az alsó regiszterben is. 

– Nehezebb, nagyobb hangközök kötése. 

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása élénk és egyenletes tempóban. 

– A memória szinten tartása, felhasználva a nehezebb technikai feladatok gyakorlására. 

– Társas zene, kamarazene, zenekari játék. 

– A lapról játszás továbbfejlesztése a romantikus zenei anyagon. 

 

Ajánlott tananyag 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Händel: Elf Sonaten ( DVfM 4003) 

C. Ph. E. Bach: 6 Sonaten (Zimmermann 1800) 

J. Chr. Bach: Sonata F–dur per flauto e cembalo (EMB 8977) 

Mozart: D–dúr szonáta (Homolya) (EMB 13009) 

M. Haydn: Fuvolaverseny (Vécsey) (EMB 2297) 

Hoffmeister: D–dúr fuvolaverseny (EMB 4274) 

Schubert: Téma variációkkal, B–dúr (Bántai – Sipos) (EMB 12573) 

Schumann: Három románc op. 94 (EMB 12841) 

Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290) 

Farkas Ferenc: Bihari román táncok (EMB 958) 

G. Fauré: Pièces Cèlebres pour Flűte et Piano (Leduc 29002) 

G. Fauré: Berceuse op. 16, Berceuse op. 56, Pièce, Fantaisie op. 79 (Leduc 4229) 

Dávid: Szonáta (EMB 1867) 

Szervánszky: Szvit két fuvolára (EMB 2671) 

W. Fr. Bach: Sechs Duette I–II. (Breitkopf 5655, 5656) 

 

Követelmény 

A laza, könnyed ujjtechnika. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

Érzékeny és igényes intonáció 

Hajlékony legato, technikailag biztonságos nyelvtechnika 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd  

– Egy barokk szonáta tételpár  

– Egy XX. századi mű 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A megtanultak összegzése. 

– A modern zenei effektusok. 

– Glissando, üveghangok, a fuvola felhangrendszerére épülő segédfogások. 

– Ismerkedés újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) alapjaival. 

– Korunk zenéjének intonációs és ritmikai sajátságai. 

– A bartóki zene hangrendszerei. 

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– A fuvola társhangszerei (piccolo, altfuvola, basszusfuvola) és transzponálási módja és ezek 

zenekari használata. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek a virtuozitás irányába. 

– Biztos hangindítás és hangbefejezés minden regiszterben, többféle dinamikával. 

– Üveghangok, él– és réshangok, frulláto–módok bővítése. 

– Az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására. 

– Nehezebb kamaramű (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása a 

transzponálási lehetőségek kihasználásával. 

– Memóriafejlesztés, koncentrálás hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon magas 

színvonalon fuvolázni. 

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag 

megfelelően játsszon el műveket. 

 

Ajánlott tananyag 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

E. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75 I. (EMB 8516) 

Hangversenyetűdök fuvolára (Kovács L.) (EMB 12652))  

Jean–Jean: Modern etűdök (Leduc 24726) 

S. Karg–Elert: 30 Capricien op. 107 (Steingräber 2240) 

E. Bozza: Quators Études – Arabesques (Leduc 22830) 

Ittzés Gergely: Kettősfogások fuvolára (táblázat) saját kiadás 

Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050) 
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Ph. E. Bach: Szólószonáta fuvolára (Hofmeister 7141) 

Devienne: Konzert für Flöte und Orchestra (Szebenyi – Nagy) (EMB 4723) 

Fauré: Fantázia (Jeney Zoltán) (EMB 7675) 

F. Mendelssohn–Bartholdy: Rondo capriccioso (Bántai – Sipos) (EMB 13195) 

Kuhlau: Introductio e Rondo op. 98 (Billaudot MB 23178) 

P. Csillag: Kavicsok szólófuvolára (EMB 13949)  

Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM 877/a, b) 

F.–K. Doppler: Magyar Fantázia op. 35 (Adorján) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275) 

P. Tschaikowsky: Danse des Mirlitons from Nut Cracker Suite (4 flűtes) (Symphony 691–24) 

Grieg: Ausgewählte Stücke aus Peer Gynt für 2 Flöten und Klavier (UE 30350) 

S. Joplin: The Entertainer für drei Flöten und Klavier (Amadeus BP 2411) 

J. Castérède: Flűtes en Vacances Quatre Pièces pour 3 flűtes (ad libitum 4 flűtes) (Leduc 23296) 

J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (UE 18030) 

Láng: Duo (EMB 4532) 

Bozza: Kvartett (Leduc 21318) 

 

Követelmény 

A kortárs zene notációjának és alapvető technikai megoldásainak ismerete (üveghangok, él– és 

réshangok, frulláto–módok) 

A technikai készségek virtuózabb fejlesztése. 

A tanuló a zenei anyagot kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

   Két előadási darab, 

   Egy kamara  

 

 Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat  

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazására, 

– a különböző zenei korok megkomponált stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 
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– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli 

megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a 

hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával 

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

 „B” tagozat (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– az újabb légzéstechnikákat, 

– a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és –befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 12 nagy 

etűd vagy Jean–Jean: Modern etűdök), 

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet (EMB 

8593, vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet (EMB 8514) nehézségi szintjén. 
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– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy  kamaramű, 

– Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű; Fauré: Siciliano (EMB 7583), Doppler: Berceuse 

(EMB 12350), Mező Imre: Szvit (EMB 3358), Szervánszky Endre: Szonatina (EMB 1372) 

nehézségi szintjén. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1–5., 

(EMB 8514) Andersen: 24 etűd fuvolára/1. (EMB 8520); Hangversenyetűdök fuvolára c. 

gyűjtemény (EMB 12652) nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Händel: Hat szonáta (EMB 

13404), egy barokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén. 

– Egy XX. századi mű; Farkas: Bihari román táncok (EMB 958) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Jó minőségű és állapotú, lehetőség szerint sima fejrésszel ellátott tanuló–hangszerek. 

– Jól hangolt zongora, vagy pianínó. 

– Legalább 2 db állítható magasságú kottaállvány. 

– Teljes alakot visszaadó tükör. 

– Metronóm. 

 

FAFÚVÓS TANSZAK – 

  KLARINÉT TANTÁRGY 

 

 

A klarinéttanítás általános célja, feladatai 

– a helyes légzés kialakítása, 
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– a kifejező klarinéthang elsajátíttatása, 

– a kéz–, test–, fej–, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

- a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása 

 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a klarinét történetét, 

– a klarinét társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

- a hangszer irodalmát, 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a klarinét hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

-  a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

- lapról játszási készségét. 

 

Előképző évfolyamok 

 

A hangszeres előkészítő elsősorban a képesség kibontakozását, a készségek felmérését 

szolgálja. 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

   A hangszer részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. Nád felhelyezése. 

   A helyes légzéstechnika ismertetése 

   A törzshangok olvasása és fogásai. 

    Egyszerű ütemsúlyok, ritmusértékek. 

   Módosítójelek, ismétlőjel, korona, a levegővétel jele. 

   A helyes gyakorlás és memorizálás módszereinek tanítása 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika gyakoroltatása. 

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása. 



875 

 

– A helyes befúvás, hangindítás és befejezés begyakorlása, a nyelv helyzete és szerepe. 

A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, egészséges hang elérése. 

 

Ajánlott tananyag 

 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. 

Gyermekdalok, népdalok 

Klarinét ABC 

Könnyű előadási darabok kezdőknek 

 

Év végi előjátszás anyaga: 

 

Három gyakorlat, ami lehet etüd, gyermekdal, vagy népdal, esetleg zongorás darab, ebből egy 

kotta nélkül. 

 

1.évfolyam„A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A klarinét részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. Nád helyes felhelyezése. 

– A törzshangok olvasása és fogásai. 

– Egyszerű ütemsúlyok, ritmusértékek. 

– Ismétlőjel, korona, levegővétel jele, módosítójelek. 

– A dúr és moll érzet kialakítása, a hangsorok tudatosítása abszolút hangnévvel. 

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai, jelei, kivéve staccato. 

– A szerkezet, tagolás alapfogalmai 

   A helyes gyakorlás és memorizálás különböző módjainak megismertetése. 

   A hangszerkezelés fejlesztése 

 

– A helyes légzéstechnika állandó megalapozása, gyakoroltatása. 

– A helyes test–, hangszer– és kéztartás kialakítása és folyamatos ellenőrzése. 

– A helyes befúvás, hangindítás és elválasztás. 

– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, kitartott 

hangok mf dinamikával. 

Dúr hangsor kotta nélkül 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Balassa: Klarinétiskola I. 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. 
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Előadási darabok (vagy népdalok), lehetőleg kísérettel 

Klarinétalbum I. 

Könnyű előadási darabok kezdőknek 

 

Az év végi vizsga anyaga: 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Egy gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 

Két népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, lehetőleg zongorakísérettel. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése. 

– Éles és nyújtott ritmus, nyújtópont, szinkópa. 

– Felütés, csonkaütem. 

– A dúr és moll hangsor szerkezete, a természetes, összhangzatos és dallamos moll. A 

hármashangzat fogalma. 

– Az enharmónia fogalma. 

   A szerkezet, tagolás alapfogalmai; (pl. motívum, sor, ütemsúly). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó ellenőrzése, tökéletesítése. 

– Tartott hangok dinamikával. 

   A hangindítás, szép legato ívek 

– A kéztartás és billentés állandó ellenőrzése, javítása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat–felbontásaik kotta nélkül, a 

tanult hangterjedelemben. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Balassa: Klarinétiskola I. 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. 

Perényi É: Klarinét–etűdök. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Egy gyakorlat a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 

– Két előadási darab kísérettel, egyik kotta nélkül (vagy egy  
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kamarazenei mű, a tanuló közreműködésével). 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése a kisujj–billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és 

alkalmazása. 

– A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont a nyolcad érték mellett, triola. 

– A tanult művek formai elemzése: azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése, a periódus 

kérdés–felelet 

viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó javítása, a megfelelő támasz kialakítása. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása, finomítása (portato, staccato stb.). 

– A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– A regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével; az egységes hangszín 

kialakítása. 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, 

hármashangzat–felbontások 

és tercmenetek 

– A skálázás tempójának fokozása különböző kötésekkel, repetíció. A belső hallás fejlesztése. 

– Lapról játék az előző év anyagának nehézségi fokán. 

Társas zenélés. 

 

Ajánlott tananyag: 

Balassa: Klarinétiskola I. 

Dudás L.: Klarinétiskola I. II. 

Perényi É.: Klarinét–etűdök 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. 

Klarinétalbum II. 

Perényi: Repertoire  

 

Az év végi vizsga anyaga: 

   Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül 

– Egy gyakorlat a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 

– Két előadási darab kísérettel, egyik kotta nélkül (vagy egy  

kamarazenei mű, a tanuló közreműködésével). 
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4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése 

– A legegyszerűbb segédfogások. 

– A klarinét szerepe a különböző zenei műfajokban. 

– A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 

– A legegyszerűbb díszítések: rövid és hosszú előke, paránytrilla. 

– Dalforma (ABA), triós forma. 

– Tempo I, dal Segno, Vi–de. 

   A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése (pl. tánctípusok) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítására való törekvés. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta 

nélkül; hármashangzat felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– Skálázás különböző variációkkal: éles, nyújtott ritmusok, különféle kötések, repetíció. 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 

– A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 

   Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Balassa: Klarinétiskola II. 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. 

Perényi É.: Klarinét–etűdök 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. 

Perényi: Repertoire 

 

Az év végi vizsga anyaga: 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Egy etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, egyik kotta nélkül (vagy 

egy előadási darab, és egy kamarazenei mű, a tanuló közreműködésével). 

 

5. évfolyam „A” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai (furata, átfúvása, transzponáló jellege stb.). 

– A hangterjedelem bővítése a kisujj–billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és 

alkalmazása. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások. 

– További díszítések: a trilla, utóka, kettős ékesítés (mordent) írásmódja. 

– A négyeshangzatok fogalma, domináns– és szűkített szeptim–felbontások. A tanuló ismerje 

fel és játékában 

alkalmazza a különböző stílusjegyeket. 

– Rondóforma, variációs forma, szonátaforma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek további 

elmélyítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 

– Hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta 

nélkül; hármashangzat–, 

valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– Skálázás a korábban megismert módokon, különböző dinamikával, ritmikával és 

artikulációval. 

– További díszítések: a trilla, utóka, kettős ékesítés (mordent) gyakorlása. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo). 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 

– A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Balassa: Klarinétiskola II.  

Kovács: Klarinétozni tanulok II.  

Perényi É.: Klarinét etűdök 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. III. 

Perényi É.: Repertoire 

 

Az év végi vizsga anyaga: 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Egy etűd, 
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– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel,egyik kotta nélkül (vagy 

egy előadási darab, 

és egy kamarazenei mű, a tanuló közreműködésével). 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai (furata, átfúvása, transzponáló jellege stb.) 

– A klarinét szerepe a különböző zenei műfajokban. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások önálló alkalmazása. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek további 

elmélyítése, tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített telt hang kialakítása. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és törekedjen javításukra. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések tökéletesítése a nyelv differenciált 

alkalmazásával. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta 

nélkül; hármashangzat–, 

valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– Kromatikus skálák. 

– A lapról játék formailag és zeneileg további fejlesztése, igényes megvalósítása. 

   Rendszeres társas zenélés és zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. 

Perényi É.: Klarinét etűdök 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. III. 

Perényi: Repertoire 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

–Egy etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel,egyik kotta nélkül (vagy 

egy előadási darab, 

valamint egy kamarazenei mű,a tanuló közreműködésével). 
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Alapfokú évfolyam „B” tagozat 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeknek. 

A „B” tagozatos tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés 

biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozaton 

tanulók szintjét! 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

A hangterjedelem bővítése kromatikusan. A kisujj–billentyűknél mindkét fogásvariáció 

ismerete és – Éles és nyújtott ritmus, nyújtópont, szinkópa. 

– Felütés, csonkaütem. 

– Az enharmónia fogalma. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása (portato stb.). 

   A legegyszerűbb díszítések; rövid és hosszú előke; a trilla fogalma.alkalmazása 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 

– Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo–decrescendo az intonáció változása 

nélkül. 

– A hangindítás gyorsítása, repetíció, a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kéztartás és billentés állandó ellenőrzése, javítása, az ujjmozgások lazítása trillák 

segítségével. 

   Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármashangzat–felbontásaik kotta nélkül, a tanult 

hangterjedelem alsó és felső határáig. 

  Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Balassa: Klarinétiskola I. 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. 

Perényi É: Klarinét–etűdök. 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
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– Egy gyakorlat a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 

– Két előadási darab kísérettel, egyik kotta nélkül (vagy egy kamarazenei mű, a     tanuló 

közreműködésével). 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A klarinét kialakulása, fejlődése. 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont 

nyolcad érték mellett, triola. 

– A legegyszerűbb segédfogások. 

– A kromatikus skála fogalma, szekvenciák felépítése. 

– Díszítések: paránytrilla, trilla és utóka. 

– A játékmód, artikuláció finomítása, staccato. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

 

– A légzéstechnika állandó ellenőrzése, szükség esetén javítása, a támasz automatikussá tétele. 

– A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével, az egységes hangszín 

kialakítása. 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok a hangterjedelem alsó és felső határáig. 

– Hármashangzat–, és tercmenetek, kotta nélkül. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles, nyújtott ritmusok, különféle 

kötések, repetíció. 

Társas zenélés 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Balassa: Klarinétiskola I. 

Dudás L.: Klarinétiskola I. II. 

Perényi É.: Klarinét–etűdök 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. 

Klarinétalbum II. 

Perényi: Repertoire  

Debussy: Kis néger 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 
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-  Egy etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– További segédfogások és tisztítófogások. 

– Kvintola, szextola, kettős nyújtópont. 

– A szűkített szeptimek hangjainak enharmonikus átértékelése. 

– A kettős ékesítés (mordent) írásmódja. 

– Rondóforma, variációs forma. 

– Különböző stílusjegyek megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–, nyelv– és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, 

tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítására való törekvés. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv differenciált 

alkalmazásával. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig kotta 

nélkül; hármashangzat–, 

valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– A kettős ékesítés (mordent) gyakorlati megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. 

Perényi É.: Klarinét–etűdök 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. III. 

Kröpsch I. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok ( Glinka: Vocalise) 

 

Az év végi vizsga anyaga: 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Egy etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 
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6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Díszítések korhű, stílusos alkalmazása. 

– A (kora)klasszikus versenyművek felépítése, jellegzetességei. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés, ujj– és nyelvtechnika további tökéletesítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat–, valamint 

domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Tananyag: 

 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. 

Perényi É.: Klarinét–etűdök 

Kröpsch I. 

Jean I. 

Versenymű tételek és előadási darabok. Pl. Stamitz: B–dúr klarinétverseny , Donizetti: 

Concertino. 

 

Az év végi vizsga anyaga: 

 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, (hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 

szűkített 

szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel.) 

–Egy etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy 

előadási darab és egy 

kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
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Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a klarinét intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– egyszerűbb ékesítések írásmódját és ritmusát, 

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat 

 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– a különböző nyelvütések gyorsaságának fejlesztésére, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 

-  Magabiztos  zenekari játék  elsajátítása. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, a 6. osztálynak megfelelő variációkkal 

– szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására, 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A tantárgya és időtartama 

Klarinét főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 15 perc 
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A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 60–tól 

(EMB14300), Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. (EMB13291) nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; 

Dancla: Románc (Perényi Éva–Perényi Péter: Repertoár 39 EMB14406.), Weber: Sonatina 

Perényi Éva–Perényi Péter: Repertoár 44 (EMB14406), Haydn: Szent Antal korál (200 év 

klarinétmuzsikája – Barokk– EMB 13971) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 86–

tól, (EMB 14300) Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75. (EMB 13291); Jean–

Jean I: 2. nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; 

Bärmann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina (EMB 8291), Mendelssohn: Dal 

szöveg nélkül (Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9–es, EMB 

13972), Donizetti: Concertino II. tétel (Peters 8206), Kocsár Miklós: Ungaresca (EMB 5991) 

nehézségi szintjén.  

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és 

szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző 
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évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően 

tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás 

tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és tudatosan javítsa azokat. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai és a nád alakításának legalapvetőbb módjai. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a klarinét szóló– és 

kamarazene–irodalmában. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alsó fokon megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Az önálló játék fejlesztése a megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor felmerülő 

problémák megoldására. 

– Hangolás lehetőleg önállóan. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, 

kotta nélkül. 

– A technikai készségek állandó fejlesztése. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

  

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 1329) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök I.(Leduc A. L. 17348) 

Klosé: 30 etűd (Leduc A. L. 7233) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Sshmidt Musicverlag, Heilbronn 457–460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

 

Követelmény 
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Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – 

Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– A megfelelő nád önálló kiválasztása és alakítása. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megteremtése a klarinét szóló– és 

kamarazene–irodalmában. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, 

kotta nélkül. 

– Kromatikus skálák. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése a megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszeres készségek állandó karbantartása és tökéletesítése, valamint fejlesztése a 

megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor felmerülő problémák megoldására. 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és tudatosan javítsa azokat. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– A skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 
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Ajánlott tananyag 

 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök I.( Leduc A. L. 17348) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Sshmidt Musicverlag, Heilbronn. 457–460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

 

Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – 

Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése  

– Különböző díszítések. 

– Az eddig megszerzett ismeretek átfogó rendszerezése. 

– A hangszer intonációs hibáinak ismerete. 

– A klarinét irodalmának minél szélesebb körű ismerete, tájékozódás korunk zenéjében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
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– A már megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– A tanuló hangszeres játékának önálló kontrollálása, javítása. 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A hangképzés fejlesztése a zenei karakterek minél kifejezőbb megszólaltatásához. 

– Állandó törekvés a tiszta intonációra. 

– Önálló nádválasztás és alakítás. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, 

kotta nélkül. 

– Kromatikus és egészhangú skálák. 

– A skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag Heilbronn 457–460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok IV. (PWM 4906) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

 

Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 

biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – 

Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 



891 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Korunk zenéjében előforduló bonyolultabb ritmusképletek ismerete. 

– A helyes vibrato fogalma. 

– Kromatikus és egész hangú skála. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A különböző transzpozíciók ismertetése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók megszerzése, automatizálása. 

– A vibrato gyakorlása. 

– Önálló hangolás. 

– A tanuló igényének felkeltése a minél árnyaltabb, kifejezőbb hang megvalósítására. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatos javítása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, 

kotta nélkül, egyénileg kialakított figurációkkal, a technika további fejlesztése érdekében. 

– Kromatikus és egészhangú skálák gyakorlása. 

– Társas zenélés, zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag Heilbronn 457–460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok IV. (PWM 4906) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Kovács: Mindennapi skálagyakorlatok (EMB Z 8852) 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, 

tercmenetekkel, kromatikus skála kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi 

gyakorlatok (15 etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú–gyors szonáta–, koncert– (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű 

más előadási darab ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának 
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biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – 

Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz–dúr klarinétverseny nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Díszítések korhű, stílusos alkalmazása. 

– A (kora)klasszikus versenyművek felépítése, jellegzetességei. 

– A megfelelő nád kiválasztása és a nád alakítás alapvető módjai. 

– A hangszer intonációs problémáinak ismerete és tudatos javítása. 

– A klarinét szóló–és kamarazene irodalmának minél átfogóbb ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Nád kiválasztás, nád igazítás.  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– A tanuló igényének fejlesztése a tudatos hangképzésre. 

– A légzés, ujj– és nyelvtechnika további tökéletesítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, 

tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn 457) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 
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Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult hangterjedelem határain belül. 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 

szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Etüdök – Jean–Jean: Etűdök I/1–13–ig. Kröpsch: Etűdök I/1–105–ig – nehézségi szintjén. 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Stamitz: B–dúr klarinétverseny, Hoffmeister: 

Esz–dúr szonáta, Mozart: Larghetto nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Az eddig megszerzett ismeretek átfogó rendszerezése. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatosítása. 

– Akusztikus intonáció. 

– A különböző transzpozíciók fogalma. 

– A leggyakrabban használt díszítések, ékesítések önálló alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a klarinét szóló– és 

kamarazene–irodalmában. 

– A nád alakításának legalapvetőbb tudnivalói. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, 

hármashangzat–, valamint domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontásokkal, terc– és 

kvartmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– A skálázás tempójának növelése. 

– Teljes etűdsorozatok elvégzése. 

– Az előadás kifejezőerejének fokozása. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Bach: l5 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 

Bozza: 12 etűd (Leduc A. L. 21300) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 
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Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn 457) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

 

Követelmény 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 

szűkített szeptim–felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Kromatikus skála. 

Etűdök Jean–Jean: Etűdök I. Kröpsch: Etűdök I. nehézségi szintjén 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Krommer: Esz–dúr klarinétverseny, Donizetti: 

Concertino, Honegger: Szonatina Bartók: Három csíkmegyei népdal nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár, vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, kiegészítve kvint hangközeikkel is. 

– A nádfaragási ismeretek bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete. Különböző 

ékesítések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók kialakítása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, az előző 

évben megszokott módon, kiegészítve kvint hangközeikkel is; kotta nélkül. 

– Skálázás egyénileg kialakított figurációkkal. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatos javítása. 

– Különböző ékesítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A klarinét irodalmának minél szélesebb körű ismerete, tájékozódás korunk zenéjében. 

– A zenei kifejezőkészség fejlesztése. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Bach: 15 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 

Bitsch: 12 etűd (Leduc A. L. 21842) 
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Bozza: 12 etűd (Leduc A. L. 21300) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök III. (Leduc A. L. 17490) 

Klosé: 30 etűd Leduc (A. L. 07233) 

Kröpsch: Etűdök I–II. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn. 458) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

 

Követelmény 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat–, valamint domináns–, illetve 

szűkített szeptim–felbontásokkal, terc– és kvartmenetekkel, kotta nélkül. 

Kromatikus skála. 

Etűdök – Jean–Jean: Etűdök II. 21–33 Kröpsch: Etűdök II. 272 – nehézségi szintjén. 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Stamitz: Esz–dúr klarinétverseny, Saint–

Saëns: Szonáta, Kovács: Hommages – nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Glissando. 

– A vibrato helyes kivitelezése. 

– Ismerkedés a klarinétcsalád egyéb tagjaival. 

– Tájékozottság a klarinét szóló– és kamarairodalmában. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók rögzítése, automatizálása. 

– A vibrato és glissando gyakorlása. 

– Az összes dúr és moll skála az előző évben megszokott módon, kotta nélkül. 

– Skálázás egyénileg kialakított figurációkkal. 

– Egészhangú skálák. 

– A technikai és zenei megvalósítás összhangjának fejlesztése. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag: 

 

Bach: Csellószvitek (Leduc A. L. 23508) 

Bach: l5 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 
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Bitsch: 12 etűd (Leduc A. L. 21842) 

Cavallini: Caprices I. (Leduc A. L. 20981) 

Cavallini: Caprices II. (Leduc A. L. 20533) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök II.  (Leduc A. L. 17446) 

Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök III. (Leduc A. L. 17490) 

Klosé: 30 etűd (Leduc A. L. 7233) 

Kröpsch: Etűdök IV. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilmronn 460) 

Kovács: Mindennapi skálagyakorlatok (EMB Z 8852) 

 

Követelmény 

Az összes dúr és moll skála hármashangzat–, domináns–, illetve szűkített szeptim–

felbontásokkal, terc–, kvart– és kvintmenetekkel. 

Etűdök – Jean–Jean: Etűdök II. Kröpsch: Etűdök II. Klosé: Karakterisztikus etűdök – nehézségi 

szintjén 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Weber: Concertino, Poulenc: Szonáta – 

nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

 Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a különböző zenei korok megkomponált, stílushű díszítéseinek kottából való lejátszására, 

– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli 

megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával, 

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 
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– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– a társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására, 

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Klarinét főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc 05963), Jean–

Jean: Etűdök I. (Leduc) nehézségi szintjén; 

– Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Wagner: 

Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I–II. tétel (Peters), Niels Gade: Fantáziadarab 

op. 43., Draskóczy: Korondi táncok (EMB 12064); kamaraművek: Pleyel: Duók: I–II., 

Devienne: Concertino 2 klarinétra és zongorára (EMB 8687) Stamitz: Kettősverseny(EMB 

6046) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc), Klosé: 

Karakterisztikus etűdök (Leduc), Jean–Jean: Etűdök I.(Leduc) nehézségi szintjén. 
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– Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Danzi: 

Szonáta, Stamitz: Esz–dúr koncert (Leduc), Weiner: Csűrdöngölő (EMB 8292), Dimler: B–dúr 

klarinétverseny, Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33 (Peters); kamaraművek: 

Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I–II. nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő minőségű hangszerek, fúvókák, két kottatartó 

Havonta és fejenként egy nád. 

Megfelelően hangolt zongora vagy pianínó. 

Teljes alakot visszaadó tükör. 

Metronóm. 

 

 

 

FAFÚVÓS TANSZAK –  

 SZAXOFON TANTÁRGY 

 

A szaxofontanítás feladatai 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező szaxofonhang elsajátíttatása, 

– a kéz–, test–, fej–, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 
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Ismertesse meg a tanulókkal 

– a szaxofon történetét, 

– a szaxofon társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a szaxofon irodalmát,  

– a jelentősebb alkotó– és előadóművészeinek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a hangképzés fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

A szaxofontanulást az életkorra, a fizikai és termeti adottságokra való tekintettel általában 10–

12 éves kortól lehet megkezdeni a hangszercsalád kisebb méretű fajtáival. 10 éves kor előtt a 

szaxonett (chalumeau) vagy klarinéttanulás a legmegfelelőbb előkészület a szaxofon–

tanulmányokhoz. 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A szaxofon formájának és hangjának megismertetése. 

– A szaxofon keletkezése, fejlődése, sajátosságai. 

– A hangszer összeállítása, tisztítása, karbantartása. 

– A nyakló helyes beállítása. 

– A fúvóka, a nád szerepe és beállítása. 

– Zenei alapfogalmak: törzshangok, módosítójelek, alapvető ritmusképletek, levegővételi 

jel(ek), tempójelzések. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Helyes test– és hangszer–, fej– és kéztartás, az ujjak szerepe, a hangszer egyensúlyban tartása. 

– A helyes légzéstechnika (mélylégzés) megtanítása játékos úton: bemutatása lehetőleg 

hangszerrel, illetve érzékelhetővé, érthetővé tétele a tanuló számára (légző gyakorlatok, 

levegővételi játékok). 

– Befúvás, hangindítás, hangképzés, a szaktanár ellenőrzésével a megfelelő nád kiválasztása. 

– A nyelv szerepének tisztázása a hangindításban és a hangképzésben. Az egyenes, 

lebegésmentes hang kialakítása. 

– A kotta nélküli játék fejlesztése könnyű darabokkal. 

– Népdalok, rövid zongorakíséretes darabok megtanulása. 

 

Ajánlott tananyag: 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (Edit. Simonffy 026) 

Londeix: Szaxofoniskola I. (Schultz Blasmusik–verlag A/847) 

Perényi É.&P.: Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 

Béres J.: Furulyaiskola I. (EMB Z. 5406) 

Ormándlaky P. Gyakorolni jó! (Edit. Simonffy ) 

Sipos A.: Süss fel nap (Rózsavölgyi) 

 

Követelmény 

Helyes test– és hangszertartás. 

Helyes légzés, hangképzés, hangindítás. 

Tiszta intonálás c1d1–c2–ig, valamint fisz1. 

Népdalok, gyermekdalok, könnyű darabok. 

 

Az év végi beszámoló anyaga 

– Négy gyermek– vagy népdal, illetve más könnyű darab, lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A szaxofon hangjának megismertetése. 

– A hangszer összeállítása, tisztítása, karbantartása. 

– A nyakló helyes beállítása. 

– A fúvóka, a nád szerepe és beállítása. 

– Zenei alapfogalmak: törzshangok, módosítójelek, alapvető ritmusképletek, levegővételi 

jel(ek), tempójelzések. 

– Kottaolvasás 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Helyes test– és hangszer–, fej– és kéztartás, az ujjak szerepe, a hangszer egyensúlyban tartása. 
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– A helyes légzéstechnika (mélylégzés) megtanítása játékos úton: bemutatása lehetőleg 

hangszerrel, illetve érzékelhetővé, érthetővé tétele a tanuló számára (légző gyakorlatok, 

levegővételi játékok). 

– A rekeszlégzés megalapozása és fejlesztése. 

– Befúvás, hangindítás, hangképzés, a szaktanár ellenőrzésével a megfelelő nád kiválasztása. 

– A nyelv szerepének tisztázása a hangindításban és a hangképzésben. Az egyenes, 

lebegésmentes hang kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag: 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (Edit. Simonffy 026) 

Londeix: Szaxofoniskola I. (Schultz Blasmusik–verlag A/847) 

Perényi É.&P.: Szaxofon ABC1. (EMB 14289) 

Béres J.: Furulyaiskola I. (EMB Z. 5406) 

Ormándlaky P. Gyakorolni jó! (Edit. Simonffy) 

Sipos A.: Süss fel nap (Rózsavölgyi) 

 

Követelmény 

Helyes test– és hangszertartás. 

Helyes légzés, hangképzés, hangindítás. 

Tiszta intonálás d1–c2–ig 

Kottaolvasás, alapvető ritmusképletek biztos játéka 

Népdalok, gyermekdalok, könnyű darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermek– vagy népdal, illetve más könnyű darab, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1 évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A szaxofon formájának, hangjának és szerkezetének megismertetése. 

– A szaxofon keletkezése, fejlődése és sajátosságai. 

– A hangszer összeállítása, tisztítása, karbantartása. 

– A nyakló helyes beállítása. 

– Zenei alapfogalmak: törzshangok c1–c2–ig (vagy c3–ig, esetleg d3–ig), módosított hangok: 

fisz, b (esetleg cisz, esz, gisz), egész, negyed, fél, nyolcad érték és szünetjeleik, nyújtott ritmus, 

dinamikai és agogikai alapfogalmak, tempójelzések, ismétlőjelek, korona, levegővételi jel(ek).  

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. (Azonosság, hasonlóság, 

szekvencia, különbségek felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya). 
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– A törzshangok olvasása és fogása c1–től d3–ig, valamint a végzett anyagban szereplő 

módosított hangok. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A rekeszlégzés megalapozása és fejlesztése. 

– A hangképzés és hangindítás napi gyakoroltatása kitartott hangokkal, helyes 

nyelvhasználattal. 

– Törekvés a tiszta intonációra és a tömör, lebegésmentes hang elérésére. 

– A szaktanár figyeljen arra, hogy a fúvóka optimális helyen legyen, hogy a hangszer önmagán 

belül a lehető legtisztább intonációban szólaljon meg. 

– A helyes gyakorlási módszerek kialakítása. 

– Skálák: dúr és moll hangsorok (összhangzatos és természetes moll). 

– A skálák és könnyebb darabok, népdalok memorizálása. 

– Duók és zongorakíséretes darabok játszása. 

 

Ajánlott tananyag: 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (Edit. Simonffy 026) 

Herrer P.: Szaxofoniskola (EMB) 

Londeix: Szaxofoniskola I. (Schultz Blasmusik–verlag A/847) 

Bumeske: Etűdök szaxofonra I. (Elite Edit. 350) 

Perényi É.&P.: Szaxofon ABC 1 (EMB 14289) 

Béres J.: Furulyaiskola I–II. (EMB Z. 5406) 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola I. (in Es) 

É.&P. Perényi: Saxophone methode (in Es, in B) 

Lilo: Könnyű darabok I. (in Es) (Coppelia 266451 0523) 

Magyar népdalok (harmóniajelzéssel) (in B) (Edit. Simonffy 012) 

 

Követelmény 

Helyes tartás, légzés, hangképzés. 

A törzshangok ismerete, skálák: C–, G– és F–dúr (esetleg a–moll), módosított hangok: fisz, b. 

Hangterjedelem: c1–g2–ig. 

Népdalok, kisebb előadási darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dallamos moll hangsor megismerés. 

– A háromféle moll hangsor különbségeinek megértése. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 2#, 2b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A metrumismeret bővítése : 3/8, 4/8, 6/8 ütembeosztás. 

– Az éles ritmus, a triola, esetleg a tizenhatodok. 

– A hármashangzat és felbontásának fogalma. 

– Szerkezet, tagolás: Da Capo, triós forma, dalforma. 

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. (Azonosság, hasonlóság, 

szekvencia, különbségek felismerése, a periódus kérdés–felelet viszonya). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A legato és tenuto játék fejlesztése. 

– A hangterjedelem bővítése c1–c3–ig (vagy h–e3–ig, esetleg b–f3–ig). 

– A crescendo–decrescendo alkalmazása. 

– A levegőbeosztás gyakorlása az intonáció megváltozása nélkül. 

– A hangindítás fejlesztése, változatos lehetőségei. 

– Dúr és moll skálák. 

– Hármashangzatok, tercskálák. 

– Lapról játék 1#, 1b előjegyzésig, vagyis az első év nehézségi fokán. Előadási darabok játszása 

kotta nélkül; kamarazenélés a tanár vagy magasabb szinten játszó tanuló közreműködésével; 

zenekari előkészítő gyakorlatok. 

 

Ajánlott tananyag 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. (Edit. Simonffy 027) 

É.&P. Perényi: Saxophone Methode (EBP 1996) 

Herrer P.: Szaxofoniskola (EMB) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra I. (Elite Edit 350) 

Mule: 24 könnyű etűd (Leduc A1 20455) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC 1. (EMB 14289) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. (in Es) 

É.&P. Perényi: Saxophone Methode (in Es in B) 

Lilo: Könnyű darabok II. (in Es) (Coppelia 266451 0523) 

Magyar népdalok (harmóniajelzéssel) (in B) (Edit. Simonffy 012) 

Kraszna L. Szaxofonmuzsika (in Es in B) (EMB) 

Klarinétmuzsika kezdőknek (Kuszing) (EMB Z. 6851) 

 

Követelmény 

Helyes tartás, légzés, hangindítás, befúvás. 

Hangterjedelem c1–c3–ig, módosított hangok: fisz, cisz, b, esz, gisz. 

A megadott dúr és moll hangsorok ismerete (a dallamos moll ismerete nem kötelező). 
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Skálák, lehetőleg kotta nélkül. 

Az évfolyamnak megfelelő ritmusképletek és ütemmutatók. 

Dinamikai jelek ismerete az évfolyamnak megfelelően. 

Tiszta intonáció, muzikális hang. 

Előadási darabok, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor, kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az új kromatikus hangok megismertetése. 

– Az alsó regiszter hangjai és fogásai. 

– A kromatikus skála bevezetése. 

– A segédfogások. 

– A tizenhatodok, a szinkópák fajtái, a kis éles és nyújtott ritmusok beiktatása. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig a megismert hangterjedelemben, abszolút 

hangnévvel is. 

– Az alla breve fogalma. 

– Az alapvető formai ismertek bővítése. 

– A memorizálás fejlesztése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés és befúvás továbbfejlesztése, a hangindítások finomítása a légzés segítségével. 

– A légzéstechnika továbbfejlesztése. 

– A rekeszizom és a támasztás erősítése. 

– Hangterjedelem: h–e3 (esetleg b–f3). 

– A dinamika és az agogika további bővítése. 

– A nyelvtechnika gyakoroltatása. 

– Dúr és moll (mindhárom fajta) skálák, hármashangzat, terc indítva és kötve. 

– A gyors játék fejlesztése. 

– Előkék és egyszerűbb trillák. 

– Lapról játék 2#, 2b előjegyzésig, vagyis a második év nehézségi fokán. Kamarazenélés, 

zenekari előkészítő gyakorlatok alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag: 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola III. (Edit. Simonffy 028) 
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É.&P. Perényi: Saxophone Methode (EBP 1996) 

Londeix: Szaxofoniskola II. (Schultz Blasmusik–verlag A/848) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra II. (Elite Edit. 350) 

Mule: 24 könnyű etűd (Leduc A1 20455) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC2 (EMB 14299) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra  (EMB) 

Beekum: Studies  (HU 37994) 

Verroust 24 Études I (Billaudot G.2138 B) 

Kraszna L.  Szaxofonmuzsika (in Es in B)  (EMB) 

Schuster Gy.:  Szaxofoniskola III. (in Es) 

Előadási darabok I szaxofonra és zongorára  (Edit. Simonffy 053/A) 

Előadási darabok II szaxofonra és zongorára (Edit. Simonffy 053/B) 

Händel: Largo (in Es) (Edit. Simonffy 053/A) 

Gluck: Boldog lelkek tánca (in Es) (Edit. Simonffy 053/A) 

Mozart: Ave verum corpus (in Es) (Edit. Simonffy 053/A) 

Brahms: Bölcsődal (in Es) (Edit. Simonffy 053/B) 

Csajkovszkij: Szomorú dal (in Es) (Edit. Simonffy 053/B) 

Schumann: Álmodozás (in Es) (Edit. Simonffy 053/B) 

Lilo: Könnyű darabok III.(in Es) (Coppelia 266451 0523) 

Schubert: Keringő (in Es, in B) (Edit. Simonffy 070–071) 

Chopin: Mazurka (in Es, in B) (Edit. Simonffy 070–071) 

Saint–Saëns: A hattyú (in Es, in B) (Edit. Simonffy 070–071) 

Zsoldos B.: I love blues (in B) (Edit. Simonffy 025) 

 

Követelmény 

Tiszta intonáció az adott hangterjedelmen belül. 

Skálák 2#, 2b előjegyzésig. 

Az alapvető dinamikai és agogikai jelek ismerete. 

Kisebb előadási darabok előadása kotta nélkül. 

Könnyű kamaradarabok és egyszerűbb zenekari szólamok eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (lehetőleg különböző karakterű), 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az összes hang és fogásaik ismerete b–f3–ig. 
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– A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/4–es ütem. Bonyolultabb szinkópák. 

– Dúr és moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmében (f3–ig), abszolút hangnévvel is. 

– Díszítések: előkék, mordentek, bonyolultabb trillák használata. 

– Domináns– és szűkített szeptimakkordok és akkordfelbontás. 

– A stílusismeret elmélyítése. 

– Az elméleti, hangnemi, formai ismeretek bővítése, pl. a moduláció, alteráció megismertetése 

és bemutatása a gyakorlatban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés szerepének állandó kontrollja, csak zenei indíttatásból, nem mechanikusan. 

– A hangképzés állandó gyakoroltatása, a hangideál keresése. 

– Hangindítás, a nyelvtechnika differenciált alkalmazása, fejlesztése. 

– Kromatikus skála legalább két oktávon keresztül. 

– Az ujjtechnika fejlesztése, az ujjak lazítása. 

– A staccato játékmód. 

– A lapról olvasás állandó gyakorlása a 3. évfolyam anyagának megfelelő színvonalon. 

– A formai ismeretek tudatos alkalmazása. 

– Kamarazene, zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag: 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV. (Edit. Simonffy 029) 

Londeix: Szaxofoniskola III. (Schultz Blasmusik–verlag A/849) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra III (Elite Edit. 350) 

Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB Z 14371) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC 2 (EMB Z 14299) 

É.&P. Perényi: Répertoire zeneiskolásoknak – szaxofon szóló (EMB 14449) 

Beekum: Studies (HU 37994) 

Verroust: 24 Études I. (Billaudot G.2138 B) 

Verroust: 24 Études II. (Billaudot G.2057 B) 

Woxmann II. 

Kraszna L.: Szaxofonmuzsika (in Es in B) (EMB Z 14251) 

Schuster Gy.:  Szaxofoniskola IV.(in Es) (Edit. Simonffy 029) 

Grieg: Solvejg dala (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Dvořák: Humoreszk (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Muszorgszkij: Ódon kastély (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Rimszkij–Korszakov: Hindu dal (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Albéniz: Granada (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Joplin: The easy winners (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) (Edit. Simonffy 004) 

Szabó S.: Blues is Blue (in Es) (Edit. Simonffy 016) 

Bizet: Agnus Dei (in Es) (Edit. Simonffy 006) 
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Massenet: Elégia (in Es in B) (Edit. Simonffy 072–073) 

Mendelssohn: Velencei gondoladal (in Es) (in B)( Edit. Simonffy 072–073) 

Hummel: Walzer 

Dancla: Románc 

Händel: Arie (in B) (Edit. Simonffy 009) 

Kis előadási darabok (Berkes) (EMB Z 2101) 

 

Követelmény 

Az első három év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

Skálák3#, 3b előjegyzésig, hármas–hangzat felbontásokkal, terc–skálák. 

Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A vibrato. 

– Az összes hang és fogásaik ismerete b–f3–ig (esetleg fisz3–ig). 

– A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/4–es ütem. Bonyolultabb szinkópák. 

– Dúr és moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmében (f3–ig), abszolút hangnévvel is. 

– Díszítések: előkék, mordentek, bonyolultabb trillák használata. 

– Domináns– és szűkített szeptimakkordok és akkordfelbontás. 

– A stílusismeret elmélyítése. 

– Az elméleti, hangnemi, formai ismeretek bővítése, pl. a moduláció, alteráció megismertetése 

és bemutatása a gyakorlatban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés szerepének állandó kontrollja, csak zenei indíttatásból, nem mechanikusan. 

– A hangképzés állandó gyakoroltatása, a hangideál keresése. 

– Hangindítás, a nyelvtechnika differenciált alkalmazása, fejlesztése. 

– A helyes ajakvibrato kialakítása. 

– Kromatikus skála legalább két oktávon keresztül. 

– Az ujjtechnika fejlesztése, az ujjak lazítása. 

– A staccato játékmód fejlesztése. 

– A lapról olvasás állandó gyakorlása a 4. évfolyam anyagának megfelelő színvonalon. 
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– A formai ismeretek tudatos alkalmazása. 

– Kamarazene, zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag: 

Schuster Gy.:  Szaxofoniskola IV. (Edit. Simonffy 029) 

Londinex: Szaxofoniskola III. (Schultz Blasmusik–verlag A/849) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra III (Elite Edit. 350) 

Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Beekum: Studies (HU 37994) 

Verroust: 24 Études I. (Billaudot G.2138 B) 

Verroust: 24 Études II. (Billaudot G.2057 B) 

Kraszna L.: Szaxofonmuzsika (in Es in B) (EMB) 

Schuster Gy.:  Szaxofoniskola IV.(in Es)( Edit. Simonffy 029) 

Előadási darabok III szaxofonra és zongorára (Edit. Simonffy 053/C) 

Grieg: Solvejg dala (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Dvořák: Humoreszk (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Muszorgszkij: Ódon kastély (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Rimszkij–Korszakov: Hindu dal (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Albéniz: Granada (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Joplin: The easy winners (in Es) (Edit. Simonffy 053/C) 

Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) (Edit. Simonffy 004) 

Szabó S.: Blues is Blue (in Es) (Edit. Simonffy 025) 

Bizet: Agnus Dei (in Es) (Edit. Simonffy 006) 

Massenet: Elégia (in Es in B) Edit. (Simonffy 072–073) 

Mendelssohn: Velencei gondoladal  (Edit. Simonffy 072–073) 

 

Követelmény 

Az első három év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

Skálák 4#, 4b előjegyzésig, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercskálák. 

Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A vibrato. 

– Az összes hang és fogásaik ismerete b–f3–ig . 

– A 2/2, 3/2, 4/2, 5/4, 6/49/8–, és a 12/8 –es ütem. Bonyolultabb szinkópák. 

– Dúr és moll hangnemek a hangszer teljes hangterjedelmében, abszolút hangnévvel is. 

– Díszítések: előkék, mordentek, bonyolultabb trillák használata. 

– Domináns– és szűkített szeptimakkordok és akkordfelbontás. 

A stílusismeret elmélyítése. 

Az elméleti, hangnemi, formai ismeretek bővítése, pl. a moduláció, alteráció megismertetése és 

bemutatása a gyakorlatban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés szerepének állandó kontrollja, csak zenei indíttatásból, nem mechanikusan. 

– A hangképzés állandó gyakoroltatása, a hangideál keresése. 

– Hangindítás, a nyelvtechnika differenciált alkalmazása, fejlesztése. 

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– Kromatikus skála legalább két oktávon keresztül. 

– Az ujjtechnika fejlesztése, az ujjak lazítása. 

– A staccato játékmód fejlesztése. 

– A lapról olvasás állandó gyakorlása a 5. évfolyam anyagának megfelelő színvonalon. 

– A formai ismeretek tudatos alkalmazása. 

– Kamarazene, zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag: 

J. Harle : Easy Classical Studies  (Universal Edition UE 17770) 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola IV. (Edit. Simonffy 029) 

Londeix: Szaxofoniskola IV. (Schultz Blasmusik–verlag A/850) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra IV. (Elite Edit. 350) 

Mule: 24 könnyű etűd (Leduc AL 20455) 

Mule: 53 etűd (Leduc  20 441) 

Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd (szaxofonra EMB) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC2 (EMB 14299) 

Beekum: Studies (HU 37994) 

Verroust  24 Études I (Billaudot G.2138 B) 

Verroust: 24 Études II (Billaudot G.2057 B) 

Perényi É&P: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

J. S. Bach: Gavottes  (A. Leduc AL 19664 ) 

B. Marcello: Adagio Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III/5., (Simonffy 028 ) 

A. Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25707 ) 

Dancla: Románc Szaxofonmuzsika kezdőknek Kraszna L. (EMB 14251) 
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Fr. Schubert: Sérénade (A. Leduc AL 25708) 

Glinka: Vocalise (Simonffy 014 ) 

Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136 ) 

Teal Larry  Solos (Schirmer 45722) 

 

Követelmény 

Az első öt év anyagának ismétlése, összefoglalása. 

A hangterjedelmen belüli hangok és fogásaik ismerete. 

Skálák, hármas– és négyeshangzat–felbontásokkal, tercskálák. 

Előadási darabok megszólaltatása kotta nélkül. 

Nehezebb etűdök eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatra a kiemelkedő adottságokkal rendelkező tanulók irányíthatók. A „B” tagozatos 

oktatás elsődleges feladata, hogy a tanulókat felkészítse a zenei pályára.  

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A segéd– és tisztítófogások alapvető ismerete és alkalmazásuk. 

– A 3/8–os, 6/8–os, ütem és az alla breve. 

– Szinkópák, triolák, tizenhatod–menetek, kis és nagy nyújtott és éles ritmus játéka. 

– Az alapvető formai ismeretek bővítése (pl. da capo stb.). 

– Zenei műszavak ismerete a felhasznált tananyag szerint. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A rekeszlégzés és a helyes szájtartás alkalmazásának tudatossá tétele. 

– A gyors játékmódhoz szükséges laza kéztartás kifejlesztése. 

– A hangterjedelem bővítése b–f3–ig. 

– Dúr és moll skálák, hármashangzat– és tercmenet különböző frazeálással. 

– A hangképzés fejlesztése hangindítások, és különböző tempójú repetíciós gyakorlatok 

segítségével. 

– A regiszterkülönbségek kiegyenlítésére irányuló törekvés megalapozása. 

– A dinamikai árnyalóképesség bővítése. 



911 

 

– Lapról olvasás és memóriagyakorlatok. 

– Egyszerűbb díszítőelemek alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

Schuster Gy.: Szaxofoniskola II. (Edit. Simonffy 027) 

Herrer P.:  Szaxofoniskola (EMB 4194) 

Londeix: Szaxofoniskola I–II (Schultz Blasmusik–verlag A/847) 

Klosé: Méthode Compléte1.( Leduc AL 3186) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

É.&P. Perényi:  Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 

25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 

Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 

Harle: Easy Classisal Studies (Universal) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra I–II. (Elite Edit. 350) 

Beekum: Studies (HU 37994) 

Előadási darabok altszaxofonra I. II.  (Edit. Simonffy 053/A., B) 

Both: Klassische Saxophon–Soli (in Es) (Schott 7331) 

Debussy Album (Universal 17 777) 

Mule: Pièces Classiques Célébres les Recuil (in Es) I., II. (Leduc AL 25 707/708) 

Franck Pièce II. (in Es) (Leduc AL 19 996) 

Haydn: Andante (in Es)( Kliment 1210) 

Bach: Scherzetto (in B) (Leduc AL 25 141) 

Purcell: Suite (in B) (Musicus) 

Schubert: Suite de Valses (in B) (Leduc AL 25 148) 

 

Követelmény 

Helyes légzés, befúvás. 

Megbízható kottaolvasás. 

Skálák: dúr és moll 1#, 1b előjegyzésig, kotta nélkül, hármashangzattal és tercskálával együtt. 

Legalább két periódusból álló darabok eljátszása kotta nélkül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor 2#,2b előjegyzésig, kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két különböző stílusú előadási darab kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus hangsor bevezetése és struktúrájának megismertetése. 

– Az 5/4–, 6/4–es és a 9/8–os ütem. 
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– A tenuto és staccato játékmód. 

– Tizenhatodok, bonyolultabb szinkópák és hasonló nehézségű ritmusok. 

– Trillák, előkék és utókák használata. 

– Négyeshangzatok. 

– A tananyagban szereplő darabok stiláris elemzése és a szempontok megvalósítása az 

előadásban. 

– A formai ismeretek elmélyítése (pl. a szonátaforma jellemzői). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés fejlesztése: hangindítások megvalósítása pp dinamikai fokozatnál, a halk játék 

kifejlesztése, a mély hangok finomítása. 

– Megalapozott légzéstechnikával és befúvásmóddal a regiszterkülönbségek lehetséges 

kiegyenlítése. 

– Hosszabb tizenhatod– és rövidebb harmincketted–menetek eljátszása, a gyors és egyenletes 

játék kívánalmainak megfelelően. 

– Dúr és moll skálák, hármas–, négyeshangzat– és tercmenet. 

– Lapról olvasás, legalább 3–4 epizódból álló darabok memorizálása. 

 

Ajánlott tananyag: 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

Londeix: Szaxofoniskola II–III. (Shultz Blasmusik–verl. A/849–A/850) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra III (Elite Edit. 350) 

Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186, AL 6023) 

25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 

Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 

Exercies Journaliers (Leduc AL 20 210) 

Blémant: 20 Études Melodiques 1. (Leduc AL 15 801) 

Szabó F.: Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC1 (EMB 14289) 

É.&P. Perényi: Szaxofon ABC2 (EMB 14299) 

Beekum: Studies ( HU 37994) 

Verroust 24 Études I (Billaudot G.2138 B) 

Verroust 24 Études II (Billaudot G.2057 ) 

Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra (Edit. Simonffy 041) 

Előadási darabok altszaxofonra III. IV. (Edit. Simonffy 053/C/D) 

Válogatott művek szaxofonra és zongorára II. (Edit. Simonffy 072) 

Mule Pièces Classiques Céléb (Leduc AL 25 708) 

Albéniz: Chant d’amour (in Es) (Leduc AL 19 568) 

Albéniz: Tango (in Es) (Schott 33 749) 

Bizet: Agnus Dei (in Es) (Edit. Simonffy 006) 

Elgar: Salut d’amuor (in Es) (Schott 33 750) 
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Mozart: Gavotte Sentimentale (Leduc AL 19 540) 

Szabó S.: Blues in Blue (in Es)(Edit. Simonffy 025) 

Vivaldi: Der Winter (Largo) (in Es) (Edit. Simonffy 004) 

Joplin: Ragtimes (in Es, in B) (Noetzel 3693) 

Go dow Moses (Vincze) (in Es, in B) (Edit. Simonffy 022) 

Händel: Arie (in B) (Edit. Simonffy 009) 

 

Követelmény 

A hangok megfúvása p dinamikai fokozatnál e–e3–ig. 

Dúr és moll skálák 2#, 2b előjegyzésig, hármas– és négyeshangzatok, tercskálák, az összes 

hang fogásainak ismerete és alkalmazásuk, b–f3–ig kromatikusan, 

Valamennyi hangsor kotta nélkül. 

Tizenhatod–menetek egyenletes eljátszása. 

Egy– és kéttagú előkék és utókák alkalmazása, valamint a trillák egyenletes megszólaltatása 

(kivéve a nehezebbeket). 

Triós formájú darabok kotta nélkül történő előadása. 

Biztos kottaolvasás, és lapról olvasás legalább az előző tanév anyagnak megfelelő nehézségi 

fokon. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor 3#, 3b előjegyzésig, kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási darab kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus skálák ismerete. 

– A nagy triola, pontozása a triolán belül, kvintolák, szextolák és hasonló ritmusképletek. 

Trillák, előkék és utókák használata. 

– Az 5/4–, 6/4–, 9/8–, és a 12/8 –os ütem. 

– Az intonációs hibák tudatos korrigálása. 

– A formai ismeretek további bővítése: rondóforma, variációs forma stb. 

– Transzponálás „C”–be könnyű dallamokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, valamint kromatikus skála. 

– A helyes ajakvibrato kialakítása. 

– A pp játékmód továbbfejlesztése. 

– Harmincketted–menetek egyenletes eljátszása. 

– Lapról olvasás, az eddig tanultaknál hosszabb művek memorizálása. 
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– Az alkalmazkodóképesség továbbfejlesztése, kamarazenélés vagy zenekari játék által. 

 

Ajánlott tananyag: 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

Giampieri: 16 Studi (Ricordi) 

Klosé: 25 Études de Mécanisme (Leduc AL 6403) 

Études de Genere et de Mécanisme (Leduc AL 17 363) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

Bumcke: Etűdök szaxofonra III–IV. (Elite Edit. 350) 

Londeix: Szaxofoniskola III–IV. (Shultz Blasmusik–verl. A/849–A/850) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

Beekum Studies (HU 3794) 

Verroust: 24 Études I. II. (Billaudot G.2138 B/2057 B) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

Bach: Aria (in Es) (Leduc AL 19 576) 

Bach: Badinerie (in Es) (Leduc AL 19 511) 

Bach: Sonate (?. 4 F1.) (in Es) (Leduc AL 20 831) 

Chopin: Nocturne (in Es) (Leduc AL 19 651) 

Dukas: Alla Gitana (in Es) (Leduc AL 19 995) 

Fauré: Piéce (in Es) (Leduc AL 16 152) 

Händel: Sicilienne et Gigue (in Es)( Leduc AL 20 834) 

Händel: Sonate (?.4 F1.) (in Es) (Leduc AL 20 828) 

Ibert: L’age d’or (in Es) (Leduc AL 21 654) 

Ravel: Pièce en Forme de Habanera 

Händel: Sonate (?.1) (in B)( Leduc AL 25 143) 

Händel: Sonate en Sol Mineur (LeducAL 25144) 

 

Követelmény 

A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f3–ig. 

Tiszta intonáció. 

Dúr és moll skálák3#, 3b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, tercmenet,  

A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor 4#, 4b előjegyzésig, kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási darab, kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem bővítése f3–től fölfelé, egyéni adottságok szerint. 

– A nagy triola, pontozása a triolán belül, kvintolák, szextolák és hasonló ritmusképletek. 

– Bonyolultabb díszítőelemek: előkék, trillák, mordentek alkalmazása. 

– Az intonációs hibák tudatos korrigálása. 

– A formai ismeretek további bővítése: rondóforma, variációs forma stb. 

– Transzponálás „C”–be könnyű dallamokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, valamint kromatikus skála és 

egészhangú skála. 

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– A pp játékmód továbbfejlesztése. 

– Harmincketted–menetek egyenletes eljátszása. 

– Lapról olvasás, az eddig tanultaknál hosszabb művek memorizálása. 

– Az alkalmazkodóképesség továbbfejlesztése, kamarazenélés vagy zenekari játék által. 

 

Ajánlott tananyag: 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

Giampieri: 16 Studi (Ricordi) 

Capelle: 20 Grandes Études 1. (Leduc AL 20 085) 

Klosé: 25 Études de Mécanisme (Leduc AL 6403) 

Études de Genere et de Mécanisme (Leduc AL 17 363) 

Blémant: 20 Études Melodiques 2. (Leduc AL 15 802) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

Londeix: Szaxofoniskola III–IV. (Shultz Blasmusik A/849–A/850) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

Beekum: Studies (HU 3794) 

Verroust: 24 Études I. II. (Billaudot G.2138 B/2057 B) 

Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Mendelssohn: Andante Perényi: Szaxofon ABC II/53. (EMB 14299) 

Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C ) 

Rimszkij–Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D) 

Debussy:  A kis néger (Simonffy 074 v. Leduc 19555) 

Bozza: Aria (Leduc 19714) 

Teal Larry Solos (Schirmer  45722) 

 

Követelmény 

A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f3–ig. 

Tiszta intonáció. 
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Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, tercmenet, valamint a kromatikus 

skála. 

A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor 5#, 5b előjegyzésig, kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd,  

– Két előadási darab, kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem bővítése f3–től fölfelé. 

– A nagy triola, pontozása a triolán belül, kvintolák, szextolák és hasonló ritmusképletek. 

– Bonyolultabb díszítőelemek: előkék, trillák, mordentek alkalmazása. 

– Az intonációs hibák tudatos korrigálása. 

– A formai ismeretek további bővítése: rondóforma, variációs forma stb. 

– Transzponálás „C”–be könnyű dallamokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák kotta nélkül: 6#, 6b előjegyzésig, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, valamint 

kromatikus skála és egészhangú skála. 

– A helyes ajakvibrato továbbfejlesztése. 

– A pp játékmód továbbfejlesztése. 

– Harmincketted–menetek egyenletes eljátszása. 

– Lapról olvasás, az eddig tanultaknál hosszabb művek memorizálása. 

– Az alkalmazkodóképesség továbbfejlesztése, kamarazenélés vagy zenekari játék által. 

 

Ajánlott tananyag 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 

M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 

Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

Giampieri: 16 Studi (Ricordi) 

Études de Genere et de Mécanisme (Leduc AL 17 363) 

Blémant: 20 Études Melodiques 2. (Leduc AL 15 802) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB) 

Beekum: Studies (HU 3794) 

Verroust: 24 Études I. II. (Billaudot G.2138 B/2057 B) 
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Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit. Simrock Eg 5187) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Händel: Sicilienne et Gigue (Leduc 20834) 

Pescetti: Presto Hresztomatyija 5–6 (Muzika 14103) 

Mendelssohn: Andante Perényi: Szaxofon ABC II/53. (EMB 14299) 

Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C ) 

Rimszkij–Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D) 

Debussy: A kis néger (Simonffy 074 v. Leduc 19555) 

Bozza: Aria (Leduc  19714) 

Teal Larry Solos (Schirmer 45722) 

 

Követelmény 

A hangszer hangjainak megfúvása p dinamikával d–f3–ig. 

Tiszta intonáció. 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzat, tercmenet, 

valamint a kromatikus skála. 

A leggyakoribb trillák és díszítőelemek magabiztos alkalmazása. 

Rövidebb szonátatételek vagy hasonló terjedelmű művek kotta nélkül történő előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd,  

– Két előadási darab, kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a szaxofon és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a szaxofon intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

– a dúr és moll hangnemeket 4#, 4b előjegyzésig, 

– a  egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát, 

– a vibrátó szerepét a zenei megvalósításban, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

– a jelentősebb szaxofonos előadóművészeket. 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 
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– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 

– egyenletes, pergő–technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4#, 4b előjegyzésig tercekkel, hármashangzattal, szimpla– és 

duplanyelvvel 

– a játszott irodalom által megkövetelt dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására  

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására  

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására  

 

 Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szaxofon főtárgy 

„A”tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

– Egy etűd vagy etűd–jellegű egyéb mű; J.Harle: Easy Classical Studies ( Universal Edition UE 

17 770) 50., Perényi É.–P.: 222 etűd (EMB Z.14371) 158., 178., 182., M.Mule: 24 könnyű etűd 

(A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 J.v.Beekum: Studies ( Harmónia HU 3794) Valsette (in a), 

Tiroler Landler (in Esz). nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és karakterű előadási darab; J.S.Bach: Gavottes (A.Leduc AL 19 664), 

B.Marcello: Adagio (Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), A.Corelli: 

Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: Románc (Szaxofonmuzsika kezdőknek – Kraszna L. 

EMB 14 251), Fr.Schubert: Sérénade (A.Leduc AL 25 708), Glinka: Vocalise (Simonffy 014), 

Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136). nehézségi szintjén. 

Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 

Az előadási darabot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 
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A vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású 

hangszer is használható. 

– Két különböző karakterű etűd vagy egyéb gyakorlat; Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III. 

(Simonffy 028) 37., Perényi É.–P.: 222 etűd (EMB Z. 14 371) 192., 194., 201., M. Mule: 24 

könnyű etűd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15., J.v,Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) 

Square Dance (in B), Tarantella (in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat (A.Leduc AL 

6402) 8. nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és karakterű, előadási darab, (egy barokk tételpár esetében még egy 

más stílusú művet is választani kell); G.Fr.Händel: Sicilienne et Gigue (A.Leduc AL 20 834), 

G.Pescetti: Presto (Hresztomatyija 5–6 Muzika 14 103), F.Mendelssohn: Andante (Perényi: 

Szaxofon ABC II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C), 

Rimszkij–Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl.Debussy: A kis néger (Simonffy 074 v. 

A.Leduc AL 19 555), E.Bozza: Aria (A.Leduc AL 19 714). nehézségi szintjén. 

Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint  

– Az eddig megismert ritmusképletek rendszerezése. 

– A vibrato. 

– A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 
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– Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny–látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák,.  

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése. – Igényesebb előadási művek megszólaltatása.  

– Kamarazene, zenekari munka. 

 

Ajánlott tananyag: 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186/6023) 

25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 

15 Études Chantantes (Leduc AL 6404) 

Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 

Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211) 

Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441) 

Blémant: 20 Études Melodiques 1.2.  (Leduc AL 15 801/802) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

Szabó F.:  Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra  (Edit. Simonffy 041) 

Albéniz: Tango (in Es) (Schott 33 749) 

Bach: Aria (in Es) (Leduc AL 19 576) 

BachCopin: Nocturne (in Es) (Leduc AL 1965) 

Dukas: Alla Gitana (in Es) (Leduc AL 19 995) 

Fauré: Pièce (in Es) (Leduc AL 16 152) 

Ibert: Aria (in Es) (Leduc AL 19 675) 

Leclair: Adagio et Allemande (Leduc AL 20 830) 

Mozart: Adagio (Klar. v. II. t.) (Leduc AL 19 595) 

Soproni: Four Pieces for Saxophon (in Es)  (EMB 8811) 

Telemann: Sonate (in Es) (Leduc AL 25 008) 

Go down Moses (Vincze P.) (in Es, in B) (Edit. Simonffy 022) 

Joplin: Ragtimes (in Es, in B) (Noetzel 3693) 

Ravel: Pièce en Forme de Habanera (in Es) (Leduc AL 17 680) 

Händel: Sonate en Sol Mineur (in B) (Leduc AL 21 144) 

 

Követelmény 
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Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 

Skálák  

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 

kamarazenei mű is lehet). 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint  

– Az eddig megismert ritmusképletek rendszerezése. 

– A vibrato. 

– A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

– Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny–látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Skálák, kromatikus hangsor gyors tempóban.  

– A helyes ajakvibrato fejlesztése. 

– Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése.  

– Igényesebb előadási művek megszólaltatása. Kamarazene, zenekari munka. 

 

Ajánlott tananyag: 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186/6023) 

25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 

15 Études Chantantes (Leduc AL 6404) 

Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 

Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211) 

Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441) 

Blémant: 20 Études Melodiques 1.2. ( Leduc AL 15 801/802) 
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Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

Szabó F.:  Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 

É.&P. Perényi:  Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra  (Edit. Simonffy 041) 

Albéniz: Tango (in Es) (Schott 33 749) 

Bach: Aria (in Es) (Leduc AL 19 576) 

BachCopin: Nocturne (in Es) (Leduc AL 1965) 

Dukas: Alla Gitana (in Es) (Leduc AL 19 995) 

Fauré: Pièce (in Es)( Leduc AL 16 152) 

Ibert: Aria (in Es) (Leduc AL 19 675) 

Vinci: Szonáta 

Woxmann: I.II. 

Leclair: Adagio et Allemande (Leduc AL 20 830) 

Gerschwin:Faskinating; Rhytm 

Mozart: Adagio (Klar. v. II. t.) (Leduc AL 19 595) 

Soproni: Four Pieces for Saxophon(in Es)  (EMB 8811) 

Telemann: Sonate (in Es) (Leduc AL 25 008) 

Go down Moses (Vincze P.) (in Es, in B) (Edit. Simonffy 022) 

Joplin: Ragtimes (in Es, in B) (Noetzel 3693) 

Ravel: Pièce en Forme de Habanera (in Es) (Leduc AL 17 680) 

Händel: Sonate (?. 1) (in B) (Leduc AL 25 143) 

Händel: Sonate en Sol Mineur(in B) (Leduc AL 21 144 ) 

 

Követelmény 

Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 

Skálák  

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 

kamarazenei mű is lehet). 

 

9. évfolyam”A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint  

– Az eddig ismeretlen ritmusképletek megismertetése. 
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– A vibrato. 

– – A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny–látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

– A jazz elemeinek megismertetése a zeneelmélet tantárgy által szerzett ismeretekre 

támaszkodva. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Skálák teljes hangterjedelemben, kromatikus, hangsorok  

A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése. Igényesebb előadási művek megszólaltatása. Kamarazene, zenekari munka. 

 

Ajánlott tananyag: 

Harle: Scale and Arpeggios (Universal) 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL 3186/6023) 

25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402) 

15 Études Chantantes (Leduc AL 6404) 

Mule: 24 Études Faciles (Leduc AL 20 455) 

Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211) 

Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441) 

Blémant: 20 Études Melodiques 1.2.  (Leduc AL 15 801/802) 

Bernhards: 24 Virtuosen Etüden (Zimmermann) 

Szabó F.:  Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy 042) 

É.&P. Perényi:  Répertoire szaxofon szóló (EMB 14449) 

A. Corelli:  Gigue (Muzika 13672) 

G. Fr. Händel: Allegro, Largo et Final (Leduc AL 20835 ) 

Bach: Badinerie( Leduc AL 19511) 

Bach: Esz–dúr szonáta Hresztomatyija 5–6. ( Muzika 14103) 

Singelée: Solo de concert  (Lemoine 26260 ) 

Bozza: Aria (Leduc  19714) 

Ravel: Darab Habanera formában  (Leduc  17679) 

Götz Nándor:  Koncertetűdök (Fon–Trade) 

 

Követelmény 

Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 

Skálák  

Tiszta intonáció, egészséges hang. 
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Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 

kamarazenei mű is lehet). 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem fokozatos bővítése a tanuló adottságai szerint. 

– Az eddig ismeretlen ritmusképletek megismertetése. 

– A vibrato. 

– A többi szaxofonfajta megismerése és lehetőség szerint oktatása. 

– Transzponálási alapismeretek. 

– A zenei műveltség bővítése (pl. zenehallgatás, hangverseny–látogatások, szakmai 

beszélgetések stb.). 

– Hangszerjavítási alapismeretek és nádfaragás. 

– A jazz elemeinek megismertetése (ahol mód és lehetőség van rá), kizárólag hozzáértő tanár 

vezetésével, és ha lehetséges, a zeneelmélet tantárgy által szerzett ismeretekre támaszkodva. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Skálák teljes hangterjedelemben, kromatikus hangsor gyors tempóban.  

A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

Az önálló gondolkodás és kifejezésmód, valamint az igényes és tudatos gyakorlás 

továbbfejlesztése. Igényesebb előadási művek megszólaltatása. Kamarazene, zenekari munka. 

 

Ajánlott tananyag: 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17770) 

Perényi É.–P:  222 etűd (EMB Z 14371) 

Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 

Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 

Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) 

Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 

Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 

Klosé:15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) 

Ferling: 48 etűd (A. Leduc AL 20402) 

A. Corelli:Gigue (Muzika 13672 ) 
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Fr. Händel: Allegro, Largo et Final (A. Leduc AL 20) 

Fr. Händel: 4. szonáta  (A. Leduc AL 20828 ) 

Bach:Badinerie (A. Leduc AL 19511 ) 

J. B. Singelée: Rondo Op. 63.  

Perényi: Szax. ABC II/84 (EMB 14299) 

J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 260 H.L.) 

A. Chailleux:Andante és Allegro (A. Leduc AL 22177 ) 

E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19714) 

Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon–Trade) 

Ravel: Darab Habanera formában (A. Leduc AL 17679) 

 

Követelmény 

Az összes hang és fogási ismerete b–f3–ig. 

Skálák 6#, 6b előjegyzésig. 

Tiszta intonáció, egészséges hang. 

Az előadási darabok stílusos megszólaltatása. 

Alapos zenei műszóismeret, megbízható kottaolvasás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két különböző tempójú darab zongorakísérettel, legalább az egyik kotta nélkül (valamelyik 

kamarazenei mű is lehet). 

 

Továbbképző évfolyam „B” tagozat 

 

A tanulók csekély hányada, egyéb tanulmányai mellett, a „B” tagozat továbbképző évfolyamain 

készül későbbi felvételi vizsgára, továbbra is megőrizve a zenei pálya választásának 

lehetőségét.  

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skálák bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése: 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
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– Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, kvint– és 

oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Ajánlott tanaynag: 

J. Harle: Easy Classical Studies  (Universal UE 17 770) 

Rascher: Top Tones for the Saxophone (Carl Fischer Edit.) 

Capelle: 20 Grandes Études 1. 2.(Leduc AL 20085/086) 

Caillieret: 15 Études (Bach) (Leduc AL 23 918) 

Mule: 53 Études 2. 3. (Leduc AL 20442/443) 

Mule: 48 Études (Leduc AL 20 402) 

É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló  (EMB 14449) 

Bach: Sonate (?. 6 F1.) (in Es) (Leduc AL 20 832) 

Bozza: Aria (in Es) (Leduc) 

Bozza: Pulcinella (in Es)( Leduc) 

Bernstein: Rhapsody (in Es) (Gerard Billaudot Edit.) 

Händel:  Sonate (?. 6 V1.) (Leduc AL 20 830) 

Ibert: Aria (in Es) (Leduc AL 19 675) 

Lajtha: Intermezzo (in Es) (Leduc AL 21 438) 

Martin: Ballada (in Es) (Universal) 

Poulenc: Presto (in Es) (Gerard Billaudot Edit.) 

 

Követelmény 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig,  

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 6#, 6b előjegyzésig, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skála bevezetése. 
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– A hangterjedelem bővítése: b–a3–ig, kromatikusan. 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– Modern effektusok: glissando, flatterzunge. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. Század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, 

kvint– és oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Ajánlott tananyag: 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17 770) 

Rascher: Top Tones for the Saxophone (Carl Fischer Edit.) 

Capelle: 20 Grandes Études 1. 2. (Leduc AL 20085/086) 

Caillieret: 15 Études (Bach) (Leduc AL 23 918) 

Mule: 53 Études 2. 3. (Leduc AL 20442/443) 

Mule: 48 Études (Leduc AL 20 402) 

Karg–Elert: 25 Capricen und Sonaten I–II. (Zimmermann) 

 

Követelmény 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 6#, 6b előjegyzésig, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

9. Évfolyam „B”tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skálák mellett a fél–egész skálák bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– Modern effektusok: glissando, flatterzunge, stb. 
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– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, kvint– és 

oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Ajánlott tananyag: 

J. Harle: Easy Classical Studies (Universal UE 17 770) 

Rascher: Top Tones for the Saxophone (Carl Fischer Edit.) 

Capelle: 20 Grandes Études 1. 2. (Leduc AL 20085/086) 

Caillieret: 15 Études (Bach) (Leduc AL 23 918) 

Mule: 53 Études 2. 3. (Leduc AL 20 442/443) 

Mule: 48 Études (Leduc AL 20 402) 

Karg–Elert: 25 Capricen und Sonaten I–II. (Zimmermann) 

Bach: Szonáta (Leduc 20831) 

Händel 2. szonáta (Leduc  20829) 

Händel 6. szonáta (Leduc 20830) 

Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal 19075) 

Schumann: Fantáziadarab (Schirmer 45722) 

Singelée: Fantaisie brillante (Lemoine 26260 ) 

Singelée: Solo de concert (Lemoine 26259 ) 

Bozza: Scaramouche( Leduc 20299( 

Busser: Aragon (Leduc 21143) 

Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon–Trade ) 

 

Követelmény 

Dúr és moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 7#, 7b előjegyzésig, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kromatikus és egészhangú skálák mellett a fél–egész skálák bevezetése. 

– A hangterjedelem bővítése: b–b3–ig, kromatikusan. 

– Az eddig nem tanult, összetettebb ritmusképletek és díszítőelemek alkalmazása. 

– Modern effektusok: glissando, flatterzunge, stb. 

– A stílusismeret elmélyítése a romantika és a XX. század témakörében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr és moll skálák, kotta nélkül, hármas– és négyeshangzatok, tercmenet, kvint– és 

oktávskála, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

– A vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazása. 

– A virtuóz technika kifejlesztése. 

– A hangszertechnikai és zenei feladatok önálló megoldása. 

– Az egyéni hangszín megkeresése. 

– A szuggesztív interpretáció megvalósítása a hangszeren. 

 

Ajánlott tananyag: 

J. Harle: Easy Classical Studies  (Universal UE 17770) 

Perényi É.–P: 222 etűd (EMB Z 14371) 

Schuster–Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 

Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20455) 

Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) 

Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 

Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 

Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) 

Ferling: 48 etűd   (A. Leduc AL 20402) 

A. Corelli: Gigue (Muzika 13) 

Fr. Händel: Allegro, Largo et Final  (A. Leduc AL 20835 ) 

G. Fr. Händel: 4. szonáta  (A.Leduc AL 20828 ) 

J. S. Bach: Badinerie (A.Leduc AL 19511 ) 

J. S. Bach: Esz–dúr szonáta Hresztomatyija 5–6. (Muzika 14 103 ) 

J. B. Singelée: Rondo Op. 63.  

Perényi: Szax. ABC II/84 (EMB 14299) 

J. B. Singelée: Solo de concert (H.Lemoine 26 260 H.L.) 

A. Chailleux: Andante és Allegro (A.Leduc AL 22177 ) 

E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19714 ) 

M. Ravel: Darab Habanera formában (A.Leduc AL 17679 ) 

Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon–Trade) 
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Követelmény 

Dúr és moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, valamint kromatikus és egészhangú skálák. 

Mindenfajta trilla és díszítőelem alkalmazása. 

Komolyabb és nehezebb művek koncertszerű előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 7#, 7b előjegyzésig, 

– Két ellentétes karakterű etűd, 

– Két előadási mű kotta nélkül, az egyik kamaramű is lehet. 

 

1.41.1. Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a vibrátó sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes 

alkalmazására, 

– a különböző zenei korok megkomponált stílushű díszítéseinek kottából való lejátszására – a 

technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli 

megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával,  

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

– hangszerének transzponáló jellegét, 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, stb.), 

– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
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A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– az újabb légzéstechnikákat, 

– a szaxofon társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására  

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szaxofon főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 erc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

– Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább három 

előjegyzéssel, hármashangzat–felbontással, tercmenettel, domináns–, ill. szűkített szeptim–

felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 

– Egy etűd vagy etűd – jellegű egyéb mű. J.Harle: Easy Classical Studies (Universal Edition 

UE 17 770) 49., 66.. Perényi É.–P.: 222 etűd (EMB Z 14 371) 210., 211., 221.; Schuster–

Perényi: Szaxofoniskola III. (Simonffy 028) 9.; M.Mule: 24 könnyű etűd (A.Leduc AL 20 455) 

9., 15.; J.v.Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794) Musette (in G); Klosé: 25 napi gyakorlat 

(A.Leduc AL 6402) 13–tól; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A.Leduc AL 6403) 9–től; Klosé: 

15 dallamos gyakorlat (A Leduc AL 6404) bármely etűd; Ferling: 48 etűd (A Leduc AL 20 402) 

nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és karakterű előadási darab; A.Corelli: Gigue (Muzika 13 672); 

G.Fr.Händel: Allegro, Largo et Final (A.Leduc AL 20 835); G Fr.Händel: 4. szonáta (A.Leduc 

AL 20 828); J.S.Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Esz–dúr szonáta 

(Hresztomatyija 5–6. Muzika 14 103 v. G.Schirmer 45 722); J.B.Singelée: Solo de concert 

(H.Lemoine 26 260 H.L.); A.Chailleux: Andante és Allegro (A.Leduc AL 22 177); E.Bozza: 

Aria (A.Leduc AL 19714); M.Ravel: Darab Habanera formában (A.Leduc AL 17 679); Götz 

Nándor: Koncertetűdök (Fon–Trade); nehézségi szintjén  

Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 

A vizsga kötelező alaphangszere az altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású 

hangszer is használható. 

– Két dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, 

hármashangzat–felbontással, tercmenettel, domináns–, illetve szűkített szeptim–felbontással, 

minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 

– Két különböző karakterű, megfelelő etűd vagy etűd–jellegű egyéb mű ; Klosé: 25 napi 

gyakorlat (A.Leduc AL 6402) 19–től; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A.Leduc AL 6403) 9–

től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A.Leduc AL 6404) bármelyik etűd; Ferling: 48 etűd (AL 20 

402) nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és karakterű, előadási darab, (egy barokk szonáta vagy versenymű 

lassú–gyors tétele, és egy romantikus, impresszionista vagy későbbi mű); J.S.Bach: Szonáta 

(A.Leduc AL 20 831); G.Fr.Händel: 2. szonáta (A.Leduc AL 20 829); G.Fr.Händel: 6. szonáta 

(A.Leduc AL 20 830); A.Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal Edition UE 19 075); 

R.Schumann: Fantáziadarab (G.Schirmer 45 722); J.B.Singelée: Fantaisie brillante (H.Lemoine 

26 260 H.L.); J. B. Singelée: Solo de concert (H.Lemoine 26 259 H.L.); E.Bozza: Scaramouche 

(A.Leduc AL 20 299); Busser: Aragon (A.Leduc AL 21 143); Götz Nándor: Koncertetűdök 

(Fon–Trade) nehézségi szintjén. 

Az egyik előadási darab lehet szólómű, vagy kamaramű 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű, többfajta hangolású hangszer és tartozékok (fúvóka, 

nyakló). 

Fejenként és havonta 1 db nád. 

Zongora, vagy pianínó. 
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Nagyméretű falitükör. 

Kottaállvány, legalább kettő 

Metronóm. 

 

FAFÚVÓS TANSZA –  

 FAGOTT TANTÁRGY 

 

A kvintfagott, kvartfagott (fagottino) és a kisfagott, valamint a kiskezes fagottok 

megjelenésével mód nyílik arra, hogy a fagott tantárgyat – az eddigiekhez képest jóval korábban 

– ezekkel a hangszerekkel, kezdjük el oktatni.  

A fagottal kezdődő oktatás esetében ajánlott megvárni, amíg a tanuló eléri azt a fizikai 

fejlettséget, amely a hangszer tanulásához szükséges.  

 

A fagott–tanítás feladatai: 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező fagott hang elsajátíttatása, 

– a kéz–, test–, fej–, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hangszer történetét, 

– a fagott társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a hangszer irodalmát, 

– a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a fagott hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét. 
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Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A hangszer részei, össze– és szétszerelése, tisztántartása. 

– A nád szerepe, helyes megszólaltatása. 

– Az egyenletes tempó, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete 

– A 2/4, 3/4, 4/4–es ütemek 

– A basszuskulcs olvasása a megismert hangterjedelemben. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A fagott helyes tartása álló helyzetben, elhelyezése a kézen. 

– A kéztartás beállítása, a két kéz ujjainak laza használata, a gyűrűs ujj függetlenítése. 

– A szájtartás kialakítása: 

– A helyes légzés gyakoroltatása nyugodt tempóban 

– A helyes befúvás, hangindítás kialakítása. 

– A nyelv helyzete és használata alapvető játékmódban. 

– A tenuto és legato játék alapjainak lerakása megalapozása. 

 

Javasolt tananyag 

Hara – Szántó: Gyermekdalok fagottra (transzponálva) 

Weissenborn: Fagottiskola I. kötet I–V. fejezet  

Waggon Wheels a second book of 26 pieces for cellists with piano accompaniment (Katherine 

and Hugh Colledge Boosey and Hawkes) 

Ralf Müller: Quintfagottschule I. kötet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M–50062–012–

9) 

Christof Peter: Lehr–und Spielbuch für fagottino und fagott 1. kötet (Verlag musica practica, 

Theilingen CMP 2001/1) 

 

Követelmény 

Folyamatos légvezetés néhány ütemen keresztül. 

5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 

Gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 

– Két gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A hangszer részei, össze– és szétszerelése, tisztántartása. 

– A nád szerepe, helyes megszólaltatása. 

– Az egyenletes tempó, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete 

– A 2/4, 3/4, 4/4–es ütemek 

– A basszuskulcs olvasása a megismert hangterjedelemben. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kéztartás beállítása, a két kéz ujjainak laza használata, a gyűrűs ujj függetlenítése. 

– A szájtartás kialakítása: 

– A helyes légzés gyakoroltatása nyugodt tempóban 

– A helyes befúvás, hangindítás begyakorlása, fejlesztése 

– A nyelv helyzete és használata alapvető játékmódban. 

– A tenuto és legato játék megalapozása. 

 

Javasolt tananyag 

Hara – Szántó: Gyermekdalok fagottra (transzponálva) 

Weissenborn: Fagottiskola I. kötet I–V. fejezet  

Waggon Wheels a second book of 26 pieces for cellists with piano accompaniment (Katherine 

and Hugh Colledge Boosey and Hawkes) 

Ralf Müller: Quintfagottschule I. kötet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M–50062–012–

9) 

Christof Peter: Lehr–und Spielbuch für fagottino und fagott 1. kötet (Verlag musica practica, 

Theilingen CMP 2001/1) 

 

Követelmény 

Folyamatos légvezetés néhány ütemen keresztül. 

5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 

Gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 5–8 hangból álló hangsor játszása, tenuto és legato, valamint ezek biztonságos olvasása. 

– Két gyermekdal nehézségű zenei motívum megformálása. 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Olvasás basszuskulcsban, készségszintű játék a tanult ismert hangterjedelemben. 

– A nád szerepe, megszólaltatása. 

– Egyenletes tempó–, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete 

– A 2/4, 3/4, 4/4 C – es ütemek 

– A szinkópa, éles– és nyújtott ritmus ritmusképletek, és a felütés 

– Az ismétlőjelek, Prima volta, seconda volta, korona, levegővétel jele, kötőjel, hangsúly jel, 

módosító jelek, dinamikai jelek 

– A szerkezet, és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor,) 

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai (tenuto, legato, staccato) 

– Hangsorok 1#, 1b előjegyzésig 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés gyakoroltatása, a helyes test–, hangszer– és kéztartás folyamatos ellenőrzése, 

fejlesztése  

– A szájtartás kialakítása, ill. továbbfejlesztése: 

– A szájtartásban az artikuláció (a jól intonált hang érdekében) megkezdése már T5 távolság 

esetén is;  

– A helyes befúvás, hangindítás begyakorlása; a nyelv helyzete és használata. 

– A tenuto és legato játék alapjainak lerakása.  

– A staccato játékot előkészítő gyakorlatok bevezetése. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Népdalok játszása (magyar, ill. más népek dalai) 

Hara: Fagottiskola I. kötet  

Herpay Ágnes: Szeretek fagottozni  

Julius Weissenborn: Fagottiskola 

Gárdonyi: 2 kis gordonkadarab 

Gordonkamuzsika kezdőknek  

Ralf Müller: Quintfagottschule 2. kötet (Edition Molinari, Regensburg ISMN M–50062–013–

6) 

Christof Peter: Lehr–und Spielbuch für fagottino und Fagott 1. kötet (Verlag musica practica, 

Theilingen CMP 2001/1) 
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Követelmény 

Folyamatos légvezetés: legalább 1/4 periódus terjedelmű zenei anyag megformálása 1 

lélegzetvételre. 

A hangkészletből adódó egyszerűbb hétfokú hangsor játszása tenuto és legato. 

A törzshangok ismerete, olvasása, fogásai. 

16 ütemnyi kis előadási darabok elsajátítása zongorakísérettel 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy hangsor, vagy technikai gyakorlat 

– 8–16 ütemes előadási darab zongorakísérettel. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Hangterjedelem: C – c1–ig. 

– Készségszintű játék basszuskulcsban, a tenorkulcs olvasása.  

– Ütemtípusok: 3/8,  

– Ritmusértékek és szüneteik: az egésztől a tizenhatodig;  

– Ritmusképletek: kis nyújtott, kis éles és a triola.  

– Szerkezet, tagolás: Da Capo,  

– Alapvető tempójelzések, és dinamikai jelzések (Allegro, Moderato, Andante, forte, piano) 

– A dinamika és az intonáció összefüggésének megismertetése 

– Hangindítás súlytalan helyen, átkötés. 

– A dúr és moll hangsorok szerkezete és különbségének tudatosítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes test–, hangszer– és szájtartás, valamint a légzés készségszintre fejlesztése. 

– A tíz ujj független használata, a bal kéz hüvelykujj helye, használatának újbóli ellenőrzése  

– Zenei elválasztás, vagy szünet játszása új levegővétel, illetve új rekesztámasz nélkül. 

– Ismerkedés a kitartott hangok befejezésének módjaival. 

– Legalább T5 nagyságú kötések gyakorlása. 

– Hangszeres állóképesség–fejlesztő gyakorlatok. 

– Különböző artikulációk megjelenése. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer folyamatos fejlesztése. 

– Lapról olvasási gyakorlatok. 

 

Ajánlott tananyag 

Komarovszky: Fagott etűdök 1. 

Góreczky: Fagottiskola I.  

D. Holland: Fagottino Schule I. 
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Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.1 

Jacob: 4 forgács 

Csáth E.: Előadási darabok gordonkára I. kötet 

Herpay Ágnes:  Szeretek fagottozni 

Jörg Möhler: Lieder und Vortragsstücke für Fagottino in F (inG) und Klavier  

Felix Holler: Das Wüstenschiff für Fagott(ino) und Klavier 

Christoph Peter: Lehr– und Spebuch für Fagottino und Fagott 2. kötet 

 

Követelmény 

A levegővétel tudatos használata a zenei tagolásra, legalább 4 ütem folyamatos eljátszása. 

Készségfejlesztő gyakorlatok, etűdök.  

Több periódus terjedelmű előadási darabok vagy tételek zongorakísérettel. 

Nehezebb népdalcsokor vagy népdalfeldolgozás eljátszása. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– Hangsor,  

– Egy készségfejlesztő gyakorlat, 

– Két előadási darab, zongora kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Zökkenőmentes játék basszuskulcsban,  

– Ütemtípusok:6/8,12/8,  

– A játszott anyagban előforduló különböző fajtájú ütemtípusok és ritmusértékek. 

– A zenei anyagban szereplő stílusjegyek meg– és felismerése. 

– A különböző hangközmenetek felépítése. 

– Alapvető formai ismeretek. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az ujjak határozott, de laza billentése. 

– A hangindítás minőségének differenciálása, kifejező eszközzé tétele. 

– A folyamatban, csoportban álló staccato menetek technikájának megtanulása, a torok és a 

nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer folyamatos ellenőrzés melletti gyakoroltatása. 

– További dinamikai fokozatok megtanítása (pp, mf, ff), illetve ezek átmenete egymásba 

(crescendo–decrescendo) egy lélegzetvételre. 

– A dinamika és az intonáció gyakorlati alkalmazása. 

– Törekvés a regiszterek közti dinamikai különbségek kiegyenlítésére. 

– A hangminőség fejlesztése, a hang szép befejezése. 

– A skálázás tempójának növelése, ritmus– és kötésvariációk alkalmazása. 
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– A különböző testhelyzetű (álló, ülő) játékmódok ismertetése, gyakoroltatása. 

 

Ajánlott tananyag: 

Wybór etiud na fagot 1 (B. Komorowski, W. Osadzin) 1 (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) 

Góreczky: Fagottiskola II. kötet  

First Book of Basoon  Solos  (Lindon Hilling and Walter Bergmann) 

Das Fagott V. kötet 

Kósa: 4 könnyű fagott darab 

Oromszegi Ottó: Duók 

Jörg Möhler: Music aus der Barockzeit für quintfagott und Klavier 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok 2#, 2b előjegyzésig, hármashangzat–felbontás. 

Etűdök eljátszása – pihenő nélkül –, benne a tanult dinamikai fokozatok alkalmazása. 

Biztos levegővezetés a tanult tananyag szintjén. 

Lassú–gyors tételpár, vagy egy hosszabb előadási darab játszása fejből, zongorakísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála különböző artikulációkkal 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A tenorkulcs bevezetése. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelemben, 3#, 3b előjegyzésig. 

– A kromatikus skála fogalma. 

– Ütemtípusok: 5/8, 7/8 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó formai ismeretek. 

– Könnyebb ékesítések írásmódja és ritmusa. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–támasz–artikuláció egységének fejlesztése. 

– Különböző staccato játékmódok ismerete. 

– Kvart– és kvintkötések gyakorlása artikulációval. 

– Oktávkötések gyakoroltatása, a regiszterek kiegyenlítése. 

– A hang szép befejezése. 

– A skálázás tempójának növelése, ritmus– és törésvariációkkal is. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 
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Ajánlott tananyag 

Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 

Kolasinszky: 3 darab 

Farkas: Népdalszonatina 

Hughes: 6 könnyű darab 

Hara László: Fagottiskola II. (EMB) 

Karel Pivonka: Fagottiskola 

Komorovszkij–Oszadzin: Válogatott etűdök 1., 2.  

Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara – Nagy O.) 

Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 

Küffner: Duók 

Graham Sheen: Two by two (Faber) 

Telemann: 6 kánonszonáta 

Who’s Zoo: Colin Cowles 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll skálák, 3#, 3b előjegyzésig, az ismert hangterjedelemben, 

hármashangzat felbontás. 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása. 

Egyszerűbb barokk tételek, vagy karakterdarabok eljátszása. 

Társas zenélés az órán és amennyiben mód van rá, órán kívül különböző összetételű 

együttesekben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr és egy moll skála, hármashangzattal, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– két előadási darab vagy tételpár kísérettel lehetőleg kotta nélkül, 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

Alakuljon ki a tanuló ben a tudatos törekvés az értelmes, tagolt előadásra, legyen zeneileg 

igényes, feleljen meg az követelményekben megfogalmazottaknak. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Dúr és összhangzatos moll skálák, az ismert hangterjedelemben 

Néhány fontosabb segédfogás megismerése, és alkalmazása. 

A légzés–támasz–artikuláció egységének elérésére való igény elmélyítése. 

Kiegyenlített, telt hang kialakítása minden regiszterben.  

A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 
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Az állóképesség növelése, a tempó emelése a tanuló technikai felkészültségének megfelelően. 

A dinamikai változások állandó és karakterisztikus alkalmazása, egyre jobb intonációra való 

törekvés. 

Lapról olvasás fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag: 

Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 

Krakamp: 30 karakterisztikus etűd 

Oromszegi Ottó: 50 karakteretűd  

Das Fagott VI. 

Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara – Nagy O.) 

Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 

Küffner: Duók 

Second Book of Bassoon Solos (Faber Music) 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b előjegyzésig, hármashangzatok. 

Rövidebb periódusnyi zenei anyag dinamikus megformálása egy lélegzetvételre. 

Kamarazenei ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A játszott művek, stílusos, hangulatos megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta 

nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Dúr és moll hangsorok különböző dallam– és ritmusvariációkkal, minél változatosabb 

improvizációs ötlet alapján is. 

– Készségszintű játék tenorkulcsban. 

– Trilla, előke–, utóka, mordent készségszintű alkalmazása. 

– A hangnemi kitérés és moduláció fogalma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer különböző regisztereiben egységes hangszín kialakítása. 

– A segédfogások megismerése a tiszta intonáció érdekében. 

– A légzés– és hangképzésbeli ismeretek automatizálása. 



942 

 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv és légvezetés 

kombinációjával. 

– A skálázás egyenletes tempó melletti gyorsítása. Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű 

etűdök játszása. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 

– Dinamikai színskála fejlesztése. 

– Az önálló hangolás megtanulása. 

– Memóriafejlesztés hosszabb terjedelmű művekkel is. 

– A lapról játék az előző tanév anyagának megfelelő nehézségű darabokkal, egyenletes, az 

eredeti tempóhoz közeli tempóban. 

– Rendszeres társas zenélés. 

– A vibrato alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.2 

Krakamp: Etűdök II. (válogatva) 

Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara L.– Nagy O.) 

Marcello: e–moll szonáta  

A.Vivaldi: d–moll fagottverseny KV. 472 I.–II. tétel 

 

Követelmény  

Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok. 

A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 

Nagyobb lélegzetű, összetettebb feladatokat tartalmazó etűdök játszása, a hangszer teljes 

terjedelmében. 

Különböző stílusú előadási darabok tisztán intonált játéka. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– Egy skála, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta 

nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „B”  tagozat 

 

A „B”tagozat feladata a tehetséggondozás. A tanuló játéka elsősorban az előadás 

kifejezőerejében, szuggesztivitásában kell, hogy meghaladja kortársaiét, de fontos szempont az 

előbbieken kívül a hangminőség igényessége és a hangszerkezelés biztonsága is. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 



943 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Az egyenletes tempó, illetve ritmusérzék kialakítása  

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél, és egész értékek, valamint az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete 

– A játszott anyagban előforduló különböző fajtájú ütemtípusok 

– Felütés, átkötés. 

– A dúr és moll hangsorok különbségén kívül a dallamos moll és a természetes moll közti 

különbség; a tanult művek formáinak érzékeltetése a tanuló tudásszintjének megfelelően. 

– Az enharmónia fogalma 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A szájtartás kialakítása: 

– A helyes légzés gyakoroltatása nyugodt tempóban 

– A helyes befúvás, hangindítás begyakorlása, fejlesztése 

– A nyelv helyzete és használata alapvető játékmódban. 

A hangszerkezelésben mindent a zenei kifejezés, illetve az erre való határozott törekvés és 

árnyaltabb előadás határoz meg. 

 

Ajánlott tananyag 

Komarovszky: Fagott etűdök 1. 

Góreczky: Fagottiskola I.  

D. Holland: Fagottino Schule I. 

Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.1 

Jacob: 4 forgács 

Csáth E.: Előadási darabok gordonkára I. kötet 

Jörg Möhler: Lieder und Vortragsstücke für Fagottino in F (inG) und Klavier  

Felix Holler: Das Wüstenschiff für Fagott(ino) und Klavier 

Christoph Peter: Lehr– und Spebuch für Fagottino und Fagott 2. kötet 

 

Követelmény 

Hangsor 2#, 2b előjegyzésig – dúr és összhangzatos moll skálák. 

Két készségfejlesztő gyakorlat pontos és folyamatos eljátszása pihenő nélkül; gyakorlatok 

negyed, nyolcad értékekkel, éles és nyújtott ritmussal, szinkópával, páros és páratlan 

lüktetéssel, a fenti hangterjedelem teljes igénybevételével. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Hangsor, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab, zongora kísérettel kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Hangsorok különböző dallam– és ritmusvariációkkal, minél változatosabb improvizációs 

ötlet alapján is. 

– Ütemtípusok: váltakozó ütemek. 

– Ritmusértékek–ritmusképletek; bonyolultabbak, apróbbak is. 

– Ismerkedés a darabban előforduló díszítésekkel  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az ujjak határozott, de laza billentése. 

– A hangindítás minőségének differenciálása, kifejező eszközzé tétele. 

– A folyamatban, csoportban álló staccato menetek technikájának megtanulása, a torok és a 

nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer folyamatos ellenőrzés melletti gyakoroltatása. 

– További dinamikai fokozatok megtanítása (pp, mf, ff), illetve ezek átmenete egymásba 

(crescendo–decrescendo) egy lélegzetvételre. 

– A dinamika és az intonáció gyakorlati alkalmazása. 

– Törekvés a regiszterek közti dinamikai különbségek kiegyenlítésére. 

– A hangminőség fejlesztése, a hang szép befejezése. 

– A skálázás tempójának növelése, ritmus– és kötésvariációk alkalmazása. 

– A különböző testhelyzetű (álló, ülő) játékmódok ismertetése, gyakoroltatása (kamarazenében, 

fúvószenekarban ülni, gyakorolni állva kell). 

– Az ajánlott tananyagban szereplő előadási darabok sajátos stílusjegyeinek felismerése, és az 

ehhez szükséges technikai megoldások részben önálló megtalálása. 

– Lapról játék kb. a 2. évfolyam nehézségi szintjén. 

– Helyes trillázási technika kialakítása, a trillázás gyakorlásának módjai. 

– A dinamikai határok kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Az oktávváltások finomítása, a levegővezetés differenciálása, játék a hangszínnel is. 

 

Ajánlott tananyag: 

Wybór etiud na fagot 1 (B. Komorowski, W. Osadzin) 1 (Polskie Wydawnictwo Muzyczne) 

Góreczky: Fagottiskola II. kötet  

First Book of Basoon  Solos  (Lindon Hilling and Walter Bergmann) 

Das Fagott V. kötet 

Kósa: 4 könnyű fagott darab 

Oromszegi Ottó: Duók 

Jörg Möhler: Music aus der Barockzeit für quintfagott und Klavier 

 

Követelmény 

Hangterjedelem: B–d1–ig. 
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Hangsorok 3#, 3b előjegyzésig, kromatikus skála az ismert hangterjedelemben, vagy 

töredékében, hármashangzat és felbontása. 

Az átlagosnál színvonalasabb megszólaltatással két készségfejlesztő gyakorlat pontos és 

folyamatos, igényes zenei előadása hosszabb pihenő nélkül. 

Kamarazenei darab eljátszása tanórán kívül, vagy fúvós, illetve szimfonikus zenekari szereplés, 

ha az adott körülmények engedik. 

Nagyobb technikai képzettséget igénylő etűdök biztonságos eljátszása a teljes ismert 

hangterjedelemben, bonyolultabb ütemfajták, ritmusok alkalmazásával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr és egy moll skála,  

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab vagy tételpár zongorakísérettel, kotta nélkül 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Hangsorok különböző dallam– és ritmusvariációkkal. 

– A hangnemi kitérés, moduláció fogalma. 

– A tanuló ismerje fel és játékában alkalmazza a különböző stílusjegyeket. 

– A díszítés fejlesztése: hosszú– és rövid előke és utóka, mordent, stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–támasz–artikuláció tudatos alkalmazása. 

– A fontosabb segédfogások megismerése. 

– Önálló hangolásra nevelés. 

– A hangszer intonációs hibáinak korrigálására való törekvés. 

 

Ajánlott tananyag: 

Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 

Kolasinszky: 3 darab 

Farkas: Népdalszonatina 

Hughes: 6 könnyű darab 

Hara László: Fagottiskola II. (EMB) 

Karel Pivonka: Fagottiskola 

Komorovszkij–Osadzin: Válogatott etűdök 1., 2. (PWM) 

Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara – Nagy O.) 

Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 

Küffner: Duók 

Graham Sheen: Two by two (Faber) 

Telemann: 6 kánonszonáta 
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Who’s Zoo: Colin Cowles 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll skálák, 3#, 3b előjegyzésig, az ismert hangterjedelemben, 

hármashangzat felbontás. 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök 

megszólaltatása. 

Barokk tételek, karakterdarabok eljátszása. 

Társas zenélés az órán és amennyiben mód van rá, órán kívül különböző összetételű 

együttesekben. 

A tanuló törekedjék az önállóságra a darabok gyakorlása során felmerülő problémáknál. 

Alkalmazza az eddig szerzett formai és szerkezeti ismereteket az előadás során. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr és egy moll skála, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab vagy tételpár kísérettel, kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Hangsorok különböző dallam– és ritmusvariációkkal, minél változatosabban  

– Bevezetés a vibrato használatába.  

– Bonyolultabb ékesítések (pl. trilla, kettős ékesítés) írásmódja, ritmusa, előadási módja 

  

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–támasz–artikuláció egységének tudatos alkalmazása. 

– Biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– A laza, könnyed ujjtechnika továbbfejlesztése. 

– Etűdök, skálák tempójának gyorsítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Hresztomatija: Dalok, duók, etűdök fagottra (közreadja Tyerehin) 

Krakamp: 30 karakterisztikus etűd 

Oromszegi Ottó: 50 karakteretűd  

Das Fagott VI. 

Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara – Nagy O.) 

Hara: Fagottmuzsika kezdőknek 

Küffner: Duók 

Second Book of Bassoon Solos (Faber Music) 
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Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok 3#, 3b előjegyzésig, hármashangzatok.  

Rövidebb periódusnyi zenei anyag dinamikus megformálása egy lélegzetvételre. 

Kamarazenei ismeretek gyakorlati alkalmazása. 

A játszott művek, stílusos, hangulatos megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–felbontással, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab vagy tételpár kísérettel, kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A tanuló a különböző stílusjegyeknek megfelelő módon játssza előadási darabjait. 

– Tudatosítsa a játszott műben felmerülő valamennyi ismeretet. Ismerje meg a belső 

összefüggéseket is.  

– Kapcsolódjon tanulmánya más művészeti ág megismeréséhez is. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Ismernie kell a főbb segédfogásokat. 

– Ismerje meg a hangszer intonációs hibáit és tudja korrigálni azokat. 

– Ismerje meg a nád legalapvetőbb tulajdonságait. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer továbbfejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.2 

Krakamp: Etűdök II. (válogatva) 

Barokk szonáták I.–II. (ifj. Hara L.– Nagy O.) 

Marcello: e–moll szonáta  

A.Vivaldi: d–moll fagottverseny KV. 472 I.–II. tétel 

 

Követelmény 

Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok. 

A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 

Nagyobb lélegzetű, összetettebb feladatokat tartalmazó etűdök játszása, a hangszer teljes 

terjedelmében. 

Különböző stílusú előadási darabok tisztán intonált játéka. 

 

Az év végi vizsga ajánlotta anyaga 

– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–felbontással, 
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– Két különböző karakterű etűd, 

– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

1.42.1. Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a fagott és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a fagott intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– egyszerűbb ékesítések írásmódját és ritmusát, 

– a vibráto szerepét a zenei megvalósításban, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

– a jelentősebb fagottos előadóművészeket. 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 

– egyenletes technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, a 6. osztálynak megfelelő variációkkal, 

– szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Weissenborn), 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Weissenborn 2. kötet, Pivonka: 

Ritmikus etűdök, stb. ), 

– egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 

 

1.42.2. A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 
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A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Fagott főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Weissenborn: Fagottetűdök kezdőknek 

op. 8/1. kötet III. fejezet 23. G–dúr, IV. fejezet 1. C–dúr, 2. F–dúr (EMB13685) nehézségi 

szintjén. 

– Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű egyik tétele; Beethoven: 

Kontratánc/G–dúr, L. Fischer: Pincemester dala, Grecsanyinov: Tréfacsináló nehézségi 

szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Weissenborn: Fagottetűdök kezdőknek 

op. 8/1. kötet IV. fejezet 2. F–dúr, op. 8/2. kötet 14. F–dúr, 15. d–moll(EMB13685), 

Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat I., 4. nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű darab vagy tétel–pár, az egyik lehet kamaramű tétel; Farkas F.: 

Népdalszonatina I–II. tétel (EMB 2458), Telemann: F–dúr szonáta (EMB12196), Weissenborn: 

Téma és variációk (EMB 12196) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
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A továbbképző évfolyamokon a tanulók esetében a tanuló szeretné megőrizni a zeneiskolai 

évfolyamokban elért hangszeres játékának színvonalát, a zenei tevékenység iránti nyitottságát. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Dúr és moll hangsorok 4, legato, staccato, tenuto játékmóddal, a hangszer tanult 

terjedelmében. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek ismeretének elmélyítése. 

– Korhű díszítések alkalmazása. 

– Biztos játék basszuskulcsban, és a tenorkulcs készségszintű alkalmazása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés–támasz–artikuláció tudatos alkalmazása. 

– A hangszer különböző regisztereiben egységes hangszín megvalósítására való törekvés. 

– A segédfogások alkalmazása. 

– A skálázás egyenletes tempó melletti további gyorsítása.  

– Memóriafejlesztés további, hosszabb terjedelmű művekkel. 

– A lapról játék készségszintű alkalmazására való törekvés. 

– Rendszeres társas zenélés. 

 

Ajámlott tananyag 

Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.3 

Wenzel Neukirchner: 23 középfokú fagottgyakorlat ( EMB) 

Emanuele Krakamp: Fagottiskola I. kötet (Hofmeister) 

Antonio Vivaldi: d–moll fagottverseny  (EMB) 

Georg PhilippTelemann: F–dúr szonáta (EMB) 

 

Követelmény  

Dúr és moll hangsorok 4 #, 4b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok. 

A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, a tempójelzéseknek megfelelő tempóban, és 

karakterrel. 

Különböző stílusú előadási darabok tagolt, tisztán intonált játéka. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta 

nélkül. 
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8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Dúr–és moll hangsorok, skálák, tercek, hármashangzatok a hangszer tanult terjedelmében. 

– Kromatikus skála a hangszer teljes terjedelmében, minden regiszterben kiegyenlített hangon.  

– A főbb zenei karakterek ismerete (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés további ismétlése, bővítése, dinamikai követelményekkel való kibővítése. 

– A trillázás fejlesztése, a nehezebb fogások gyakoroltatása. 

– A hangminőség további fejlesztése. 

– Ismerkedés a kortárs művekkel, előadásmódjával. 

 

Ajánlott tananyag: 

Carl Jacobi: 6 középfokú fagottgyakorlat (válogatva) (EMB) 

Étienne Ozi: 42 etűd (válogatva) (EMB) 

Antonio Vivaldi: fagottversenyek  

Benedetto Marcello: F–dúr és G–dúr szonáta (EMB) 

Mirosnyikov: Scherzo (Suprafon) 

Carl Stamitz: F–dúr fagottverseny (Peters) 

Eugene Bozza: Burlesque (Leduc) 

 

 

Követelmény  

A befúvási módszer kialakítása a koncertek, ill. a kamarazenélés felkészülésére. 

A felkészültségnek megfelelő etűdök hibátlan eljátszása, mind technikai, mind dinamikai és 

egyéb szempontból. 

A képességekhez mért előadási darabok igényes előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab vagy két különböző karakterű tétel zongorakísérettel lehetőleg kotta 

nélkül. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 
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– Dúr–és moll hangsorok skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, a hangszer 

tanult terjedelmében. 

– A tempó– és dinamikai jelek ismeretének kibővítése. 

– A különböző stílusú művek korhű előadásmódjának továbbfejlesztése. 

– A kortárs zeneszerzők, és fagottosok megismerése. 

– Kitekintés más műfajokra (jazz, igényes könnyűzene).  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangképzés nagy dinamikai különbséggel. 

– A hangszer teljes terjedelmének könnyed kezelése. 

 

Ajánlott tananyag: 

Julius Satzenhoffer: Etűdök  

Étien Ozi: 42 etűd (EMB) 

Eugene Jancourt: Etűdök (Universal,IMC,Accolade) 

Conrad Jacobi: Hat középfokú fagottgyakorlat (EMB) 

Karel Pivonka: Ritmické etudy pro fagot (Suprafon) 

Antonio Vivaldi: fagottversenyek  

Georg Philipp Telemann: e–moll, f–moll, a–moll szonáta (EMB) 

J. Chr. Bach: B–dúr, Esz–dúr fagottverseny (EMB) 

Franz Danzi: F–dúr fagottverseny – Sikorski,  (EMB) 

Petrovics Emil: Passacaglia in blues (EMB) 

Dubrovay László: Cinque pezzi (EMB) 

Bozay Attila: Episodi (EMB) 

Kocsár Miklós: Dialoghi (EMB) 

 

Követelmény 

Dúr–és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, 

dominánsszeptimek, a hangszer teljes terjedelmében. 

A nehezebb ritmusképletekben való jártasság. 

Laza, könnyed ujjtechnika. 

Rendszeres társas zenélés, lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– egy skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással 

– Egy etűd 

– Két előadási darab vagy tételpár, zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 
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Az eddig tanult ismeretek összegzése, a technikai színvonal megszilárdítása. 

Az esetlegesen még meglévő hiányosságok kiküszöbölése. 

A technikai készségek továbbfejlesztése. 

A duplanyelv–technika megismerése. 

A társművészetek iránti figyelem elmélyítése. 

A zenei ízlés további formálása, a zenei élet iránti érdeklődés felkeltése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

A hangszertechnikai ismeretek alkalmazása a zenei művek előadása során.  

Az improvizációs készség alapjainak alkalmazása a megfelelő művek során. 

A lapról olvasási készség olyan szintre fejlesztése, hogy a tanuló a játék során érje el, hogy első 

látásra el tudjon játszani megfelelő nehézségű műveket kottahűen, közel azonos tempóban, mint 

a tempójelzés. 

A társas zenélésben az együttjáték precizitása és az intonáció is legyen biztos. 

 

Ajánlott tananyag: 

Ludwig Milde: Koncertetűdök  (EIMC New York) 

Emanuele Krakamp: Fagottiskola II. kötet (Hofmeister) 

Oromszegi Ottó: 10 modern fagottetűd (EMB) 

Franz Suchanek: Concertino (Suprafon) 

Franz Danzi: F–dúr fagottverseny (Musica Rara) 

Wolfgang Amadeus Mozart: B–dúr fagottverseny  

Hidas Frigyes: Fagottverseny (EMB) 

Maros Rudolf: Fagottverseny (EMB) 

Gabriel Pierné: Concertino (Leduc) 

 

Követelmény 

Dúr–és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, 

dominánsszeptimek, a hangszer tanult terjedelmében. 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek 

megfelelő szinten tudja előadni, kotta– és stílushűen.  

Értelmes, tagolt előadásmód kialakítása, a zene folyamatának és összefüggéseinek 

érzékeltetése, kifejező játékmód elérése. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással, 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab vagy tételpár, zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 
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A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű tanulmányaik mellett 

tanulják hangszerüket, egy magasabb szintű zenei képzéssel. meg kívánva őrizni a zenei pálya 

választásának lehetőségét,  

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A ritmusértékek, ritmusképletek ismeretének elmélyítése. 

– Korhű díszítések alkalmazása. 

– A különböző stílusjegyű darabok értelmes, tagolt, élményszerű előadására való törekvés. 

– Dinamikai ismeretek, stílusjegyek alkalmazásának bővítése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakított technikai ismeretek, mechanizmusok továbbfejlesztése. 

– A nádigazítás alapvető ismeretei. 

 

Ajánlott tananyag: 

Andreas Schultze–Florey: 99 Vortragsstücke für Fagottino oder Fagott Bd.3 

Wenzel Neukirchner: 23 középfokú fagottgyakorlat (EMB) 

Emanuele Krakamp: Fagottiskola I. kötet válogatva (Hofmeister) 

Antonio Vivaldi: d–moll fagottverseny  (EMB) 

Georg PhilippTelemann: F–dúr szonáta (EMB) 

 

Követelmény 

Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, különböző 

formációk variálása a skálázás során. 

A kromatikus hangsor a hangszer teljes, megismert hangterjedelmében. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, a tempójelzéseknek megfelelő tempóban, és 

karakterrel. 

Különböző stílusú előadási darabok értelmes, tagolt, tisztán intonált játéka. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással, 

– két különböző etűd, 

– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 
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– Dúr–és moll hangsorok skálák, tercek, hármashangzatok, dominánsszeptimek, a hangszer 

teljes terjedelmében, különböző ritmusvariációkkal 

– A főbb zenei karakterek ismerete 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A vibrato gyakorlati megvalósítása. 

– A laza, könnyed hangszerkezelés továbbfejlesztése (ujjtechnika, ujjak szinkronizálása) 

– A gyors, ugyanakkor halk belégzés fejlesztése. 

– A hangminőség további fejlesztése. 

– Ismerkedés a kortárs művekkel, előadásmódjával. 

 

Ajánlott tananyag: 

Carl Jacobi: 6 középfokú fagottgyakorlat (EMB) 

Étienne Ozi: 42 etűd (EMB) 

Antonio Vivaldi: fagottversenyek  

Benedetto Marcello: F–dúr és G–dúr szonáta (EMB) 

Mirosnyikov: Scherzo (Suprafon) 

Carl Stamitz: F–dúr fagottverseny (Peters) 

Eugene Bozza: Burlesque (Leduc) 

 

Követelmény 

 Dúr–és moll hangsorok 6#, 6b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, 

dominánsszeptimek, a hangszer teljes terjedelmében, különböző ritmusvariációkkal. 

A helyes tartások, és technikák alkalmazása a szép, telt, kifejező hangszerhangért. 

Rendszeres, igényes hangképzés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással, 

– két különböző etűd, 

– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– A zenei stílusérzék és fantázia fogalma. 

– Zenekari művek fagott szólamainak megismerése. 

– A vibrato játékmód továbbfejlesztése. 

– Egészhangú skála bevezetése. 

– A nádigazítás, és a nádkészítés alapjainak megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
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– A technikai készségek továbbfejlesztése, és az előadási darabokban biztos alkalmazása. 

– Skálázás a hangszer teljes terjedelmében, egyre gyorsabb tempóban. 

– Az egészhangú skála. 

 

Ajánlott tananyag: 

Julius Satzenhoffer: Etűdök  

Étien Ozi: 42 etűd (EMB) 

Eugene Jancourt: Etűdök (Universal, IMC,Accolade) 

Conrad Jacobi: Hat középfokú fagottgyakorlat (EMB) 

Karel Pivonka: Ritmické etudy pro fagot (Suprafon) 

Antonio Vivaldi: fagottversenyek  

Georg Philipp Telemann: e–moll, f–moll, a–moll szonáta (EMB) 

J. Chr. Bach: B–dúr, Esz–dúr fagottverseny (EMB) 

Franz Danzi: F–dúr fagottverseny – Sikorski, (EMB) 

Petrovics Emil: Passacaglia in blues (EMB) 

Dubrovay László: Cinque pezzi (EMB) 

Bozay Attila: Episodi (EMB) 

Kocsár Miklós: Dialoghi (EMB) 

 

Követelmény 

Dúr–és moll hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, 

dominánsszeptimek, a hangszer teljes terjedelmében. 

A nehezebb ritmusképletekben való jártasság. 

Laza, könnyed ujjtechnika. 

Rendszeres társas zenélés, lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással, 

– két különböző etűd, 

– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Az eddigi tanulás során elsajátított technikai és zenei ismeretek komplex alkalmazása. 

– A technikai készségek továbbfejlesztése. 

– A duplanyelv–technika alkalmazása 

– A társművészetek iránti figyelem elmélyítése. 

– A zenei ízlés további formálása, a zenei élet iránti érdeklődés felkeltése. 

– Nádkészítési ismeretek. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszertechnikai ismeretek alkalmazása a zenei művek előadása során.  

– Társaszenélés során a lapról olvasás, valamint a kottahű játék precíz megszólalására való 

törekvés. 

– Az improvizáció alapelemeinek, önálló díszítések alkalmazásának fejlesztése  

 

Ajánlott tananyag: 

Ludwig Milde: Koncertetűdök (EIMC New York) 

Emanuele Krakamp: Fagottiskola II. kötet (Hofmeister) 

Oromszegi Ottó: 10 modern fagottetűd  (EMB) 

Franz Suchanek: Concertino (Suprafon) 

Franz Danzi: F–dúr fagottverseny (Musica Rara) 

Wolfgang Amadeus Mozart: B–dúr fagottverseny (Peters) 

Hidas Frigyes: Fagottverseny (EMB) 

Maros Rudolf: Fagottverseny (EMB) 

Gabriel Pierné: Concertino (Leduc) 

 

Követelmény 

Dúr–és moll hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, skálák, tercek, hármashangzatok, 

dominánsszeptimek, szűkített szeptimek, a hangszer teljes terjedelmében. 

Az állólépesség fejlesztése, 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr– és egy moll skála, tercekkel, hármashangzat–falbontással, 

– Két különböző etűd, 

– Két előadási darab, vagy tételpár, zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

1.42.3. Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a különböző zenei korok megkomponált, stílushű díszítéseinek kottából való lejátszására, 

– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli 

megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 
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– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a nád 

igazítása stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával, 

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, stb.), 

– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– az újabb légzéstechnikákat, 

– a fagott társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Neukirchner etűdök), 

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 

 

1.42.4. A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Fagott főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Neukirchner: 23 középfokú gyakorlat 

(EMB 2218), Weissenborn: 2. kötet etűdjei (EMB 13686) nehézségi szintjén. 

– Két előadási darab vagy szonáta tétel–pár, amelyből lehet egy kamaramű; Pécsi J.: Dörmögő 

Dömötör, Vivaldi: d–moll fagottverseny II–III. tétel (EMB 3771), Milde: Andante, Tarantella 

nehézségi szintjén; kamaradarabok: Mozart: Könnyű triók KV. 240, 252–oboa, fagott, zongora, 

Telemann: Kánonszonáták (EMB 5353), Debussy: A kis néger – fúvósötös nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Neukirchner: 23 középfokú etűd (EMB 

2218), Weissenborn: Fagottiskola II. kötet (EMB 13686), Jacobi: Hat középfokú gyakorlat 

(EMB 2217) nehézségi szintjén. 

– Egy szonáta, vagy versenymű tétel–pár; Vivaldi: d–moll fagottverseny (EMB 3771), 

Marcello: e–moll szonáta EMB 4725), Telemann: f–moll szonáta nehézségi szintjén. 

– Egy kamaradarab vagy kamaramű; Mirosnyikov: Scherzo, M. Read: 3 fantasztikus darab, 

Telemann: Kánonszonáták (EMB 5353), Vivaldi: G–dúr kettősverseny – oboa–fagott, Farkas 

F.: Régi magyar táncok – fúvósötös nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő számú és minőségű hangszer (fagott / fagottino / kisfagott). 

Havonta és fejenként egy nád. 

Legalább két darab szabályozható magasságú kottaállvány. 

Egészalakos tükör. 

Zongora vagy pianínó.  

Metronóm. 

 

 RÉZFÚVÓS TANSZAK – TROMBITA TANTÁRGY 

 

A trombitatanítás feladatai: 

– a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása, kiemelt figyelmet 

fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, 

– a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 
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– a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti 

gyakorlás szükségletének kialakítása, 

– a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, terhelhetőségének 

tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása, 

– a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása, 

– az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló 

felkészülés képességének kialakítása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a trombita történetét, 

– a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét,  

– a hangszer irodalmának, tananyagban megjelenő részét, 

– a hangszer irodalmának, tananyagban megjelenő részét 

– a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 

– a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 

– a helyes szájtartás, mint a jó befúvási mód (ansatz) alapfeltételének fontosságát, 

– a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti szükségességét, 

– a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 

 

Fejlessze a tanuló 

– hallását, belső hallását, „intonációs” képességét, 

– hangszeres adottságait, 

– hangszertechnikai tudását, 

– megformáló– és előadói képességét. 

 

Tegye képessé a tanulókat 

– rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra, 

– a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 

– a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, 

– a tiszta intonációra, 

– folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra, 

– a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a 

tempóra vonatkozó utasítások megvalósítására. 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer felépítése, részeinek megismerése.  

– A kottaolvasás alapfogalmainak megismerése. 

– A helyes be– és kilégzés alapjainak elsajátítása. 

– A helyes testtartás kialakítása. A helyes szájtartás gyakorlása. Fúvókázás, ajakrezgés. 

– Hangterjedelem az egyvonalas C–től az egyvonalas G ig. 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. kötet  

Colin: Trombitaiskola kezdőknek 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmény 

A helyes be– és kilégzés ismerete. Hangterjedelem az C’ – G’–ig. 

Hangjegyek, ritmusértékek szünetjelek ismerete a tananyag által megkívánt szinten. 

Egyszerű népdalok és gyermekdalok eljátszása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat 

– Egy népdal vagy gyermekdal 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A helyes testtartás rögzítése. 

– A helyes légzés további tudatosítása. 

– Fúvókával végzett gyakorlatok a trombitaiskola alapján. 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola I. 

Colin: Trombitaiskola kezdőknek 

Gyermekdalok, népdalok 

Brodszky: Májusköszöntő 

Régi francia dal 

 

Követelmények 

Az egészséges, szép trombitahang kialakítása. 

Hangterjedelem a kis h–tól az egyvonalas a–ig. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat, 
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– Egy előadási darab. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer felépítése, részei. 

– Az egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. 

– Nyújtópont a fél érték mellett. 

– Módosítójelek. 

– A 4/4–es, 2/4–es, 3/4–es ütem. 

– Az előforduló hangok fogásai. 

– Memóriafejlesztés: gyermekdalok, népdalok és az előadási darabok megtanulása kotta nélkül. 

– Motívumok, dallamok azonosságának, különbségének felismerése. 

– A helyes testtartás, hangszertartás kialakítása. 

– A rekeszlégzés alapjainak elsajátítása, a levegővezetés megalapozása. 

– A helyes szájtartás kialakítása ajakrezgés és fúvókázás segítségével. 

– A hangindítás megalapozása. 

– A legato játékmód alapjainak elsajátítása, szekundkötések (ajakrezgéssel, fúvókával, 

hangszerrel). 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Colin: Trombitaiskola kezdőknek 

Susato: Rondo (Trombitamuzsika) 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmény 

Legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belül a tanult ritmusértékeket tartalmazó gyakorlat 

egészséges, szép hangon való eljátszására. 

Hangterjedelem a kis a–tól a kétvonalas c–ig. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dúr és a moll hangsor hangközei, hármashangzatai. 

– A tizenhatod érték és szünetjele. 

– Nyújtópont a negyed és a nyolcad érték mellett, valamint a szinkópa. 

– A tanult művek formai elemzése. 

– A periódus két felének kérdés–felelet viszonya. 

– A magyar népdal jellemzői, formái, valamint a dalforma. 

– A testtartásban és hangszertartásban előforduló hibák korrigálása. 

– A rekeszlégzés gyakorlása. 

– Az egészséges, szép hang létrehozása, a változó sebességű hangindítás megalapozása 

(nyolcad–, tizenhatodjáték). 

– A természetes kötések megalapozása, kvint– és kvartkötések. 

– A dinamikai árnyalás alapjai, visszhanghatás (f–p). 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Colin: Skálatanulmányok 

Krumpfer: Trombitaiskola I. 

Fischer: Induló 

Cole: Granit 

Barnes: A kis géniusz 

Barnes: A kis művész 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint– és kvartkötéseket 

tartalmazó gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas d–ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül (1#, 2b 

előjegyzésig). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála első képlete, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete. 

– A 3/8–os, a 6/8–os és a változó ütem; különböző ritmusképletek, a triola. 

– A zenei anyagban szereplő darabok, táncok főbb jellegzetességei. 
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– A társas zenélés megismertetése duókon keresztül. 

– A funkciók ellenőrzése, a hibák korrigálása a mindennapi gyakorlatok segítségével. 

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés elsajátítása, a légoszlop megtámasztása, a 

levegővezetés gyakorlása, fokozott figyelemmel a szép hangra. 

– Az ajaktechnika és a nyelvtechnika továbbfejlesztése a mindennapi, illetve a skálagyakorlatok 

segítségével. 

– A dinamikai skála szélesítése fokozott figyelemmel a hangképzés minőségére (crescendo, 

diminuendo). 

– A legato játékmód fejlesztése a természetes kvint– és kvartkötésekkel. 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. II.  

Davidson: Befújási gyakorlatok 

Krumpfer: Trombitaiskola I. 

Krumpfer: Téma és variációk egy Ph. E. Bach–témára 

Hammerschmied: Csókdal 

Susato: Rondo és saltarello 

Bogár: Régi magyar táncok 

Barnes: A kis virtuóz 

Barnes: A kis mester 

Charpentier: Prelűd 

Kamprath: Három epizód 

Scselokov: Mese 

Scselokov: Tréfa 

Scselokov: Ifjú gavallér 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas e–ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 3#, 3b előjegyzésig. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála első képlete, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete és összehasonlításuk. 
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– A meglévő hangterjedelmen belül a teljes hangkészlet ismerete, az eddig tanult 

ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– A zenei anyagban szereplő darabok stílusjegyeinek és tempójelzéseinek ismerete. 

– A társas zenélés művelése különböző összeállítású együttesekben, vagy zenekarban. 

– A teljes légzés elsajátítása, a kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása, a 

könnyed fúvástechnika megalapozása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása a technikai jellegű 

gyakorlatok segítségével. 

– A legato játékmód gyakorlása a természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötésekkel. 

– A dinamikai határok tágítása (p–mf–f). 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II.  

Davidson: Befújási gyakorlatok  

Arban: Díszítés– és trillaelőkészítő gyakorlatok 

Bach: Ária 

Fitzgerald: Angol szvit 

Telemann: Szvit (1. és 2.) 

Albinoni: F–dúr concerto (FAM) 

Tornyos: Scherzo 

Tornyos: Változatok 

Scselekov: Ballada 

Scselekov: Gyermekkoncert 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 

A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–től a kétvonalas f–ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála első képlete, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Egyoktávos skála, tercskála, a hangnem fő hármashangzatai (I, IV, V), a dominánsszeptim–

akkord ismerete. 

– Az 5/8, 7/8, 9/8–os ütemfajták és különböző ritmusképletek ismerete. 

– A zenei anyagban szereplő darabok formai elemzése, hangnemi kitérések felismerése. 
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– Az előforduló tempójelzések ismerete. 

– A kamarazenélés előtérbe helyezése. 

– A légzéstechnikában előforduló hibák korrigálása, a játék biztonságának fejlesztése. 

– Az ujj– és nyelvtechnika tökéletesítése, különös tekintettel a művek zenei megoldására. 

– Az ajaktechnika fejlesztése az eddig tanult természetes kötések gyakorlásával, a kvint–, 

kvart– és nagy terc–kötések összekapcsolásával. 

– Törekvés a teljes dinamikai skála megvalósítására (pp–ff) különös figyelemmel a szép hangra. 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III.  

Peters: Gyakorlatok kezdőknek  

Colin: 100 Warm Ups 

Arban: Skálatanulmányok 

Clodomir: Petits exercises 

Clodomir: Etűdök I.  

Arban: Trombitaiskola  

Baldassari: Szonáta 

Barat: Orientálé 

Händel: Hallei szonáta 

Händel: B–dúr szonáta 

Diabelli: Szonatina 

Botti: Románc 

Rangers: Velencei karnevál 

Tornyos: Szonatina 

Tornyos: 3 sárpilisi népdal 

Clerisse: Téma és változatok 

Telemann: B dúr szvit (FAM) 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb, differenciáltabb technikát kívánó 

gyakorlat eljátszására. 

A hangterjedelem kialakítása a kis fisz–től a kétvonalas g–ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 2#, 2b előjegyzésig, terclépések, hármashangzat–

felbontások (I, IV, V) hangköztanulmányok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála első képlete, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Egy oktávos skála, tercskála, a főhármasok és a dominánsszeptim–akkord hangjainak ismerete 

és összehasonlításuk. 

A tonika, szubdomináns, domináns funkciók ismerete. 

A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés. 

A légzés és a levegővétel terén eddig tanultak következetes alkalmazása a gyakorlatban. 

Az előírt hangterjedelmen belül szép, kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása, 

könnyed fúvástechnika birtoklása. 

A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb fordulatok megoldása, az előírt tempójelzések 

következetes betartása. 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV.  

Peters: Gyakorlatok  

Stamp: Warm Ups+Studies  

Collin: Warm Ups, Lip flexibilites  

Arban: Trombitaiskola 

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  

Arban: Trombitaiskola (ritmustanulmányok, trillák, díszítések) 

Albinoni: Esz–dúr concerto III–IV. tétel 

Albinoni: F–dúr concerto I. tétel 

Händel: c–moll concerto I. tétel 

Händel: B–dúr szonáta 

Händel: Asz–dúr szonáta 

Telemann: F–dúr szonáta 

Telemann: d–moll szonáta 

Balay: Adante et allegro 

Scselokov: Koncert no. 3 

Hanus: Impromtus 

Thome: Fantázia 

Bogár: Concertino I. 

Bogár: Concertino II. 

Desportes: Introductions 

Hidas: Concerto no. 2, I. tétel 

Cimarosa: F–dúr concerto (FAM) 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc–kötésig, fokozott 

figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 
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A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a–ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála első képlete, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dúr és a moll hangsor hangközei, hármashangzatai. 

– A tizenhatod érték és szünetjele. 

– Nyújtópont a negyed és a nyolcad érték mellett, valamint a szinkópa. 

– A tanult művek formai elemzése. 

– A periódus két felének kérdés–felelet viszonya. 

– A magyar népdal jellemzői, formái, valamint a dalforma. 

– A testtartásban és hangszertartásban előforduló hibák korrigálása. 

– A rekeszlégzés gyakorlása. 

– Az egészséges, szép hang létrehozása, a változó sebességű hangindítás megalapozása 

(nyolcad–, tizenhatodjáték). 

– A természetes kötések megalapozása, kvint– és kvartkötések. 

– A dinamikai árnyalás alapjai, visszhanghatás (f–p). 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Colin: Skálatanulmányok 

Krumpfer: Trombitaiskola I. 

Fischer: Induló 

Cole: Granit 

Barnes: A kis géniusz 

Barnes: A kis művész 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, valamint kvint– és kvartkötéseket 

tartalmazó gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas e–ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok a megadott hangterjedelmen belül (2#, 2b 

előjegyzésig). 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála első három képlete  

– Egy gyakorlat, 

– Két különböző karakterű előadási darab. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete. 

– A 3/8–os, a 6/8–os és a változó ütem; különböző ritmusképletek, a triola. 

– A zenei anyagban szereplő darabok, táncok főbb jellegzetességei. 

– A társas zenélés megismertetése duókon keresztül. 

– A funkciók ellenőrzése, a hibák korrigálása a mindennapi gyakorlatok segítségével. 

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés elsajátítása, a légoszlop megtámasztása, a 

levegővezetés gyakorlása, fokozott figyelemmel a szép hangra. 

– Az ajaktechnika és a nyelvtechnika továbbfejlesztése a mindennapi, illetve a skálagyakorlatok 

segítségével. 

– A dinamikai skála szélesítése fokozott figyelemmel a hangképzés minőségére (crescendo, 

diminuendo). 

– A legato játékmód fejlesztése a természetes kvint– és kvartkötésekkel. 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. II. 

Davidson: Befújási gyakorlatok 

Krumpfer: Trombitaiskola I. 

Krumpfer: Téma és variációk egy Ph. E. Bach–témára 

Hammerschmied: Csókdal 

Susato: Rondo és saltarello 

Bogár: Régi magyar táncok 

Barnes: A kis virtuóz 

Barnes: kis mester 

Charpentier: Prelűd 

Kamprath: Három epizód 

Scselokov: Mese 

Scselokov: Tréfa 

Scselokov: Ifjú gavallér 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő, gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Hangterjedelem a kis g–től a kétvonalas f–ig. 



970 

 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

Kvint– és kvartkötések, valamint összekapcsolásuk, illetve nagy terc–kötések. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála első képlete, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete és összehasonlításuk. 

– A meglévő hangterjedelmen belül a teljes hangkészlet ismerete, az eddig tanult 

ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– A zenei anyagban szereplő darabok stílusjegyeinek és tempójelzéseinek ismerete. 

– A társas zenélés művelése különböző összeállítású együttesekben, vagy zenekarban. 

– A teljes légzés elsajátítása, a kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása, a 

könnyed fúvástechnika megalapozása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása a technikai jellegű 

gyakorlatok segítségével. 

– A legato játékmód gyakorlása a természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötésekkel. 

– A dinamikai határok tágítása (p–mf–f). 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II.  

Davidson: Befújási gyakorlatok  

Arban: Díszítés– és trillaelőkészítő gyakorlatok 

Bach: Ária 

Fitzgerald: Angol szvit 

Telemann: Szvit (1. és 2.) 

Albinoni: F–dúr concerto (FAM) 

Tornyos: Scherzo 

Tornyos: Változatok 

Scselekov: Ballada 

Scselekov: Gyermekkoncert 

 

Követelmény 

Melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszása. 

Újjgyakorlatok, a díszítés és a trilla megalapozása. 

A természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötések. 

A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–től a kétvonalas g–ig. 



971 

 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig; a teljes 

kvintkör ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála első három képlete, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete és összehasonlításuk. 

– A meglévő hangterjedelmen belül a teljes hangkészlet ismerete, az eddig tanult 

ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– A zenei anyagban szereplő darabok stílusjegyeinek és tempójelzéseinek ismerete. 

– A társas zenélés művelése különböző összeállítású együttesekben, vagy zenekarban. 

– A teljes légzés elsajátítása, a kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása, a 

könnyed fúvástechnika megalapozása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása a technikai jellegű 

gyakorlatok segítségével. 

– A legato játékmód gyakorlása a természetes kvint–, kvart– és nagy terc–kötésekkel. 

A dinamikai határok tágítása (p–mf–f). 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. 

Davidson: Befújási gyakorlatok  

Arban: Díszítés– és trillaelőkészítő gyakorlatok 

Bach: Ária 

Fitzgerald: Angol szvit 

Telemann: Szvit (1. és 2.) 

Albinoni: F–dúr concerto (FAM) 

Tornyos: Scherzo 

Tornyos: Változatok 

Scselekov: Ballada 

Scselekov: Gyermekkoncert 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes melodikus jellegű és igényes ritmikájú gyakorlatok eljátszására. 

A hangterjedelem kibővítése a kis fisz–től a kétvonalas f–ig. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 
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A tanuló legyen képes egy barokk szonáta–tételpár (lassú–gyors) és két különböző karakterű 

előadási darab stílusos eljátszására. 

Egyszerű díszítések és trillák. 

Kvint–, kvart– és terckötések összekapcsolása, oktávkötések. 

A hangterjedelem kialakítása a kis fisz–től a kétvonalas a–ig. 

Ismerkedés a pedálhangokkal. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül. 

Terclépések, hármashangzat–felbontások (I, IV, V), hangköztanulmányok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála négy képlete, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, 

– Egy más stílusú előadási darab. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Egy oktávos skála, tercskála, a főhármasok és a dominánsszeptim–akkord hangjainak 

ismerete és összehasonlításuk. 

– A tonika, szubdomináns, domináns funkciók ismerete. 

– A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés. 

– A légzés és a levegővétel terén eddig tanultak következetes alkalmazása a gyakorlatban. 

– Az előírt hangterjedelmen belül szép, kiegyenlített hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása, 

könnyed fúvástechnika birtoklása. 

– A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb fordulatok megoldása, az előírt tempójelzések 

következetes betartása. 

 

Ajánlott tananyag 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV.  

Peters: Gyakorlatok) 

Stamp: Warm Ups+Studies  

Collin: Warm Ups, Lip flexibilites  

Arban: Trombitaiskola  

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  

Albinoni: Esz–dúr concerto III–IV. tétel 

Albinoni: F–dúr concerto I. tétel 

Händel: c–moll concerto I. tétel 

Händel: B–dúr szonáta 

Händel: Asz–dúr szonáta 

Telemann: F–dúr szonáta 
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Telemann: d–moll szonáta 

Balay: Adante et allegro 

Scselokov: Koncert no. 3 

Hanus: Impromtus 

Thome: Fantázia 

Bogár: Concertino I. 

Bogár: Concertino II. 

Desportes: Introductions 

Hidas: Concerto no. 2, I. tétel 

Cimarosa: F–dúr concerto (FAM) 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a természetes kis terc–kötésig, fokozott 

figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas a–ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül, 4#, 4b előjegyzésig. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása a pedálhangoktól a természetes kis terc–

kötésekig, fokozott figyelemmel a helyes funkciókra, szép hangra. 

A hangterjedelem kibővítése a kétvonalas b–ig. 

Dúr és moll hangsorok egy oktávon keresztül. 

A másféloktávos, ötképletes skálatanulmányokból egy dúr és egy moll hangsor. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála négy képlete  

– Egy gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, 

– Egy más stílusú előadási darab. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– a helyes test– és hangszertartást, 

– a helyes légzéstechnikát, 

– a hangszere irodalmát a tanult anyag alapján 

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 
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Legyen képes 

– a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére, 

– az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi 

gyakorlatok segítségével: fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, csak fúvókával,  hangszerrel, 

– az előírt hangterjedelmen belül g2–ig kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta intonáció 

megtartásával, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a tanult darabok stílushű megszólaltatására, 

– folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato, marcato) megszólaltatására, 

– skálázni egy oktávon keresztül 4# 4 b –ig. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

Ismerje a tanuló 

– a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig. 

Legyen képes 

– az előírt hangterjedelemben belül (b2–ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta intonáció 

megtartásával, 

– az állóképesség növelésére, 

– árnyaltabb zenei megformálásokra. 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Trombita főtárgy  

„A” tagozat: minimum 8 perc 

„B” tagozat:  minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

 „A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála első képlete. 

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65. (EMB13492), Clodomir: 

Petits exercices 1–21. (Leduc), nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./66–74. (EMB13492), 

Baldassari: Szonáta, Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina 

nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 
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– Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1–65., IV./1–53. (EMB13492), 

Clodomir: Petits exercices 1–29. (Leduc), nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele; Albinoni: Esz–dúr concerto III–IV. tétel, Albinoni: 

F–dúr concerto I. tétel, Händel: B–dúr szonáta, Telemann: F–dúr szonáta nehézségi szintjén. 

– Egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab; Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és II. 

Concertino nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem további bővítése fokozott figyelemmel a szép hangra, és a tiszta 

intonációra. 

– A játszott művek alaposabb ismerete, a zenei műveltség elmélyítése. 

– A ritmusértékek, ütemfajták átfogó, ismerete. 

– A kamarazene és a zenekari játék előtérbe helyezése. 

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm–ups+studies  

Colin: Lip Flexibilities  

Clarke: Technical Studies  

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Fekvéstágító skálák  
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Arban: Trombitaiskola  

Előkészítő gyakorlatok a trillához 

Tripla nyelv előtanulmányok. 

Kromatikus skálák 

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  

Keller: Szonáta 

Albinoni: F–dúr Concerto 

Esz–dúr Concerto 

Barat: Fantázia 

Haendel: c–moll Concerto 

Vivaldi: d–moll Concerto I.–II. tétel 

Richter: Concerto I. tétel 

Cimarosa: Concerto 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes zeneileg és ritmikailag igényesebb darabok eljátszására.  

Dúr és összhangzatos moll skálák tercmenetben és hármashangzat felbontással. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála három képletben 

– Egy gyakorlat 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangterjedelem bővítése a – lehetőségek szerint, figyelemmel a szép hangra és a tiszta 

intonációra.  

– A játszott darabok alapos ismerete.  

– A tanuló önállóságának fejlesztése a gyakorlás során felmerülő nehézségek megoldására.  

– A könnyed játékmód megőrzése, fejlesztése.  

– Nagyobb terjedelmű etűdök tanulása – állóképesség javítás 

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm–ups + studies 

Colin: Lip Flexibilities 

Clarke: Technical Studies 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Davidson: Napi Gyakorlatok Fekvéstágító skálák 

Arban: Trombitaiskola  

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  
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Purcell: B–dúr szonáta 

Neruda: Esz–dúr trombitaverseny I. 

Albinoni: g–moll trombitaverseny 

Sahov: Scherzo 

Bach: Passacaglia 

Tartini: Largo és Allegro 

Veracini: Concerto 

 

Követelmény 

Skálák három képletben, kromatikus skála biztos játéka, nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása.  

Koncert, vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása kísérettel. 

Kamaramű szólamának előadása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála 3 képletben 

– Egy etűd 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– a hangterjedelem bővítése a lehetőségek szerint, az ajánlott napi gyakorlatok közül válogatva.  

– a technikai készség megőrzése, továbbfejlesztése (előke és duplanyelv)  

– a zenei kifejezőkészség fejlesztése.  

– skálák öt képletben. 

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm–ups + studies 

Clarke: Technical Studies 

Colin: Lip Flexibilities 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Davidson: Napi gyakorlatok 

Arban: Trombitaiskola 

Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola IV.  

Corelli: e–moll Szonáta 

Albinoni: C–dúr Concerto 

Hidas: Concerto no.2 

Bozza: Capriccio 

Gedike: Koncertetűd 

Manfredini: B–dúr Concerto két trombitára 
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Követelmények 

Skálák öt képlettel.  

Tripla és dupla nyelv ismerete, és egyszerűbb esetekben használata.  

Szonáta, vagy koncert gyors és lassú tételének ízléses és karakteres eljátszása kísérettel, 

kamaramű szólamának előadása.  

A játszott művek zenei és zenetörténeti összefüggéseinek vázlatos ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy etűd 

– Egy előadási darab, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló közreműködésével 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A megszerzett hangterjedelem és állóképesség megőrzése, a megtanult technikai elemek 

összefüggő alkalmazása.  

– A zenei kifejezés fejlesztése.  

– A tanult darabok zenei és zenetörténeti összefüggéseinek vázlatos ismerete.  

– Az önállóan ismerje fel a hangszer problémáit és tudja ezeket kezelni. 

– A tripla és a dupla nyelv ismerete, a díszítések, trillák ízléses használata. 

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm–ups + Studies 

Clarke: Technical Studies 

Colin: Lip Flexibilities 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Davidson: Napi gyakorlatok 

Skálák a Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola IV. kötete alapján.  

Arban: Trombitaiskola 

Hummel: Trombitaverseny I. tétel 

Haydn: Trombitaverseny II.–III. tétel 

Arutjunjan: Trombitaverseny 

Hindemith: Szonáta I.  

Valentino: Szonáta 

Vivaldi: B–dúr Concerto két trombitára  

Händel: Szonáta két trombitára 

 

Követelmények 
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A tanuló legyen képes egy versenymű vagy szonáta gyors és lassú tételének ízléses előadására, 

a tanult technikai és zenei elemek önálló alkalmazására.  

Egy kamaramű szólamának eljátszására.  

Legyen képes önállóan megtanulni és eljátszani egy előadási darabot.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy etűd 

– Egy előadási darab, vagy kamaramű, lehetőleg tanuló részvételével 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

A hangterjedelem bővítése, figyelemmel a szép hangra, a tiszta intonációra. Kiegyenlített 

hangzásra törekvés a teljes hangterjedelmen keresztül. Skálák öt képlettel másfél oktávos 

rendszerben. Díszítés előtanulmányok, tripla nyelv tanulmányok. A játszott művek alapos 

ismerete, a zenei műveltség elmélyítése. A ritmusértékek, ütemfajták átfogó ismerete. A 

kamarazene és a zenekari játék előtérbe helyezése. 

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm Ups 

Colin: Lip Flexibilities 

Clarke: Techical Studies 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Arban: Skálagyakorlatok 

Arban: Trombitaiskola 

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  

Keller: Szonáta 

Albinoni: F–dúr Concerto 

Esz–dúr Concerto 

Barat: Fantázia 

Haendel: c–moll Concerto 

Vivaldi: d–moll Concerto I.–II. tétel 

Richter: Concerto I. tétel 

Cimarosa: Concerto 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényesebb darabok előadására.  
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Dúr és összhangzatos moll skálák másfél oktávos rendszerben őt képlettel.  

Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszására.  

A kromatikus skála biztos ismerete.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy etűd 

– Egy barokk szonáta vagy versenymű két tétele 

– Egy más stílusú előadási darab 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem további bővítése, a hangminőség fejlesztése, a dinamikai tartomány 

tágítása.  

– Skálák öt képletben, másfél oktávos rendszerben.  

– Díszítés tanulmányok, tripla és dupla nyelv tanulmányok.  

– A játszott művek alapos ismerete, a zenei műveltség elmélyítése.  

– A ritmusértékek ütemfajták átfogó ismerete.  

– A kamarazene, és a zenekari játék előtérbe helyezése.  

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm Ups 

Clarke: Technical Studies 

Colin: Lip Flexibilities 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Arban: Skálagyakorlatok 

Arban: Trombitaiskola 

Clodomir: Petits exercises Etűdök I.  

Purcell: B–dúr szonáta 

Neruda: Esz–dúr trombitaverseny I. 

Albinoni: g–moll trombitaverseny 

Sahov: Scherzo 

Bach: Passacaglia 

Tartini: Largo és Allegro 

Veracini: Concerto 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényesebb darabok előadására.  

Dúr és összhangzatos moll skálák másfél oktávos rendszerben öt képlettel.  
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Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása.  

A trillák, díszítések biztos és helyes alkalmazására.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy etűd 

– Egy barokk szonáta vagy koncert két tétele 

– Egy más stílusú előadási darab 

 

9. évfolyam „B” Tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangterjedelem növelése, a hangminőség fejlesztése, a dinamikai tartomány szélesítése.  

– Az állóképesség fejlesztése a mindennapi gyakorlatok segítségével.  

– Skálák öt képletben, a másfél oktávos rendszer szerint.  

– Az eddig tanult technikai elemek biztos alkalmazása.  

– A zenei formálás tudatos alakítása.  

– A dupla nyelv technika elsajátítása alapszinten. 

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm–Ups 

Clarke: Technical Studies 

Colin: Lip Flexibilties 

Advanced Daily Studies 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Arban: Hármashangzat és négyeshangzat tanulmányok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán Trombitaiskola IV.  

Corelli: e–moll Szonáta 

Albinoni: C–dúr Concerto 

Hidas: Concerto no.2 

Bozza: Capriccio 

Gedike: Koncertetűd 

Manfredini: B–dúr Concerto két trombitára 

Charlier: Solo de Concours 

Haydn: Trombitaverseny I.–II.–III. 

Hummel: Trombitaverseny I.–II. 

Telemann: Asz–dúr Concerto 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes technikailag és zeneileg igényes darabok ízléses előadására.  
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Skálák öt képletben.  

Nagyobb terjedelmű etűdök eljátszása.  

A tripla és a dupla nyelv alkalmazása.  

A játszott előadási darabok alapos ismerete.  

Az előadási darabok által megkívánt állóképesség elérése. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy etűd 

– Egy barokk vagy klasszikus szonáta vagy versenymű két tétele 

– Egy más stílusú előadási darab 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A tökéletes alapfunkciók rögzítése, automatizálása.  

– Az összes dúr és moll skála öt képlettel, az előző években megszokott módon.  

– Az önállóság fejlesztése a hangszeres játék minden területén: funkcionális, technikai és zenei 

szempontok szerint.  

– A kamarazene és a zenekari játék előtérbe kerülése.  

– A trombita  szóló, kamara és zenekari irodalmának megismertetése. 

 

Ajánlott tananyag 

Stamp: Warm Ups 

Clarke: Techical Studies 

Colin: Lip Flexibilties 

Maggio: Mindennapi Gyakorlatok 

Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode 

Arban: Etüdök 

Tartini: B–dúr Concerto 

Enescu: Legenda 

Torelli: D–dúr Concerto 

Purcell. D–dúr szonáta 

Hummel: Trombitaverseny I. tétel 

Haydn: Trombitaverseny II.–III. tétel 

Arutjunjan: Trombitaverseny 

Hindemith: Szonáta I.  

Valentino: Szonáta 

Vivaldi: B–dúr Concerto két trombitára  

Händel: Szonáta két trombitára 
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Követelmények 

A tanuló legyen képes önállóan megtanulni és előadni a szintjén lévő előadási darabokat.  

Ismerje a hangszerkezelés problémáit, és megoldási módjait.  

Szép hangon és zeneileg megoldottan adjon elő etűdöket, szóló és kamarazene darabokat.  

Biztosan tudja a skálákat, a kromatikus skálát, alapszinten tudja a tripla és a dupla nyelv 

technikát.  

Rendelkezzen a szintjének megfelelő állóképességgel.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála öt képlettel 

– Egy etűd 

– Egy barokk vagy klasszikus szonáta, vagy versenymű két tétele 

– Egy más stílusú előadási darab 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó– és előadóművészek munkásságát, 

– a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget. 

Legyen képes a tanuló 

– az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi 

gyakorlatok segítségével, 

– a játszott művek hangterjedelmén belül kiegyenlített és kifejező hang elérésére, 

– a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására, 

– a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére, 

– önálló hangolásra, 

– a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben, 

– az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően, kotta– és 

stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló rendelkezzék megfelelő állóképességgel. 

Ismerje a hangképzés folyamatát. 

Legyen képes a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 

Ismerje a tanuló 

– az ajak–, a nyelv– és a manuális technika alapjait, 

– az összes dúr és moll skálát a kétoktávos rendszerben, 6 képletben. 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 
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A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Trombita főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

 „A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

– Egy etűd; Clodomir: Petits exercices (Leduc) 22–70., Clodomir: Etűdök (Leduc) II., III., IV., 

VI., és Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) etűdjeinek nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is; Albinoni: Esz– 

dúr, g–moll, C–dúr concerto, Barat: Fantázia (Leduc), Gedicke: Koncertetűd ; kamaraművek: 

Borst: Trombitaduók (EMB 6870), Mező Imre: Variációk (EMB 4687), Clodomir: Six petits 

duo és Six duo faciles, Reschofsky: Trió (EMB 6819), Farkas Ferenc: Régi magyar táncok 

nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy skála másfél oktávon, öt képlettel. 

– Egy etűd; Clodomir: Petits exercices (Leduc) 22–70., Clodomir: Etűdök (Leduc) II., III., IV., 

VI., és Arban: Trombitaiskola (Hofmeister) etűdjeinek nehézségi szintjén; kamaraművek: 

Clodomir: Six duo Faciles, Scheidt: Brass: Quintets I–II., nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele; Albinoni: Esz–dúr, g–moll, C–dúr concerto, Corelli: 

e–moll szonáta, Purcell: B–dúr szonáta, Vivaldi: d–moll concerto nehézségi szintjén. 

– Egy más stílusú előadási darab Bozza: Capricco (Leduc) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 
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– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő minőségű, trombiták, tartozékokkal (tok, fúvóka). 

Jól felhangolt zongora (pianínó). 

Legalább 2 db állítható magasságú kottaállvány 

Metronóm 

Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör. 

 

 RÉZFÚVÓS TANSZAK - KÜRT TANTÁRGY 

 

A kürttanítás célja feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

– a hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 

– a kürtirodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit, 

– a kürtcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

 

Alakítson ki 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test–, hangszer– és kéztartást, billentést és 

tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező kürthangot, 

– differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 

– megfelelő tempójú repetíciót, 

– laza, egyenletes ujjtechnikát, 

– pontosan összehangolt nyelv– és ujjmozgást, 

– könnyed hangszerkezelést. 

 

Gyakoroltasson rendszeresen 

– tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf, ff, pp), az intonáció megtartásával, 

– hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

 

Előkészítő évfolyamok 
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1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A gyakorlatban felmérni a tanuló hangszeres készségét, zenei érzékét. 

– Könnyen játszható anyagon keresztül megalapozni a hangszeres továbbtanulást. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB Z.13369) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva) 

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. 

Helyes test– és hangszertartás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyermekdal, 

– Egy szemelvény, vagy előadási darab eljátszása. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Könnyen játszható anyagon keresztül megalapozni a hangszeres továbbtanulást. 

Helyesen működő funkciók kialakítása: 

– helyes légzés, szájtartás, 

– a fúvóka helye az ajkakon, 

– testtartás, 

– hangszertartás. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB Z.13369) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva) 

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

A fúvóka helyes felhelyezése az ajakra. 
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Helyes test– és hangszertartás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyermekdal, 

– Egy szemelvény, vagy előadási darab eljátszása. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Az előképzőben megalapozott funkciók továbbfejlesztése: 

– helyes test– és hangszertartás, 

– szájtartás, a fúvóka helyének kialakítása, 

– a helyes légvezetés megalapozása, 

– a nyelvtechnika megalapozása, 

– a manuális technika megalapozása. 

Az intonációs készség fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB Z.13369) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva)  

Sollár – Uszov: Kürtiskola (válogatva) (Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)  

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre  (I. (EB 53002)  

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Portato hangindítás. 

Az ujj–, nyelv– és légzésvezetés–technika összehangolása  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy hangsor – a meglévő hangterjedelem eljátszása negyed és nyolcad értékekben, nyelvvel 

és legato, 

– Egy kantiléna,  

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
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Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Helyes test– és hangszertartás. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika fejlesztése, összehangolása, különböző 

hangindítások elsajátítása más–más tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése a kantilénákon keresztül. 

– Skálák játszása a meglévő hangterjedelmen belül Dúr és összhangzatos moll  

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása szemelvényeken keresztül. 

 

Felhasználható irodalom 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Sollár – Uszov: Kürtiskola (válogatva) Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)  

Kling: Kürtiskola (válogatva) (IMC New York),  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2 (Hresztomatyja Muzgisz, (Muzika Moszkva)  

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre  I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

Játék kifejező, szép kürthangon.  

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

Széles dinamikai skála alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála  

– Egy kantiléna kotta nélkül  

– Egy gyakorlat 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A funkciók ellenőrzése, a hibák javítása a mindennapi gyakorlatok segítségével. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika fejlesztése, összehangolása, különböző 

hangindítások elsajátítása más–más tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése a kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll  
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– Skálák játszása különböző képletekben, a meglévő hangterjedelmen belül. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Társas zenélés: kánonok, egyszerűbb duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola II. (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3 (Muzika Moszkva)  

Sollár – Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt)  

Kling: Kürtiskola (IMC New York)  

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York)  

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

Játék kifejező, szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

Széles dinamikai skála alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, különböző skálaképletekkel, 

– Egy kantiléna kotta nélkül,  

– Két gyakorlat (különböző karakterű szemelvények,  

– Egy előadási darab vagy tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazása a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű 

gyakorlatok segítségével, különböző tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr, és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő 

hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Társas zenélés. 
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Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3, 4 (Muzika Moszkva) 

Sollár – Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H.Kling: Kürtiskola (IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon  

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, különböző skálaképletekkel 

– Egy kantiléna  

– Két különböző karakterű gyakorlat,  

– Egy darab vagy tétel lehetőleg kotta nélkül, zongorakísérettel. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazás a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása 

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés gyakorlása hangszer nélkül és hangszerrel: a 

levegőoszlop megtámasztása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű 

gyakorlatok segítségével, különböző tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés–és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő 

hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Transzponálás esz és d kürtben 

– Társas zenélés 

 

Ajánlott tananyag 
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Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 

Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal –,darab– ,etűdgyűjtemény  no. 1,2,3,4 (Muzika Moszkva) 

Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H. Kling: Kürtiskola (IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök (A.Leduc Paris) 

Bordogni–Gabler: Vokalisen  (Doblinger) 

Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 

 

Követelmény 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás esz–kürtben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála skálaképletekkel 

– Egy kantiléna  

– Két különböző karakterű gyakorlat  

– Egy darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül (kivéve kortárszene) zongorakísérettel 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazás a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása 

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés gyakorlása hangszer nélkül és hangszerrel: a 

levegőoszlop megtámasztása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű 

gyakorlatok segítségével, különböző tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés–és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő 

hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Transzponálás esz, d, és c kürtben 

– Társas zenélés 
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Ajánlott tananyag 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 

Szilágyi:Hangpalota 

Poleh: Dal–,darab–, etűdgyűjtemény no. 1,2,3,4, ( (Muzika Moszkva) 

Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H. Kling: Kürtiskola (IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I (A.Leduc Paris) 

Bordogni–Gabler: Vokalisen (Doblinger) 

Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 

 

Követelmény 

Játék szép kürt hangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás esz–és d kürtben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála skálaképletekkel, 

– Egy kantiléna, 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül (kivéve kortárszene) zongorakísérettel. 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy 

megfeleljen a minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Helyes test– és hangszertartás. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika fejlesztése, összehangolása, különböző 

hangindítások elsajátítása más–más tempóban. 

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése a kantilénákon keresztül. 

– Dúr, és összhangzatos moll skálák, különböző skálaképletekkel. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása szemelvényeken keresztül. 
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Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I. (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Sollár – Uszov: Kürtiskola Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann Frankfurt)  

Kling: Kürtiskola (IMC New York),  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2 (Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva)  

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Portato, tenuto hangindítás. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna kotta nélkül, 

– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat,  

– Egy lassú és egy gyors előadási darab, melyeket kotta nélkül (kivéve kortárs zene), 

zongorakísérettel kell előadni. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A funkciók ellenőrzése, a hibák javítása a mindennapi gyakorlatok segítségével. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika fejlesztése, összehangolása, különböző 

hangindítások elsajátítása más–más tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése a kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő 

hangterjedelmen belül. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Társas zenélés: kánonok, egyszerűbb duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola II. (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota (EB 51001)  

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3 (Muzika Moszkva)  

Sollár – Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt)  

Kling: Kürtiskola (IMC New York)  

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York)  
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Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

Játék kifejező, szép kürthangon Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

Széles dinamikai skála alkalmazása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna kotta nélkül,  

– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat,  

– Egy lassú és 1 gyors előadási darab, melyeket kotta nélkül (kivéve kortárs zene), 

zongorakísérettel kell előadni. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazása a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű 

gyakorlatok segítségével, különböző tempóban. 

– Kifejező, szép kürthang kialakítása  

– Kötés– és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő 

hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Társas zenélés. 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi – Kökényessy: Kürtiskola I (EMB) 

Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2, 3, 4 (Muzika Moszkva) 

Sollár – Uszov: Kürtiskola  (Zimmermann Frankfurt) 

H.Kling: Kürtiskola IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre (I. (EB 53002) 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 
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Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna kotta nélkül,  

– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat,  

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel (az egyik kortárszene legyen), 

melyeket kotta nélkül (kivéve kortárszene), zongorakísérettel kell előadni. 

 

5 évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazás a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása 

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés gyakorlása hangszer nélkül és hangszerrel: a 

levegőoszlop megtámasztása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű 

gyakorlatok segítségével, különböző tempóban. 

– Kifejező szép kürthang kialakítása  

– Kötés–és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő 

hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Transzponálás esz és d kürtben 

– Társas zenélés 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 

Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal –,darab– ,etűdgyűjtemény  no. 1,2,3,4, (Muzika Moszkva) 

Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H. Kling: Kürtiskola  (IMC New York) 

O. Franz: Kürtiskola  (Carl  Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I (A.Leduc Paris) 

Bordogni–Gabler: Vokalisen  (Doblinger) 

Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 

 

Követelmény 

Játék szép kürt hangon. 
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Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás esz–kürtben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna kotta nélkül, 

– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel kotta nélkül (kivéve kortárszene) 

zongorakísérettel előadni. 

 

6 évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A teljes légzés alkalmazás a hangszeres játék minden helyzetében. 

– A könnyed fúvástechnika megalapozása 

– A bordaközi légzéssel kibővített rekeszlégzés gyakorlása hangszer nélkül és hangszerrel: a 

levegőoszlop megtámasztása. 

– A helyes légvezetés, nyelv– és manuális technika továbbfejlesztése a technikai jellegű 

gyakorlatok segítségével, különböző tempóban. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Kötés–és nyelvgyakorlatok a kürt természetes felhangjain, különböző ritmusképletekkel is. 

– A széles dinamikai skálán történő játék fejlesztése kantilénákon keresztül. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben, a meglévő 

hangterjedelmen belül. 

– Az intonációs készség fejlesztése. 

– Zenei stílusismeret kialakítása különböző szemelvényeken keresztül. 

– Transzponálás esz, d, és c kürtben 

– Társas zenélés 

 

Ajánlott tananyag 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II 

Szilágyi: Hangpalota 

Poleh: Dal–,darab–,etűdgyűjtemény no. 1,2,3,4 (Muzika Moszkva) 

Sollar–Uszov: Kürtiskola (Zimmermann Frankfurt) 

H.Kling: Kürtiskola (IMC New York) 

O.Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I (A.Leduc Paris) 

Bordogni–Gabler: Vokalisen (Doblinger) 

Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre II 
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Követelmény 

Játék szép kürt hangon. 

Különböző hangindítások. 

Kötésgyakorlatok a kürt természetes felhangjain. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás esz–és d kürtben. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna kotta nélkül, 

– Két különböző technikai és zenei feladatot feldolgozó gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel kotta nélkül (kivéve kortárszene) 

zongorakísérettel előadni. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

– a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

– rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

– legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

– legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben, 

– tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező kürthangot képezni, 

– alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

– törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

– rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 

– tudjon önállóan hangolni, 

– ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

– ismerje a kürt történetét, rokon hangszereit, 

– ismerje a kürt szerepét különböző zenei korszakokban. 

Legyen képes 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy darab, vagy tétel előadására. 

 



998 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak: 

– egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, nyelvvel 

és kötve, negyed és nyolcad értékekben), 

– egy kantiléna, 

– két etűd, 

– egy előadási darab – ajánlott: J.Skroup: B–dúr koncert (rövid kadenciával), L.v.Beethoven: 

Románc, J.Concone: Téma és variáció, vagy ehhez hasonló nehézségű darab – előadására kotta 

nélkül 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kürt főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy kantiléna; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. (EMB13370) 

nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., II/37., 

II/42., II/68., II/90. (EMB13370) nehézségi szintjén. Az egyik etűd helyett lehet kamaramű is 

Tarjáni Ferenc: Muzsikáljunk c. gyűjteményéből G.F Händel: Sándor–ünnep nehézségi 

szintjén. 

– Egy előadási darab; J. Mattheson: Ária, A.J.Varlamov: Orosz népdal, J.A.Hasse: Két tánc, 

G.F.Händel: Bourrée (Z6902), Mező I: Tánc, F.Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben. 

– Egy kantiléna; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. 

(EMB13370). nehézségi szintjén. 

– Két etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. (EMB13370). 

nehézségi szintjén; az egyik etűd helyett lehet kamaramű is. 

– Egy előadási darab; L.v.Beethoven: Románc, J.Loeillet: Szonáta, J.S.kroup: B–dúr koncert, 

A.Frehse: Andante, Székely: Szonatina II–III. tétel (EMB5990) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség 

alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján, ezért elsősorban a fejlesztés 

lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk meg. 

A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv 

ébrentartása. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A zeneiskolai osztályokban elért színvonal eredményes megőrzése. 

– A zenei műveltség megőrzése, bővítése, a zenélési kedv ébrentartása. 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő 

hangterjedelmen belül. 

– Könnyű transzpozíciók (e, esz, d, c) 

– Társas zenélés. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Ajánlott tananyag  

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 
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Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 

Kofron: Etűdök 

Ónozó: Kürtiskola I–II. 

Bujanovszkij: Válogatott etűdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Macello: a–moll szonáta 

Grieg: Tavasz 

Mozart: Larghetto 

Schubert: Ave Maria 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

Bach: Air 

Vivaldi: Concerto 2 kürtre 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (esz, d, c). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Hangminőség, hangterjedelem fejlesztése 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő 

hangterjedelmen belül. 

– Nyilvános szereplés félévente egy alkalommal. 

– Könnyű transzpozíciók (e, esz, d, c, g, fisz) 

– Társas zenélés. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Ajánlott tananyag  

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 
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Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 

Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etűdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Loeillet: Szonáta 

Wagner: Walter dala 

Vlaszov: Melódia 

Händel: Larghetto 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

C. Saint–Saens: A hattyú 

Saint– Saens : Koncert 

Matis: Koncert 

Maxim Alfonz: Eüdök II. 

Franz Strauss: Notturno 

Dvoral: X. szláv tánc 

Rachmaninoff: Vocalise 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

Kifejező szép kürthang Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a 

megfelelő hangterjedelmen belül. 

Könnyű transzpozíciók (összes transzpozícióban) 

Társas zenélés. 
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Zenekari szólamismeret. 

Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Ajánlott tananyag 

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 

Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 

Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 

Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etüdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Bozza: En Irlande 

Mendelssohn: Tavaszi dal 

Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

C. Saint–Saens: A hattyú 

O. Franz: Dal szöveg nélkül 

Kofron: Sonatina 

Saint– Saens : Koncert 

Matis: Koncert 

Hidas: Concerto per corno 

Bordogni–Gabler: Canilenák 

Franz Strauss: Koncert 

B.Kroll: Laudatio 

Lorenz: Elegia 

J. Haydn: D–dúr kürtverseny II. 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül. 
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10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Kifejező szép kürthang Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a 

megfelelő hangterjedelmen belül. 

– Könnyű transzpozíciók (összes transzpozícióban) 

– Társas zenélés. 

– Zenekari szólamismeret. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Ajánlott tananyag 

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 

Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 

Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etüdök  

Glazunov: Álom 

Pergolesi: Siciliana 

Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 

Jan Vaclav Stich: Concerto No.7. 

S. R. Mercadante: Concerto 

O. Franz: Dal szöveg nélkül 

Kofron: Sonatina 

Koetsier. Ramance 

Saint– Saens : Koncert 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 2 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 4 

Mozart: Kürtkvintett 

Hidas: Concerto per corno 

Bordogni–Gabler: Cantilenák 

R. Strauss: Kürtverseny op. 11. 

R. Strauss: Andante 

F. Strauss: Téma és variációk 

Ravel: Pavane 
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Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (minden transzpozíció). 

 

Az év végi vizsgaajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik 

mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét, hogy elkerüljék a korai 

pályaválasztást.  

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Természetes, oldott hangszerkezelés, tudatos légzéstechnika elsajátítása 

– Kiegyenlített, dinamikailag árnyalt hang képzése 

– Tudatos nyelv–technikák alkalmazása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő 

hangterjedelmen belül. 

– Könnyű transzpozíciók (e, esz, d, c) 

– Társas zenélés. 

– A különböző zenei stílusok jellemző vonásai ismeretében a művek stílushű előadása 

– A művek harmóniai és formai elemzése 

– A zenei memória, hallás, és képzelőerő, valamint az előadói készség fejlesztése 

– A kortárs zene értő befogadása és művelése. 

 

Ajánlott tananyag  

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 

Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 

Kofron: Etűdök 
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Ónozó: Kürtiskola I–II. 

Bujanovszkij: Válogatott etüdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Macello: a–moll szonáta 

Grieg: Tavasz 

Mozart: Larghetto 

Schubert: Ave Maria 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

Bach: Air 

Vivaldi: Concerto 2 kürtre 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és 1 gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Természetes, oldott hangszerkezelés, tudatos légzéstechnika elsajátítása 

– Tudatos nyelv–technikák alkalmazása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Kifejező szép kürthang  

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő 

hangterjedelmen belül. 

– Könnyű transzpozíciók (e, esz, d, c, g, fisz) 

– Társas zenélés. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Zenei ismeretek 

– a különböző zenei stílusok jellemző vonásai ismeretében a művek stílushű előadása 

– a művek harmóniai és formai elemzése 

– a zenei memória, hallás, és képzelőerő, valamint az előadói készség fejlesztése.  

– a tanulót a kortárs zene befogadására és művelésére. 

 

Ajánlott tananyag  

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II. 

Panseron: 20 cantilena 
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O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Maxim–Alphonse: Etűdök I. (A. Leduc) 

Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etűdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Loeillet: Szonáta 

Wagner: Walter dala 

Vlaszov: Melódia 

Händel: Larghetto 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

C. Saint–Saens: A hattyú 

Saint– Saens : Koncert 

Matis: Koncert 

Maxim Alfonz: Etűdök II. 

Franz Strauss: Notturno 

Dvoral: X. szláv tánc 

Rachmaninoff: Vocalise 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Természetes, oldott hangszerkezelés, tudatos légzéstechnika elsajátítása 

– Tudatos nyelv–technikák alkalmazása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Kiegyenlített, dinamikailag árnyalt hang képzése 

– Kifejező szép kürthang Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a 

megfelelő hangterjedelmen belül. 
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– Könnyű transzpozíciók (összes transzpozícióban) 

– Társas zenélés. 

– Zenekari szólamismeret. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

 

Zenei ismeretek 

– A különböző zenei stílusok jellemző vonásai ismeretében a művek stílushű előadása 

– A művek harmóniai és formai elemzése 

– A zenei memória, hallás, és képzelőerő, valamint az előadói készség fejlesztése.  

– A tanulót a kortárs zene befogadására és művelésére. 

 

Ajánlott tananyag 

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 

Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 

Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 

Geisler: Kürtiskola (Hofmeister) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etűdök  

Szilágyi– Beleznay: Előadási darabok kürtre I, II. 

Bozza: En Irlande 

Mendelssohn: Tavaszi dal 

Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 

Franz Danzi: Esz–dúr szonáta 

C. Saint–Saens: A hattyú 

O. Franz: Dal szöveg nélkül 

Kofron: Sonatina 

Saint– Saens : Koncert 

Matis: Koncert 

Hidas: Concerto per corno 

Bordogni–Gabler: Canilenák 

Franz Strauss: Koncert 

B.Kroll: Laudatio 

Lorenz: Elegia 

J. Haydn: D–dúr kürtverseny II. 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 
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A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kantiléna, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Természetes, oldott hangszerkezelés, tudatos légzéstechnika elsajátítása 

– Tudatos nyelv–technikák alkalmazása 

– Az akadálytalan, teljes légzés gazdaságos alkalmazása. 

– A dinamikai skála határainak kiszélesítése. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések és játékmódok ismerete. 

– Kiegyenlített, dinamikailag árnyalt hang képzése 

– Kifejező szép kürthang  

– Dúr és összhangzatos moll skálák játszása különböző képletekben a megfelelő 

hangterjedelmen belül. 

– Könnyű transzpozíciók (összes transzpozícióban) 

– Társas zenélés. 

– Zenekari szólamismeret. 

– Különböző játéktechnikák megismerése (fojtás, szordínó használat, ajaktrilla, f–kürt fogások) 

– A különböző zenei stílusok jellemző vonásai ismeretében a művek stílushű előadása 

– A művek harmóniai és formai elemzése 

– A zenei memória, hallás, és képzelőerő, valamint az előadói készség fejlesztése.  

– A kortárs zene értő befogadása és művelése. 

 

Ajánlott tananyag 

Kling: Etűdök (IMC New York) 

Panseron: 20 cantilena 

O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New York) 

Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister) 

Maxim–Alphonse: Etűdök II. (A. Leduc) 

Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc) 

Kofron: Etűdök 

Bujanovszkij: Válogatott etűdök  

Glazunov: Álom 

Pergolesi: Siciliana 
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Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf & Hartel) 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3. (Breitkopf & Hartel) 

Jan Vaclav Stich: Concerto No.7. 

S. R. Mercadante: Concerto 

O. Franz: Dal szöveg nélkül 

Kofron: Sonatina 

Koetsier. Ramance 

Saint– Saens : Koncert 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 2 

Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 4 

Mozart: Kürtkvintett 

Hidas: Concerto per corno 

Bordogni–Gabler: Cantilenák 

R. Strauss: Kürtverseny op. 11. 

R. Strauss: Andante 

F.,Strauss: Téma és variációk 

Ravel: Pavane 

 

Követelmény 

Játék szép kürthangon. 

Különböző hangindítások. 

A gyakorlatok előadása széles dinamikai skálán. 

Transzponálás (e, esz, d, c, g, fisz). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

Egy kantiléna, 

Egy gyakorlat, 

Egy lassú és egy gyors előadási darab vagy versenymű tétel előadása kotta nélkül. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje hangszere múltját, irodalmát, a jelentősebb alkotó– és előadóművészek 

munkásságát. 

Legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, a tudatos 

légzéstechnika alkalmazására, 

– C–g2 hangterjedelemben kiegyenlítetten, különböző dinamikai árnyalattal, tiszta intonációval 

játszani, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával, 

– életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei 

összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt előadására, szép kifejező kürthangon, 

– az előadási darabokat fejből játszani, 



1010 

 

– technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, 

– igényesebb kamarazenei művek előadásában közreműködni. 

Rendelkezzék 

– a zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, formálókészséggel, 

– koncentrálóképességgel, 

– lapról olvasási készséggel, amely a mindenkori darab megszólaltatásához, illetve a 

kamarazenéléshez szükséges. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– F–c3 között kiegyenlítetten, tiszta intonációval, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával 

játszani, 

– az ajaktrilla megvalósítására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kürt főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy kantiléna transzponálása Esz–kürtben; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) 

II/110., II/161., II/203. nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta lassú 

és gyors tétele; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; Schubert: Szerenád, 

Telemann: Allegretto, Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf), Händel: Ária, Skroup: B–dúr 

koncert, Csajkovszkij: Édes álom, Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, Székely: Szonatina 

(EMB 5990 kötetben), Szervánszky: Kis szvit (EMB 5990 kötetben) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Transzponálás Esz–, vagy D–kürtben; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) 

II/136., II/187. nehézségi szintjén. 

– Egy etűd; Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II (EMB 13370) II/182., II/193., II/210. 

nehézségi szintjén. 

– Egy kamaramű; Mozart–kürtduók (Hofmeister), Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi 

magyar táncok – fúvósötös (EMB 14056) – nehézségi szintjén. 
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– Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakísérettel; Bogár: Változó 

felhők, Zempléni: Rapszódia nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő számú, jó minőségű hangszer és tartozék. 

Jól felhangolt zongora (pianínó). 

Legalább 2 db kottatartó. 

Metronóm. 

 

 RÉZFÚVÓS TANSZAK – HARSONA - TENORKÜRT - BARITONKÜRT 

TANTÁRGY 

 

A harsona és rokon hangszerei, a tenorkürt – és a baritonkürt – tanítás szakirányú feladatai: 

A képzés legeredményesebb módjának az tekinthető, ha a tanuló 8–9 éves korában tenoron 

vagy baritonon kezdi a mélyrézfúvós hangszerek tanulását és csak a tanulmányok során amikor 

erre alkalmassá válik, tér át a harsona tanulására. A tenoron vagy baritonon megszerzett 

készségek birtokában a továbbtanulást megelőző két évben elegendő a harsonatanulást 

megkezdeni a zeneművészeti szakközépiskolai felvételi követelmény eléréséhez. 

 

A harsonatanítás szakirányú feladatai: 

– ismertesse meg a tanulóval (életkoruknak megfelelő szinten) a hangszerek lehetőségeit, 

irodalmát; történetét, akusztikai sajátosságait, az irodalom legkiemelkedőbb alkotó– és 

előadóművészeit. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
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– megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test–, száj–, hangszer– és kéztartást, 

tolókezelést és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező zenei hangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– megfelelő tempójú repetíciót, 

– laza, egyenletes kartechnikát,  

– pontosan összehangolt nyelv– és karmozgást.  

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával, 

– hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a helyes légzés kialakítására, gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési 

gyakorlatokkal, 

– a helyes szájtartás kialakítására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok 

segítségével: 

– fúvóka és hangszer nélkül csupán ajakkal, 

– csak fúvókával, 

– hangszerrel, 

– mindezek ellenőrzése fúvóka karikával, 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer karbantartására. 

 

1.45.1. Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer felépítése, részei. 

– A kottaolvasás alapfogalmai, illetve kulcs. 

– Az egész, fél, negyed, nyolcad hangjegyértékek és az ezeknek megfelelő szünetjelek. 

– A 4/4–es, 2/4–es és 3/4–es ütemek. 

– Az előforduló hangok fogásai. 

– A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 
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– A rekeszlégzés alapjainak elsajátítása, a levegővezetés megalapozása. 

– A helyes szájtartás kialakítása ajakrezgés és fúvókázás segítségével. 

– A hangindítás megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Harsona ABC (ajak– és fúvókagyakorlatok) 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Steiner–Völgyi–Zilcz: Harsonaiskola I. 

Steiner: Bariton ABC 

Steiner: Harsona ABC 

Colin: Trombitaiskola kezdőknek 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita– 

Előadási darabok gordonkára I, 

Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1. 

Gyerekdalok, népdalok 

 

Követelmény 

Az egészséges, szép hang kialakítása. 

Hangterjedelem: maximum B–g–ig (hangzó). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer felépítése, részei. 

– A kottaolvasás alapfogalmai, illetve kulcs. 

– Az egész, fél, negyed, nyolcad hangjegyértékek és az ezeknek megfelelő szünetjelek. 

– A 4/4–es, 2/4–es és 3/4–es ütemek. 

– Az előforduló hangok fogásai. 

– A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

– A rekeszlégzés alapjainak elsajátítása, a levegővezetés megalapozása. 

– A helyes szájtartás kialakítása ajakrezgés és fúvókázás segítségével. 

– A hangindítás megalapozása. 

– A legato játék alapjainak elsajátítása ajakrezgéssel, fúvókával, hangszerrel. 
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Ajánlott tananyag 

Steiner: Harsona ABC  

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. vagy a tanuló képességeinek ismeretében a 

tanár belátása és tapasztalata szerinti gyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Steiner–Völgyi–Zilcz: Harsonaiskola I. 

Steiner: Bariton ABC 

Steiner: Harsona ABC 

Colin: Trombitaiskola kezdőknek 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita– 

Előadási darabok gordonkára I, 

Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1. 

 

Követelmény 

Az egészséges, szép hang kialakítása. 

Hangterjedelem: maximum G–b–ig (hangzó). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

1.45.2. Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer felépítése, részei. 

– Az egész, fél, negyed és nyolcad hangérték és a megfelelő szünetjelek. 

– Nyújtópont a félkotta mellett. 

– A módosítójelek. 

– A 4/4–es, 2/4–es, 3/4–es ütem. 

– Az előforduló hangok fogásai. 

– Memóriafejlesztés: gyermekdalok, népdalok, és az előadási darabok kotta nélkül. 

– Motívumok, dallamok azonosságának, különbözőségének megismerése. 

– A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

– A rekeszlégzés alapjainak gyakorlása, a levegővezetés megalapozása. 

– A helyes szájtartás fejlesztése ajakrezgés és fúvókázás segítségével. 

– A hangindítás megalapozása. 

– A legato játék alapjainak elsajátítása ajakrezgéssel, fúvókával, hangszerrel. 
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Ajánlott tananyag 

Steiner: Bariton ABC  

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I.  

Steiner: Bariton ABC–ből válogatva 

Perényi Péter: 347 etűd–ből válogatva 

Krumpfer: Trompeten schule für anfanger–ből válogatva 

Colin: Trombitaiskola kezdőknek 

Colin: Modern Method for Trombon 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola I. (zongorakíséretes darabok) 

Steiner: Harsonaiskola (a zongorakíséretes darabokból) 

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita 

Manfred Schmitz Trompeten spiele 1. 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belül a tanult ritmusértékeket tartalmazó 

gyakorlat előadására egészséges, szép hangon. 

Hangterjedelem: G–b–ig (hangzó). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése: szinkópa, nagy és kis nyújtott és éles ritmusok ismertetése, 

a tizenhatod érték és szünetjele. 

– A 3/8–os, 6/8–os, ütem és alla breve. 

– Ritmusképlet: a triola és a 6/8–os ütem különböző képletei. 

– A játékmód további differenciálása (staccato nyolcad mozgásban). 

– Dinamika: a pianótól a fortéig. 

– Memóriafejlesztés: hangsorok és előadási darabok (3–4) kotta nélkül. 

– Hangterjedelem: G– d’–ig. 

– Hangképzés: tiszta szép intonáció kialakítása fúvóka– és hangképző gyakorlatokon keresztül. 

– A légvezetés, nyelvtechnika továbbfejlesztése. 

– Hangsorok a tanuló hangterjedelmi képességeinek függvényében 
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Ajánlott tananyag 

Steiner: Harsonaiskola ABC (ajak– és fúvókagyakorlatok) 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok (felhangkötések) 

Colin: Kötésgyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Steiner: Bariton ABC 

Perényi Péter: 347 etűd 

Steiner: Harsona ABC 

Lubik: Kantilénák 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola 

Steiner: Harsona ABC (a zongorakíséretes darabokból) 

Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 

Sztán: Repertoire – Trombita, 

Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 –2. 

Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 

Steiner: Repertoire – Rézfúvók 

Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy) 

Négy régi olasz dal (Edition Simonffy) 

Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 

Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, tartalmazó darabok lejátszására. 

Egy dúr skála és párhuzamos mollja kotta nélkül. 

Különböző karakterű és ritmikájú gyakorlatok. 

Évfolyamának megfelelő hangterjedelmű előadási darab előadása kotta nélkül  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála kotta nélkül, 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A dúr és moll hangsor szerkezete. 

– A 9/8–os, 12/8–os ütem. 

– Ritmusképletek: az eddig elsajátított ritmusképletek kombinációi. 
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– A zenei anyagban szereplő előadási darabok stílusjegyeinek ismerete. 

– A társas zenélés alapjai, két–háromszólamú gyakorlatok eljátszása. 

– A funkciók ellenőrzése, a hibák korrigálása a mindennapi gyakorlatokon keresztül. 

– Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és tiszta 

intonáció kialakítása. 

– A manuális készség továbbfejlesztése. 

– A legato játék kifejlesztése, kvart– és kvintkötések lefelé és felfelé. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Harsonaiskola ABC (ajak– és fúvókagyakorlatok) 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok (felhangkötések) 

Colin: Kötésgyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola (63–118) 

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Makovecz: Harsonaiskola 

Koprasch: Bleger 

Bordogni: Etűdök 

Steiner: Bariton ABC 

Perényi Péter: 347 etűd 

Steiner: Harsona ABC 

Lubik: Kantilénák 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola 

Steiner: Harsona ABC (a zongorakíséretes darabokból) 

Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 

Sztán: Repertoire – Trombita, 

Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 –2. 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 

Steiner: Repertoire – Rézfúvók 

Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy) 

Négy régi olasz dal (Edition Simonffy) 

Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 

Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Felhangkötéseket tartalmazó gyakorlatok. 

Barokk vagy klasszikus szonátatétel előadása. 

 

Az év végi beszámoló ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Két gyakorlat, 
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– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Ütemfajták: váltakozó ütemek. 

– Ritmusképletek: különböző kevert ritmusok. 

– Kottaolvasás: a tanuló legyen képes az évfolyamának megfelelő szinten lapról olvasni. Vegye 

figyelembe a dinamikai és artikulációs előírásokat. 

– Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és tiszta 

intonáció kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása technikai 

gyakorlatok segítségével. 

– A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb zenei fordulatok virtuóz megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása. 

– Kötéstanulmányok: kis terc–, nagy terc–, kvint–, kvart– le és felfelé. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Steiner: Harsona ABC (mindennapi gyakorlatok) 

Lubik: Kantiléna 

Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 

Colin: Kötésgyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (skálatanulmányok) 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (1–51) 

Clodomier: Petits Exercices. 

Robert Müller: Technische studien I. 

Steiner: Harsona ABC 

Perényi Péter: 347 etűd 

Bordogni: Etűdök 

Koprasch: Bleger 

Makovecz: Harsonaiskola 

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Arban: gyakorlatok válogatva a hangterjedelemnek megfelelően 

Steiner: Harsona ABC  

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita 

Előadási darabok gordonkára I 

Manfred Schmitz Trompeten spiele 1–2. 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I–II 
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Steiner: Repertoire Rézfúvók 

Magyar szerzők előadási darabjai trombitára és zongorára 

Sugár: Dal és tánc 

Hasse: Két tánc 

Purcell: Szvit 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 

Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Ütemfajták: váltakozó ütemek. 

– Ritmusképletek: különböző kevert ritmusok. 

– Kottaolvasás: a tanuló legyen képes az évfolyamának megfelelő szinten lapról olvasni. Vegye 

figyelembe a dinamikai és artikulációs előírásokat. 

– Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és tiszta 

intonáció kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása technikai 

gyakorlatok segítségével. 

– A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb zenei fordulatok virtuóz megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása. 

– Kötéstanulmányok: kis terc–, nagy terc–, kvint–, kvart– le és felfelé. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Lubik: Kantiléna 

Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (skálatanulmányok) 

Arban: Skálagyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II. (52–116) 

Clodomir: Petits Exercices. 

Robert Müller: Technische studien I. 

Steiner: Harsona ABC 
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Makovecz: Harsonaiskola 

Bordogni: Etűdök 

Koprasch: Bleger 

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Arban: gyakorlatok válogatva 

Steiner: Harsona ABC  

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita 

Előadási darabok gordonkára I 

Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1–2. 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I–II 

Steiner: Repertoire Rézfúvók 

Magyar szerzők előadási darabjai trombitára és zongorára 

Sugár: Dal és tánc 

Hasse: Két tánc 

Purcell: Szvit 

Diabelli: Sonatina 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 

Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Ütemfajták: váltakozó ütemek. 

– Ritmusképletek: különböző kevert ritmusok. 

– Kottaolvasás: a tanuló legyen képes az évfolyamának megfelelő szinten lapról olvasni. Vegye 

figyelembe a dinamikai és artikulációs előírásokat. Sajátítsa el a tenorkulcs olvasását és 

használatát. 

– Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és tiszta 

intonáció kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása technikai 

gyakorlatok segítségével. 
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– A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb zenei fordulatok virtuóz megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása. 

– Kötéstanulmányok: kis terc–, nagy terc–, kvint–, kvart– oktáv kötések le és felfelé. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Steiner: Harsona ABC  

Makovecz: Harsonaiskola 

Bordogni: Etűdök 

Koprasch:Bleger 

Arban: Vollstandige schule für trompete – válogatott gyakorlatok 

Lubik: Kantiléna 

Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 

Borst: Skálagyakorlatok trombitára 

Arban: Technikai gyakorlatok – skálagyakorlatok (violin és basszuskulcsban, szükség szerint) 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III. 

Clodomir: Petits Exercices. 

Robert Müller: Technische studien I–II 

Kopprasch: Technikai etűdök I. 

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Makovecz: Válogatott etűdök I. 

Arban: gyakorlatok válogatva 

Steiner: Harsona ABC  

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita– 

Előadási darabok gordonkára I, 

Manfred Schmitz Trompeten spiele 1–2. 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I–II 

Steiner: Repertoire Rézfúvók 

Magyar szerzők előadási darabjai trombitára és zongorára 

Sugár: Dal és tánc 

Hasse: Két tánc 

Diabelli: Szonatina 

Händel: B–dúr sonata 

Vivaldi: Sechs violoncello sonaten – válogatva 

Purcell: Szvit 

Telemann: F–dúr sonata 

Fitzgerald: Angol szvit 

Marcello: Hat szonáta csellóra 

 

Követelmény 
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Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 

Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

 

Az év végi beszámoló ajánlott anyaga 

– Egy skála 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

1.45.3. Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 

hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek. 

A tanulók legkorábban az „A” tagozat 2. évfolyam elvégzése után kerülhetnek „B” tagozatra. 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése: szinkópa, nagy és kis nyújtott és éles ritmusok ismertetése, 

a tizenhatod érték és szünetjele. 

– A 3/8–os, 6/8–os, ütem és alla breve. 

– Ritmusképlet: a triola és a 6/8–os ütem különböző képletei. 

– A játékmód további differenciálása (staccato nyolcad mozgásban). 

– Dinamika: a pianótól a fortéig. 

– Memóriafejlesztés: hangsorok és előadási darabok kotta nélkül. 

– Hangterjedelem: G– d’–ig. 

– Hangképzés: tiszta szép intonáció kialakítása fúvóka– és hangképző gyakorlatokon keresztül. 

– A légvezetés, nyelvtechnika továbbfejlesztése. 

– Hangsorok a tanuló hangterjedelmi képességeinek függvényében. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Harsonaiskola ABC  

Steiner: Mindennapi gyakorlatok  

Colin: Kötésgyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola  

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Steiner: Bariton ABC 

Perényi Péter: 347 etűd 

Steiner: Harsona ABC 
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Lubik: Kantilénák 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola 

Steiner: Harsona ABC (a zongorakíséretes darabokból) 

Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 

Sztán: Repertoire – Trombita, 

Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 –2. 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 

Steiner: Repertoire – Rézfúvók 

Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy) 

Négy régi olasz dal (Edition Simonffy) 

Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 

Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes nyolcadokat, tizenhatodokat, tartalmazó darabok lejátszására. 

Egy dúr skála és párhuzamos mollja kotta nélkül. 

Különböző karakterű és ritmikájú gyakorlatok. 

Évfolyamának megfelelő hangterjedelmű előadási darab előadása kotta nélkül  

Hangsorok hármashangzat–felbontással a megadott hangterjedelmen belül. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála kotta nélkül, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A dúr és moll hangsor szerkezete. 

– A 9/8–os, 12/8–os ütem. 

– Ritmusképletek: Az eddig elsajátított ritmusképletek kombinációi. 

– A zenei anyagban szereplő előadási darabok stílusjegyeinek ismerete. 

– A társas zenélés alapjai, két–háromszólamú gyakorlatok eljátszása. 

– A funkciók ellenőrzése, a hibák korrigálása a mindennapi gyakorlatokon keresztül. 

– Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és tiszta 

intonáció kialakítása. 

– A manuális készség továbbfejlesztése. 

– A legato játék kifejlesztése, kvart– és kvintkötések lefelé és felfelé. 
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Ajánlott tananyag 

Steiner: Harsonaiskola ABC  

Steiner: Mindennapi gyakorlatok (felhangkötések) 

Colin: Kötésgyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola  

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Steiner: Bariton ABC 

Perényi Péter: 347 etűd 

Steiner: Harsona ABC 

Lubik: Kantilénák 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola 

Steiner: Harsona ABC (a zongorakíséretes darabokból) 

Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 

Sztán: Repertoire – Trombita, 

Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 –2. 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 

Steiner: Repertoire – Rézfúvók 

Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy) 

Négy régi olasz dal (Edition Simonffy) 

Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 

Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes a tanult ritmusokra épülő gyorsabb technikai gyakorlat eljátszására. 

Felhangkötéseket tartalmazó gyakorlatok. 

Barokk vagy klasszikus szonátatétel előadása. 

Kvint– és kvartkötések és összekapcsolásuk nagy és kis terckötésekkel; 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok egy oktávon keresztül, 2#, 2b előjegyzésig. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Ütemfajták: váltakozó ütemek. 

– Ritmusképletek: különböző kevert ritmusok. 

– Kottaolvasás: a tanuló legyen képes az évfolyamának megfelelő szinten lapról olvasni.  
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– Hangképzés: a használt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és tiszta 

intonáció kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása technikai 

gyakorlatok segítségével. 

– A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb zenei fordulatok virtuóz megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása. 

– Kötéstanulmányok: kis terc–, nagy terc–, kvint–, kvart– le és felfelé. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Harsonaiskola ABC  

Steiner: Mindennapi gyakorlatok  

Colin: Kötésgyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola  

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Steiner: Bariton ABC 

Perényi Péter: 347 etűd 

Steiner: Harsona ABC 

Lubik: Kantilénák 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola 

Steiner: Harsona ABC 

Ujfalusy–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra 

Sztán: Repertoire – Trombita, 

Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1 –2. 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I. 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I. 

Steiner: Repertoire – Rézfúvók 

Charpentier: Te Deum (Edition Simonffy) 

Négy régi olasz dal (Edition Simonffy) 

Borst – Bogár: Trombitamuzsika kezdők számára 

Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára 

 

Követelmény 

Ujjgyakorlatok, a díszítések megalapozása. 

A természetes kvint–, kvart–, nagy és kis terckötések. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok másfél oktávon keresztül 4#, 4b előjegyzésig; a 

teljes kvintkör ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 
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5. évfolyam „B”tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Ütemfajták: váltakozó ütemek. 

– Ritmusképletek: különböző kevert ritmusok. 

– Kottaolvasás: a tanuló legyen képes az évfolyamának megfelelő szinten lapról olvasni. Vegye 

figyelembe a dinamikai és artikulációs előírásokat. 

– Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és tiszta 

intonáció kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása technikai 

gyakorlatok segítségével. 

– A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb zenei fordulatok virtuóz megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása. 

– Kötéstanulmányok: kis terc–, nagy terc–, kvint–, kvart– le és felfelé. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Lubik: Kantiléna 

Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola II.  

Arban: Skálagyakorlatok 

Clodomir: Petits Exercices. 

Robert Müller: Technische studien I. 

Steiner: Harsona ABC 

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Arban: gyakorlatok válogatva 

Steiner: Harsona ABC  

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita 

Előadási darabok gordonkára I 

Manfred Schmitz: Trompeten spiele 1–2. 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 

Csáth: Előadási darabok gordonkára I–II 

Steiner: Repertoire Rézfúvók  

Sugár: Dal és tánc 

Hasse: Két tánc 

Purcell: Szvit 

Diabelli: Sonatina 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 
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Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

Ujjgyakorlatok, a díszítések megalapozása. 

A természetes kvint–, kvart–, nagy és kis terckötések. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok másfél oktávon keresztül 4#, 4b előjegyzésig; a 

teljes kvintkör ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Ütemfajták: váltakozó ütemek. 

– Ritmusképletek: különböző kevert ritmusok. 

– Kottaolvasás: a tanuló legyen képes az évfolyamának megfelelő szinten lapról olvasni. Vegye 

figyelembe a dinamikai és artikulációs előírásokat. Sajátítsa el a tenorkulcs olvasását és 

használatát. 

– Hangképzés: az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül kiegyenlített hanganyag és tiszta 

intonáció kialakítása, könnyed fúvástechnika birtoklása. 

– A nyelv– és ujjtechnika továbbfejlesztése, a manuális készség kialakítása technikai 

gyakorlatok segítségével. 

– A technikai jellegű gyakorlatok és nehezebb zenei fordulatok virtuóz megoldása, az előírt 

tempójelzések következetes betartása. 

– Kötéstanulmányok: kis terc–, nagy terc–, kvint–, kvart– oktáv kötések le és felfelé. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Steiner: Harsona ABC (mindennapi gyakorlatok) 

Lubik: Kantiléna 

Colin: Complete Modern Method for Trumpet or Cornet 

Borst: Skálagyakorlatok trombitára 

Arban: Technikai gyakorlatok – skálagyakorlatok (violin és basszuskulcsban, szükség szerint) 

Clodomir: Petits Exercices. 

Robert Müller: Technische studien I–II 

Kopprasch: Technikai etűdök I. 

Ujfalusy – Pehl – Perlaki: Harsonaiskola II. 

Makovecz: Válogatott etűdök I. 

Arban: gyakorlatok válogatva 
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Steiner: Harsona ABC  

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok rézfúvókra, 

Sztán: Repertoire Trombita– 

Előadási darabok gordonkára I, 

Lengyel–Pejtsik: Gordonkamuzsika I–II 

Steiner: Repertoire Rézfúvók  

Magyar szerzők előadási darabjai trombitára és zongorára 

Sugár: Dal és tánc 

Diabelli: Szonatina 

Vivaldi: Sechs violoncello sonaten – válogatva  

Telemann: F–dúr sonata 

Marcello: Hat szonáta csellóra 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú etűd eljátszása. 

Kantiléna jellegű nagy íveket átfogó etűd előadása. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

Ujjgyakorlatok, a díszítések megalapozása. 

A természetes kvint–, kvart–, nagy és kis terckötések. 

Hangsorok, terclépések, hármashangzatok másfél oktávon keresztül 4#, 4b előjegyzésig; a 

teljes kvintkör ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

1.45.4. Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

– a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

– rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

– legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, 

– sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját; harsonánál a helyes tolókakezelést, 

– legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására az előírt hangterjedelemben, 

– tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

– alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

– törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

– rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges technikával, 
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– tudjon önállóan hangolni, 

– ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására 

(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 

– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

– ismerje a használt hangszer történetét, rokon hangszereit, 

– ismerje az adott hangszer szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

– egy szabadon választott skála és hármashangzat–felbontás két oktávon keresztül, 

– két, lehetőleg különböző jellegű gyakorlat  

– egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül (minimum Pergolesi: Ária című mű 

nehézségi szintjén). 

 Legyen képes 

– a használt hangterjedelmen belül kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta intonáció 

megtartásával, 

– az állóképesség növelésére 

– árnyaltabb zenei megformálásra. 

 

1.45.5. Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Harsona–tenorkürt–baritonkürt főtárgy   

„A” tagozat: minimum 8 perc 

„B” tagozat:  minimum 10 perc 

 

 

 Harsona 

 „A” tagozat 

– Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzá tartozó hármashangzat–felbontással. 

– Egy etűd; Steiner: Harsona–ABC 16/2. Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. 

Allegretto (EMB Z 14144) nehézségi szintjén. 
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– Egy előadási darab; Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből (EMB Z 13114) 

F. Schubert: Bölcsődal 20., L. Mozart: Trombitaszó 22., Anonymus: Hornpipe 24., H. Purcell: 

Induló 26., Corelli: Gavotta 28., Rimsky–Korsakov: Mazurka 35., vagy hasonló nehézségű 

előadási darabok. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel (pl.: 

hármashangzat–felbontás, tercmenet). 

– Egy etűd; Makovecz: Válogatott etűdök harsonára (EMB Z 14143) I./4. Poco Allegro, 6. 

Allegro, 12. Allegretto nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből (EMB Z 13114) 

J. S. Bach: Menüett 27., Nagy Olivér: Chorea Hungarica 31., G. Giordani: Arietta 33., G. B. 

Pergolesi: Ária 34., Bogár István: 4 bagatell 36.; Hasse: Két tánc a Repertoire album gordonkára 

és zongorára c. gyűjteményből (EMB Z 5958), Marcello szonátatételek a 6 szonáta gordonkára 

és basso continuóra c. kötetből (EMB Z 13547), vagy hasonló nehézségű előadási darabok. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 Tenorkürt 

„A” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála első képlete. 

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola II. 51–116. (EMB12657) nehézségi 

szintjén. 

– Egy előadási darab; Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 

(EMB13114). Schubert: Bölcsődal 20., L. Mozart: Trombitaszó 22., Anonymus: Hornpipe 24., 

H. Purcell: Induló 26., Corelli: Gavotta 28., Rimsky–Korsakov: Mazurka 35., vagy hasonló 

nehézségű előadási darabok. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola II. 51–116. (EMB12657) Clodomir: 

Etűdök I–II. nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 

(EMB13114), J.S.Bach: Menüett 27., Nagy Olivér: Chorea Hungarica 31. G.Giordani: Arietta 

33., G.B.Pergolesi: Aria 34., Bogár István: 4 bagatell 36.; Hasse: Két tánc, Marcello 

szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 Baritonkürt 

„A” tagozat 
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– Egy másfél oktávos skála első képlete. 

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola II. 51–116. (EMB12657) nehézségi 

szintjén. 

– Egy előadási darab; Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c, gyűjteményből 

(EMB13114) F. Schubert: Bölcsődal 20., L. Mozart: Trombitaszó 22., Anonymus: Hornpipe 

24., H. Purcell: Induló 26., Corelli: Gavotta 28., Rimsky–Korsakov: Mazurka 35., vagy hasonló 

nehézségű előadási darabok. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

– Egy etűd; Steiner: Bariton–ABC (EMB14284) 70–86; Perényi: 347 etűd harsonára (EMB 

14452) 130–137. nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab;Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből 

(EMB13114) J.S.Bach: Menüett 27., Nagy Olivér: Chorea Hungarica 31., G. Giordani: Arietta 

33., G. B. Pergolesi: Aria 34., Bogár István: 4 bagatell 36.; Hasse: Két tánc, Marcello 

szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

1.45.6. Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Kottaolvasás: baritonkürtön a tenorkulcs használatának megismerése, elsajátítása és 

gyakorlása.  
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– Díszítések és trillák. 

– Az előadott művek levegővel való önálló tagolása. 

– Gyors tánctételek karakterisztikus megoldása. 

– Közepesen nehéz etűdök és előadási darabok lapról játszása. 

– Az ajkak rugalmasságának és erejének fejlesztése, különböző kötés– és 

intervallumgyakorlatokkal. 

– A zenei anyagban szereplő művek formai elemzése, hangnemi kitérések felismerése. 

– Az előforduló tempójelzések ismerete. 

– A kamara– és zenekari játék előtérbe helyezése. 

– Törekvés a teljes dinamikai skála megvalósítására (pp–ff–ig), különös figyelemmel a szép 

hangra. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Rolf Quinque: ASA method 

Colin: Kötésgyakorlatok 

Arban: Gyakorlatok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III.  

Arban: Skálatanulmányok 

Clodomir: Etűdök I–II. 

Arban: Ritmustanulmányok, díszítés– és trilla–előkészítő tanulmányok, 

intervallumgyakorlatok 

Kopprasch: Technikai etűdök I. 

Makovecz: Válogatott etűdök I 

Müller: Technikai gyakorlatok II–III. 

Couillaud: 20 etűd 

Marcello: Szonáták 

Paudert: Berühmte Arien 

Kurpiński: Kavatina 

Baldassari: Szonáta 

Barat: Orientale 

Händel: Hallei szonáta 

Teleman: B–dúr szonáta 

Rouger: Velencei karnevál 

 

Követelmény 

A díszítések stílusos alkalmazása a gyakorlatokban és előadási darabokban. 

Dúr és moll hangsorok másfél oktávon keresztül, hármashangzat–felbontásokkal. 

Intervallumgyakorlatok másfél oktávon keresztül. 

Barokk, klasszikus vagy romantikus darab stílusos előadása díszítésekkel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Két oktávos skála, tercskála; a főhármasok, a dominánsszeptim hangjainak ismerete és 

összehasonlításuk. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó és rendszerezett ismerete. 

– A teljes hangterjedelem birtoklása, kiegyenlített hangerővel és hangszínnel. 

– Az ajkak rugalmasságának és erejének fokozása. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Rolf Quinque: ASA method 

Colin: Lip flexibilites (válogatva) 

Slokar: Hangképző gyakorlatok 

Arban: Skálatanulmányok, kromatikus gyakorlatok, hármashangzat–felbontások 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV. 

Clodomir: Etűdök II. 

Arban: Ritmustanulmányok, trillák, díszítések 

Kopprasch: Technikai etűdök I. 

Makovecz: Válogatott etűdök 

Bordogni: Vocalises 

Müller: Technikai etűdök III 

Blazevich: Etűdök harsonára 

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok 

Marcello: Szonáták 

Vivaldi: Szonáták 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Tudja megvalósítani az előírt dinamikát (pp–ff–ig) az egész hangterjedelemben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
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9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

Az eddig elsajátított készségek megőrzése, fejlesztése. 

A légzés és levegővezetés terén eddig tanultak elmélyítése, következetes alkalmazása, az 

előforduló hibák korrigálása. 

A további hangszeres fejlődés mellett a zenei műveltség elmélyítése, a zenélési kedv 

ébrentartása. 

A kamarazenélés és a zenekarban való játék előtérbe helyezése. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Slokar: Hangképző gyakorlatok 

Rolf Quinque: ASA method 

Stamp: Warm Ups 

Colin: Warm Ups 

Maggio: Befúvási gyakorlatok 

Colin: Skálatanulmányok 

Arban: Skálatanulmányok 

Arban: Famous Method for Trombone 

Colin: Modern Method for Trombone 

Müller: Technikai etűdök III 

Kopprasch: Technikai etűdök I–II 

Bordogni: Vocalises 

Lafosse: Complete Method III 

Couillaud: 20 etűd 

Vobaron: Etűdök I–II. 

Clodomier: Etűdök II–III. 

Makovecz: Válogatott etűdök I–II. 

Corelli: Szonáták 

Marcello: Szonáták 

Vivaldi: Szonáták 

A trombita– és harsonairodalom szólóművei 

 

Követelmény 

Díszítések. 

Tripla– és/vagy duplanyelv előkészítés. 

Rövid előke, dupla előke. 

Trilla előkével, utókával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

10. évfolyam„A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig elsajátított készségek megőrzése, fejlesztése. 

– A légzés és levegővezetés terén eddig tanultak elmélyítése, következetes alkalmazása, az 

előforduló hibák korrigálása. 

– A további hangszeres fejlődés mellett a zenei műveltség elmélyítése, a zenélési kedv 

ébrentartása. 

– A kamarazenélés és a zenekarban való játék előtérbe helyezése. 

– A záróvizsga sikeres letétele érdekében a lehető legtöbb egyéni szereplési lehetőség 

kihasználása. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Slokar: Hangképző gyakorlatok 

Rolf Quinque: ASA method 

Stamp: Warm Ups 

Colin: Warm Ups 

Maggio: Befúvási gyakorlatok 

Colin: Skálatanulmányok 

Arban: Skálatanulmányok 

Arban: Famous Method for Trombone 

Colin: Modern Method for Trombone 

Müller: Technikai etűdök III 

Kopprasch: Technikai etűdök I–II 

Bordogni: Vocalises 

Lafosse: Complete Method III 

Couillaud: 20 etűd 

Vobaron: Etűdök I–II. 

Clodomier: Etűdök II–III. 

Makovecz: Válogatott etűdök I–II. 

Corelli: Szonáták 

Marcello: Szonáták 

Vivaldi: Szonáták 

 

Követelmény 

Díszítések. 



1036 

 

Ttripla és duplanyelv gyakorlatok. 

Rövid előke, dupla előke. 

Trilla előkével, utókával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Kottaolvasás: baritonkürtön a tenorkulcs használatának megismerése, elsajátítása és 

gyakorlása.  

– Díszítések és trillák. 

– Az előadott művek levegővel való önálló tagolása. 

– Gyors tánctételek karakterisztikus megoldása. 

– Közepesen nehéz etűdök és előadási darabok lapról játszása. 

– Az ajkak rugalmasságának és erejének fejlesztése, különböző kötés– és 

intervallumgyakorlatokkal. 

– A zenei anyagban szereplő művek formai elemzése, hangnemi kitérések felismerése. 

– Az előforduló tempójelzések ismerete. 

– A kamara– és zenekari játék előtérbe helyezése. 

– Törekvés a teljes dinamikai skála megvalósítására (pp–ff–ig), különös figyelemmel a szép 

hangra. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Rolf Quinque: ASA method 

Colin: Kötésgyakorlatok 

Arban: Gyakorlatok 

Arban: Skálatanulmányok 

Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola III. 

Clodomir: Etűdök I–II. 

Arban: Ritmustanulmányok, díszítés– és trilla–előkészítő tanulmányok, 

intervallumgyakorlatok 

Kopprasch: Technikai etűdök I. 

Makovecz: Válogatott etűdök I 

Müller: Technikai gyakorlatok II–III. 
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Couillaud: 20 etűd 

Marcello: Szonáták 

Paudert: Berühmte Arien 

Kurpiński: Kavatina 

Baldassari: Szonáta 

Barat: Orientale 

Händel: Hallei szonáta 

Teleman: B–dúr szonáta 

Rouger: Velencei karnevál 

 

Követelmény 

A díszítések stílusos alkalmazása a gyakorlatokban és előadási darabokban. 

Dúr és moll hangsorok másfél oktávon keresztül, hármashangzat–felbontásokkal.  

Intervallumgyakorlatok másfél oktávon keresztül. 

Barokk, klasszikus vagy romantikus darab stílusos előadása díszítésekkel. 

Egyszerű díszítések és trillák. 

Kvint–, kvart– és terckötések összekapcsolása, oktávkötések. 

Dúr és moll hangsorok másfél oktávon keresztül, terclépések, hármashangzat–felbontások (I–

IV–V), hangköztanulmányok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétel kotta nélkül, 

– Egy más stílusú előadási darab kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Kétoktávos skála, tercskála; a főhármasok, a dominánsszeptim hangjainak ismerete és 

összehasonlításuk. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó és rendszerezett ismerete. 

– A teljes hangterjedelem birtoklása, kiegyenlített hangerővel és hangszínnel. 

– Az ajkak rugalmasságának és erejének fokozása. 

 

Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Rolf Quinque: ASA method 

Colin: Lip flexibilites (válogatva) 

Slokar: Hangképző gyakorlatok 

Arban: Skálatanulmányok, kromatikus gyakorlatok, hármashangzat–felbontások 
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Varasdy – Nagyiván – Sztán: Trombitaiskola IV. 

Clodomir: Etűdök II. 

Arban: Ritmustanulmányok, trillák, díszítések 

Kopprasch: Technikai etűdök I. 

Makovecz: Válogatottt Etűdök 

Bordogni: Vocalises 

Müller: Technikai etűdök III 

Blazevich: Etűdök harsonára 

Ujfalusy – Steiner: Előadási darabok 

Marcello: Szonáták 

Vivaldi: Szonáták 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes egy nagyobb terjedelmű, zeneileg és technikailag igényesebb darab 

eljátszására. 

Tudja megvalósítani az előírt dinamikát (pp–ff–ig) az egész hangterjedelemben. 

Az ajakizomzat rugalmasságának és erejének fokozása, a pedálhangoktól a magas regiszterig 

fokozott figyelemmel a helyes funkciókra és a szép hangra. 

A kétoktávos ötképletes skálatanulmányokból egy dúr és egy moll hangsor. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála  

– Egy gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül, 

– Egy más stílusú előadási darab kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangterjedelem bővítése, figyelemmel a szép hangra, a tiszta intonációra.  

– Kiegyenlített hangzásra törekvés a teljes hangterjedelmen keresztül.  

– Skálák két oktávos hangterjedelemben.  

– Díszítés előtanulmányok, tripla nyelv tanulmányok.  

– A játszott művek alapos ismerete, a zenei műveltség elmélyítése.  

– A ritmusértékek, ütemfajták átfogó ismerete.  

– A kamarazene és a zenekari játék előtérbe helyezése. 

– Technikai virtuozitás és a tenorkulcsban való tájékozódás fejlesztése 

– A tanuló eddig megszerzett tudását elsősorban a társas zenélés különböző formációiban 

(kamara, zenekar) tudja kamatoztatni 

 

Ajánlott tananyag 
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Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Slokar: Hangképző gyakorlatok 

Rolf Quinque: ASA method 

Stamp: Warm Ups 

Colin: Warm Ups 

Maggio: Befúvási gyakorlatok 

Colin: Skálatanulmányok 

Arban: Skálatanulmányok 

Arban: Famous Method for Trombone 

Colin: Modern Method for Trombone 

Müller: Technikai etűdök III 

Kopprasch: Technikai etűdök I–II 

Bordogni: Vocalises 

Lafosse: Complete Method III 

Couillaud: 20 etűd 

Vobaron: Etűdök I–II. 

Clodomir: Etűdök II–III. 

Makovecz: Válogatott etűdök I–II. 

Clodomir: Etűdök II–III–IV. 

Bhöme: Etűdök 

Brandt: Etűdök 

Corelli: Szonáták 

Marcello: Szonáták 

Vivaldi: Szonáták 

 

Követelmény 

Díszítések. 

Tripla– és/vagy duplanyelv előkészítés. 

Rövid előke, dupla előke. 

Fejlessze a színpadi biztonságot egyéni és társas zenei produkciókban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése 

– Technikai virtuozitás  

– A tenor– és altkulcsban való tájékozódás  
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Ajánlott tananyag 

Steiner: Mindennapi gyakorlatok 

Slokar: Hangképző gyakorlatok 

Rolf Quinque: ASA method 

Stamp: Warm Ups 

Colin: Warm Ups 

Maggio: Befúvási gyakorlatok 

Colin: Skálatanulmányok 

Arban: Skálatanulmányok 

Arban: Famous Method for Trombone 

Colin: Modern Method for Trombone 

Müller: Technikai etűdök III 

Kopprasch: Technikai etűdök I–II 

Bordogni: Vocalises 

Lafosse: Complete Method III 

Couillaud: 20 etűd 

Vobaron: Etűdök I–II. 

Clodomir: Etűdök II–III. 

Makovecz: Válogatott etűdök I–II. 

Clodomir: Etűdök II–III–IV. 

Bhöme: Etűdök 

Brandt: Etűdök 

Corelli: Szonáták 

Marcello: Szonáták 

Vivaldi: Szonáták 

 

Követelmény 

Díszítések. 

Tripla és duplanyelv gyakorlatok. 

Rövid előke, dupla előke. 

Trilla előkével, utókával. 

Fejlessze a színpadi biztonságot egyéni és társas zenei produkciókban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy skála 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 
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A légzés, levegővezetés terén tanultak elmélyítése, következetes alkalmazása, az előforduló 

hibák korrigálása. 

A hangterjedelem további bővítése, fokozott figyelemmel a szép hangra és a tiszta intonációra. 

A kamarazenélés és a zenekari játék előtérbe helyezése. 

A tanuló ismerjen különböző 

– díszítéseket, 

– trillákat, 

– előkéket, tripla– és duplanyelves megoldásokat. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– hangszere múltját, irodalmát, 

– a kiművelt hangszeres technika alapjait. 

Legyen képes 

– minden regiszterben kiművelt hang megszólaltatására, 

– biztonságos, pontos, hibátlan hangindításra, 

– jó legato–technikára, 

– dupla– és triplanyelv alkalmazására 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Harsona–Tenorkürt–Baritonkürt főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 10 perc 

 

 Harsona 

A vizsga tartalma 

 „A” tagozat 

– Egy etűd; Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I.: (EMB14143) 20. Andante con moto, 

27. Allegretto, 28. Mazurka, 30. Allegro moderato, 31. Allegretto, 32. Allegro moderato 

nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű 

is (barokk szonáta, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási 

darab). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 



1042 

 

– Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható); Makovecz: 

Válogatott etűdök harsonára I. EMB14143: 33–35., 37., 38., 44., 46–50. gyakorlatok nehézségi 

szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors). 

– Egy más stílusú előadási darab zongorakísérettel. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 Tenorkürt 

A vizsga tartalma 

 „A” tagozat 

– Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel  

– Egy etűd; Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola IV. (EMB13493)1–30. nehézségi 

szintjén. 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű 

is: barokk szonáta, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási 

darab; Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: Szonáták nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel  

– Egy etűd Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola IV. (EMB13493) 30–53. nehézségi 

szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors). 

– Egy más stílusú előadási darab. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 Baritonkürt 

A vizsga tartalma 

 „A” tagozat 

– Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel  

– Egy etűd; Kopprasch: Technikai etűdök I füzet (Hofmeister) nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű 

is: barokk szonáta, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási 

darab; Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, Vivaldi: Szonáták nehézségi szintjén.  

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy skála másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel. 

– Két etűd; (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) Kopprasch: 

Technikai etűdök 7–22. I füzet (Hofmeister), Perényi: 347 etűd harsonára 250–270 

(EMB14452); Bordogni: Vocalises nehézségi szintjén. 
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– Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors). 

– Egy más stílusú előadási darab zongorakísérettel. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer. 

Jó minőségű zongora, vagy pianínó. 

Lehetőleg teljes alakot visszaadó tükör. 

Metronóm. 

Legalább 2 darab állítható magasságú kottatartó. 

 

 RÉZFÚVÓS TANSZAK - TUBA TANTÁRGY 

 

A tubatanítás célja feladatai: 

– a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása – kiemelt 

figyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználására, 

– a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 

– a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti 

gyakorlás szükségletének kialakítása, 

– a hangszeres játék megvalósításában részt vevő izmok lazaságának, terhelhetőségének 

tartósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása, 

– a zenei elképzelések fejlesztése, a zenei előrelátás, a folyamatos kottaolvasás kialakítása, 

– a zenei hallás átfogó fejlesztése, 

– zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása, 

– az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló 

felkészülés képességének kialakítása. 
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Ismertesse meg a tanulókkal 

– a tuba történetét, legalább elméletben a különböző hangolású hangszereket 

– a tuba a mélyrézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét, szakmai 

lehetőségeit, 

– a hangszer irodalmát, a hangszer zenekari–, kamarazenei– és szóló–irodalmának legalább a 

tananyagban megjelenő részét, 

– a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 

– a segédfogásokat, alkalmazásuk lehetőségeit a tiszta intonáció és az előforduló díszítések 

könnyebb megvalósítása érdekében, 

– a tuba hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 

– a helyes szájtartás, mint a jó befúvási mód (ansatz) alapfeltételének fontosságát, 

– a mindennapi gyakorlás – didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti – szükségességét, 

– a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 

 

Fejlessze a tanuló 

– hallását, belső hallását, intonációs képességét, 

– hangszertechnikai tudását, 

– megformáló– és előadói képességét. 

 

Tegye képessé a tanulókat 

– a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 

– a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, szinten tartására és javítására 

– a tiszta intonációra, 

– folyamatos hangszerjátékra, árnyalt és stílusos előadásra, 

– a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a 

tempóra vonatkozó utasításainak megvalósítására. 

– társas muzsikálásra. 

 

Fejlessze és ellenőrizze a különböző funkcionális készségek kialakítását 

– a helyes légzést intenzív légzésfejlesztő gyakorlatokkal (hangszerrel és hangszer nélkül); 

– a szájizomzatot 

 

1.46.1. Előképző évfolyamok 

 

A tuba oktatásának megkezdésekor kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók fizikai, alkati 

fejlettségére, alkalmasságára. Általában 9–10 éves korban éri el testi fejlődésük a 

hangszeroktatás elkezdéséhez kívánatos szintet. 

A hangszeres előképző évfolyamok az általános zenei érzék és a hangszeres készségek 

felmérését, a képességek kibontakoztatását szolgálják. 
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1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A törzshangok olvasása basszuskulcsban. 

– Az egész, fél, negyed hangjegyértékek és az ezeknek megfelelő szünetjelek ismerete. 

– Az ismétlőjel, záróvonal, korona, a dinamikai jelek, módosítójelek ismerete. 

– A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

– A helyes szájtartás beállítása, a fúvóka helyének kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Sára J.: Tubaiskola 

 

Követelmény 

Az ideális tubahang igényének kialakítása. 

Hangterjedelem: E–f–ig a hangok fogásai. 

A kottaolvasás basszuskulcsban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A törzshangok olvasása violin– és basszuskulcsban. 

– Az egész, fél, negyed, nyolcad, tizenhatod hangjegyértékek és az ezeknek megfelelő 

szünetjelek ismerete. 

– Az ismétlőjel, záróvonal, korona, a dinamikai jelek, módosítójelek ismerete. 

– A rézfúvós hangszerek – ezen belül a tuba – felépítésének, megszólaltatási módjának 

ismerete. 

– A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

– A helyes szájtartás beállítása, a fúvóka helyének kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Sára J.: Tubaiskola 
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Követelmény 

Az ideális tubahang igényének kialakítása. 

Hangterjedelem: E–f–ig a hangok fogásai. 

A biztos, folyamatos kottaolvasás basszuskulcsban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

1.46.2. Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A 4/4–es, 2/4–es és 3/4es ütem 

– Az előjegyzések ismerete. 

– Az egész, fél, negyed, nyolcad értékek és az ezeknek megfelelő szünetjelek. 

– A tananyagban előforduló tempójelek, zenei műszavak ismerete. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

– Memóriafejlesztés: népdalok és előadási darabok kotta nélkül játszása. 

– A hangszer felépítése, részei, a megszólaltatás módja. 

– A helyes test– és hangszertartás kialakítása. 

– A helyes légzés beállítása, a rekeszlégzés alapjainak elsajátítása, a légvezetés megalapozása. 

– A helyes szájtartás beállítása, a fúvóka helyének kialakítása, fúvóka–gyakorlatokkal. 

– A hangindítás megalapozása. 

– A nyelvtechnika megalapozása. 

– A legato játékmód alapjainak elsajátítása ajakrezgéssel, fúvókával, hangszerrel. 

– A nyújtópont alkalmazásának ismerete. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Sára József: Tubaiskola  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára (EMB Z 6312) 

Brodszky: Régi zene gordonkára (előadásai darabok) (EMB Z 2452) 

 

Követelmény 

A megadott hangterjedelmen belül tanult hangszeres gyakorlatok, előadási darabok egyenletes, 

folyamatos előadása, helyesen kialakított légzés és szájtartás mellett. 

A tananyagban előforduló tempójelzések, zenei műszavak ismerete. 

A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 
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Hangterjedelem: D–a–ig. 

Skála: 2#, 2b előjegyzésig, két variációval. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A folyamatos, pontos kottaolvasás kialakítása. 

– A dúr és moll hangsor szerkezete, kromatika. 

– A helyes test és hangszertartás önellenőrzésének kialakítása. 

– A helyes légzés folyamatos ellenőrzése. 

– A befúvás, hangindítás mindennapi feladatainak kialakítása. 

– A legato játékmód igényes kialakításának elősegítése: ajakrezegtetés fúvóka nélkül, 

fúvókával, valamint zongorával közösen. 

– Nyújtópont az egész, fél, negyed értékek mellett. 

– A zenei memória fejlesztése, a tananyagból kiválasztott darabok kotta nélküli játéka. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések, dinamikai előírások, zenei műszavak ismerete. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Sára József: Tubaiskola (10) 

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára (EMB Z 6312) 

Brodszky: Régi zene gordonkára (előadásai darabok) (EMB Z 2452) 

 

Követelmény 

Skálák 2#, 2b előjegyzésig dúrban és mollban, legalább 2 variációval. 

Hangterjedelem C–b–ig. 

A tanuló legyen képes a tanult etűdöket és előadási darabokat jó szájtartással, jó 

légzéstechnikával, egyenletes és folyamatos játékkal előadni, elvárható alapvető dinamikai 

árnyalással. 

A végzett tananyagban előforduló tempó,– dinamikai jelzések, zenei műszavak ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
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3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– Újabb ütemfajták és tempójelzések  

– A ritmikai ismeretek bővítése (szinkópa, éles és nyújtott ritmus). 

– A hangérték tagolásának szélesítése (tizenhatod értékű hangjegyek és szünetjelek). 

– A játékmód további differenciálása. 

– A szerkezeti tagolás, da capo, triós forma, a magyar népdal jellemző formái. 

– A hangterjedelem bővítése: kontra B–b–ig. 

– Memóriafejlesztés: skálák, népdalok, előadási darabok kotta nélküli játszása. 

– A dinamikai árnyalások továbbfejlesztése. 

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten (azonosság, hasonlóság, 

szekvencia, különbség felismerése; a periódus). 

– A hangképzés, hangindítás, légvezetési technika továbbfejlesztése. 

– A manuális technika továbbfejlesztése. 

– Az intonáció fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Sára J.:Tubaiskola 

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola I. (EMB Z 2550)  

Előadási darabok gordonkára .1. kötet  (EMB Z 2417), 2. kötet (EMB Z 4480 

Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092) 

 

Követelmény 

Skálák 3#, 2b előjegyzésig, 4 variációval. 

Különböző karakterű és ritmikájú etűdök. 

Hangterjedelem: kontra B–b–ig. 

Előadási darabok. 

Különböző játékmódok megvalósítása. 

A tanuló legyen képes nyolcadokat és tizenhatodokat, különféle kötéseket tartalmazó 

gyakorlatok tiszta interpretálására, előadására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése, a hangértékek egyéb tagolásának további szélesítése (triola, 

kvintola, duola). 

– A dúr és moll hangsorok 5variációval. 

– Az előadási darabok legfőbb stílusjegyeinek ismerete. 

– Újabb ütem fajták és tempójelzések (5/4,7/8, marcia, meno, mosso, largo,alla breve, stb.) 

– Dinamikai differenciálás (pp–ff–ig). 

– A zeneművek szerkezeti tagolása (Da capo, triós forma). 

– A hangterjedelem bővítése kontra B–től 1vonalas d –ig. 

– A tanult zeneművek elemzése (azonosság, hasonlóság, szekvencia, periódus, különbség 

felismerése.) 

– A társas zenélés megalapozása, két–háromszólamú gyakorlatok játszása. 

– Memóriafejlesztés: előadási darabok kotta nélküli játszása. 

– Hangképzés, az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül a magabiztos, kiegyenlített 

hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása. 

– A kialakított intonáció állandó ellenőrzése, a hibák korrigálása. 

– Alapvető hangszer karbantartási ismeretek elsajátítása, kisebb hibák kijavítására történő 

felkészítés. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Sára J.:Tubaiskola 

Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  

 

Követelmény 

A kialakított hangterjedelmen belül a tanult ritmusok kottahű előadása az előírt tempóban, tiszta 

intonációval és árnyalt dinamikával. 

Dúr és moll skálák 3#, 3b előjegyzésig 5 variációval. 

Előadási darabok kotta nélküli játéka. 

A társas zenélés követelményeinek ismerete. 

A minimális, legalapvetőbb hangszerápolási, karbantartási ismeretek. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála legalább öt képlettel, 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése, változó ütemek, a hangértékek továbbtagolása (kvartola, 

szextola). 

– A dinamikai árnyalás továbbfejlesztése. 

– Az előadási darabok formai elemzése. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése. 

– A memória továbbfejlesztése (előadási darabok, egyes koncert etűdök kotta nélküli játékával). 

– A társas zenélés (kamara, illetve zenekari) elmélyítése. 

– Belső igény kialakítása a folyamatos, hibátlan hangszerjáték iránt. 

– A hangterjedelem továbbfejlesztése. 

– A telt, kiegyensúlyozott, plasztikus hangszerhang kialakítása, a tiszta intonáció állandósítása, 

valamint könnyed hangszeres játékmód és fúvóstechnika birtoklása. 

– A manuális készség továbbfejlesztése (virtuóz etűdök, ujjgyakorlatok segítségével). 

– A legato játékmód tökéletesítése a kötésgyakorlatok növelésével. 

– A zenei megformáló, kifejező készség fejlesztése, 

– Alapvető megjelenési, viselkedési ismeretek, szólista szerepkörben, színpadi körülmények 

között. 

– A légzéstechnika, valamint a vitálkapacitás fejlesztése széles dallamívek, kitartott hangok 

játékával. 

– A zenei megformálás igényének fejlesztése, az előadási módok, utasítások kottahű betartása. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  

Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  

 

Követelmény 

A kialakított hangterjedelemhez igazodó nagyobb terjedelmű, többféle technikai és zenei 

feladatot tartalmazó etűdök előadása. 

Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig. 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás dúrban és mollban. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése, változó ütemek, a hangértékek továbbtagolása 

(tizenhatod triolák). 

– A lapról olvasási készség továbbfejlesztése. 

– A dinamikai árnyalás kiszélesítése. 

– A hangnemi kitérés, moduláció felismerése. 

– A zenei memória továbbfejlesztése. 

– A szólista feladatok, ismeretek elmélyítése, a színpadi magatartás tökéletesítése. 

– A társas zenélés (kamara, zenekar) fejlesztése, gyakoroltatása. 

– Belső igény kialakítása az igényes, pontos hangszerjátékra. 

– Hangterjedelem bővítése. 

– A legato játékmód tökéletesítése a kötésgyakorlatok növelésével. 

– A légzéstechnika, valamint a vitálkapacitás továbbfejlesztése széles dallamívek, kitartott 

hangok játékával. 

– A zenei megformálás igényének állandó fejlesztése, az előadási módok, utasítások kottahű 

betartása. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I.(Ed.Simonffy)  

Ujfalusi–Pehl–Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

D.Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  

Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister, F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  

 

Követelmény 

Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot 

tartalmazó etűdök és előadási darabok játszása. 

Egyenletes tempójú skálázás dúrban, mollban 4#, 4b–ig dúrban, mollban, hat variációval. 

Magabiztos színpadi fellépés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála, 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

1.46.3. Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A folyamatos, pontos kottaolvasás kialakítása. 
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– A dúr és moll hangsor szerkezete, kromatika. 

– A 3/8, 6/8,–os ütemek. 

– A tananyagban előforduló tempójelzések, dinamikai előírások, zenei műszavak ismerete. 

– A helyes test és hangszertartás önellenőrzésének kialakítása. 

– Nyújtópont az egész, fél, negyed értékek mellett. 

– A helyes légzés folyamatos ellenőrzése. 

– A befúvás, hangindítás mindennapi feladatainak kialakítása. 

– A legato játékmód igényes kialakításának elősegítése: ajakrezegtetés fúvóka nélkül, 

fúvókával, valamint zongorával közösen. 

– A zenei memória fejlesztése, a tananyagból kiválasztott darabok kotta nélküli játéka. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Sára József: Tubaiskola  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Lengyel – Pejtsik: Gordonkamuzsika kezdők számára (EMB Z 6312) 

 

Követelmény 

Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot 

tartalmazó etűdök és előadási darabok játszása. 

Egyenletes tempójú skálázás dúrban, mollban. 

Magabiztos színpadi fellépés Az „A” tagozat anyagán túl a skálaformációk, skálatanulmányok 

kibővített alkalmazása, valamint a gyakorlatok könnyített változata helyett a nehezebb 

megoldás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála kibővített képletekkel, variációkkal, 

– Két gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– Újabb ütemfajták és tempójelzések  

– A ritmikai ismeretek bővítése (szinkópa, éles és nyújtott ritmus). 

– A hangérték tagolásának szélesítése (tizenhatod értékű hangjegyek és szünetjelek). 

– A játékmód további differenciálása. 

– A szerkezeti tagolás, da capo, triós forma, a magyar népdal jellemző formái. 

– A hangterjedelem bővítése: kontra B–b–ig. 

– Memóriafejlesztés: skálák, népdalok, előadási darabok kotta nélküli játszása. 
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– A dinamikai árnyalások továbbfejlesztése. 

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten (azonosság, hasonlóság, 

szekvencia, különbség felismerése; a periódus). 

– A hangképzés, hangindítás, légvezetési technika továbbfejlesztése. 

– A manuális technika továbbfejlesztése. 

– Az intonáció fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Sára J.:Tubaiskola 

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola I. (EMB Z 2550)  

Lebegyev: Tubaiskola (Muzika Moszkva) 

Előadási darabok gordonkára 1. kötet  (EMB Z 2417), 2. kötet (EMB Z 4480 

Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092) 

 

Követelmény 

Skálák 2#, 2b előjegyzésig, 4 variációval. 

Különböző karakterű és ritmikájú etűdök. 

Hangterjedelem: kontra B–b–ig. 

Előadási darabok. 

Különböző játékmódok megvalósítása. 

A tanuló legyen képes nyolcadokat és tizenhatodokat, különféle kötéseket tartalmazó 

gyakorlatok tiszta interpretálására, előadására. 

Skálaformációk, skálatanulmányok kibővített alkalmazása, valamint a gyakorlatok könnyített 

változata helyett a nehezebb megoldás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála kibővített képletekkel, variációkkal, 

– Két gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése, a hangértékek egyéb tagolásának további szélesítése (triola, 

kvintola, duola). 

– A dúr és moll hangsorok 5 variációval. 

– Az előadási darabok legfőbb stílusjegyeinek ismerete. 

– Újabb ütem fajták és tempójelzések (5/4,7/8, marcia, meno, mosso, largo,alla breve, stb.) 

– Dinamikai differenciálás (pp–ff–ig). 

A hangterjedelem bővítése. 
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– A tanult zeneművek elemzése (azonosság, hasonlóság, szekvencia, periódus, különbség 

felismerése.) 

– A társas zenélés megalapozása, két–háromszólamú gyakorlatok játszása. 

– Memóriafejlesztés: előadási darabok kotta nélküli játszása. 

– Hangképzés, az előírt hangterjedelmen és dinamikán belül a magabiztos, kiegyenlített 

hanganyag és a tiszta intonáció kialakítása. 

– A kialakított intonáció állandó ellenőrzése, a hibák korrigálása. 

– Alapvető hangszer karbantartási ismeretek elsajátítása, kisebb hibák kijavítására történő 

felkészítés. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Sára J.:Tubaiskola 

Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister, F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  

 

Követelmény 

A kialakított hangterjedelmen belül a tanult ritmusok kottahű előadása az előírt tempóban, tiszta 

intonációval és árnyalt dinamikával. 

Dúr és moll skálák 3#, 3b előjegyzésig 5 variációval, 

Előadási darabok kotta nélküli játéka. 

A társas zenélés követelményeinek ismerete. 

A minimális, legalapvetőbb hangszerápolási, karbantartási ismeretek. 

A legato, staccato, játékmód telt, folyamatos, szép tónusú előadása, kottahű tolmácsolása, 

valamint tercmenetes variáció. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála három képlettel, 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Két előadási darab különböző zenei korszakból, kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése, változó ütemek, a hangértékek továbbtagolása (kvartola, 

szextola). 

– A dinamikai árnyalás továbbfejlesztése. 

– Az előadási darabok formai elemzése. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése. 

– A memória továbbfejlesztése (előadási darabok, egyes koncert etűdök kotta nélküli játékával). 

– A társas zenélés (kamara, illetve zenekari) elmélyítése. 
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– Belső igény kialakítása a folyamatos, hibátlan hangszerjáték iránt. 

– A hangterjedelem továbbfejlesztése. 

– A telt, kiegyensúlyozott, plasztikus hangszerhang kialakítása, a tiszta intonáció állandósítása, 

valamint könnyed hangszeres játékmód és fúvóstechnika birtoklása. 

– A manuális készség továbbfejlesztése (virtuóz etűdök, ujjgyakorlatok segítségével). 

– A legato játékmód tökéletesítése a kötésgyakorlatok növelésével. 

– A zenei megformáló, kifejező készség fejlesztése, 

– Alapvető megjelenési, viselkedési ismeretek, szólista szerepkörben, színpadi körülmények 

között. 

– A légzéstechnika, valamint a vitálkapacitás fejlesztése széles dallamívek, kitartott hangok 

játékával. 

– A zenei megformálás igényének fejlesztése, az előadási módok, utasítások kottahű betartása. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  

Kis kezek, nagy mesterek (Hofmeister F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  

 

Követelmény 

A kialakított hangterjedelemhez igazodó nagyobb terjedelmű, többféle technikai és zenei 

feladatot tartalmazó etűdök előadása. 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás dúrban és mollban. 

Barokk vagy klasszikus előadási darab stílusos előadása. 

A díszítés és a trilla megalapozása, a skálák tempójának fokozása. 

A tanuló tudja korrigálni hangszerének intonációs hibáit, valamint hangszerét önállóan 

behangolni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála három képlettel, 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Két előadási darab különböző zenei korszakból, kotta nélkül. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése, változó ütemek, a hangértékek továbbtagolása 

(tizenhatod triolák). 

– A lapról olvasási készség továbbfejlesztése. 

– A dinamikai árnyalás kiszélesítése. 

– A hangnemi kitérés, moduláció felismerése. 



1056 

 

– A zenei memória továbbfejlesztése. 

– A szólista feladatok, ismeretek elmélyítése, a színpadi magatartás tökéletesítése. 

– A társas zenélés (kamara, zenekar) fejlesztése, gyakoroltatása. 

– Belső igény kialakítása az igényes, pontos hangszerjátékra. 

– Hangterjedelem bővítése kontra. 

– A legato játékmód tökéletesítése a kötésgyakorlatok növelésével. 

– A légzéstechnika, valamint a vitálkapacitás továbbfejlesztése széles dallamívek, kitartott 

hangok játékával. 

– A zenei megformálás igényének állandó fejlesztése, az előadási módok, utasítások kottahű 

betartása. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola I.(Ed.Simonffy)  

Ujfalusi–Pehl–Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

D.Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  

Kis kezek nagy mesterek (Hofmeister F–Tuba: FH2091, B–Tuba: FH2092)  

 

Követelmény 

Színvonalas „művészi” megformálást igénylő nagyobb terjedelmű, sokféle zenei feladatot 

tartalmazó etűdök és előadási darabok játszása. 

Magabiztos színpadi fellépés. 

A díszítés és a trilla játékának ismerete. 

Fokozott tempójú skálázás. 

A tanuló ismerje saját hangszerének technikai és intonációs hiányosságait, és azt legyen képes 

korrigálni.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála három képlettel, 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Két előadási darab különböző zenei korszakból, kotta nélkül. 

 

1.46.4. Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– a helyes szájtartást, légzéstechnikát, befúvást, hangszertartást, a könnyed hangszeres 

játékmódot, 

– a rokon rézfúvós hangszereket, 

– a tuba szerkezeti felépítését, és felhangrendszerét a tanult hangterjedelemben (lehetőleg a 10. 

felhangig), alkalmazási területeit, 

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 
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– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

 

Legyen képes a tanuló 

– ideális tubahang kialakítására, megszólaltatására, 

– különböző artikulációs előírások (tenuto, staccato, legato, marcato) és játékmódok 

megvalósítására, 

– a zenei mondanivaló megformálására  

– az ajak és a kéz összehangolt munkájának kialakítására, 

– a helyes befúvás és légzéstechnika alkalmazására, 

– a zenei gyakorlatok, előadási darabok pontos, kottahű előadására, 

– az előadási darabok kotta nélküli játszására, 

– a gyakorlás során előforduló hibák felismerésére, azok önálló kijavítására, 

– a hangszer építéséből fakadó intonációs problémák korrigálására, 

– a hangszer önálló behangolására, 

– a hangszer szakszerű karbantartására. 

– skálázni 4# – 4b előjegyzésig 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

Legyen képes 

– az tanult anyagban előforduló hangterjedelemen belül kiegyenlített, szép hang elérésére a 

tiszta intonáció megtartásával, 

– az állóképesség növelésére, 

– árnyaltabb zenei megformálásokra. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Tuba főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma  

„A” tagozat 

– Egy skála legalább három variációval. 

– Egy gyakorlat; Kietzer: I. kötet (Zimmermann), Sára: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola 

I. kötet 172., 183., 187., 192., gyakorlatainak nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; F. Schubert: Bölcsődal (EMB13114) (169), H. Purcell: Rigaudon (166) 

nehézségi szintjén.  
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Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy skála dúr és moll változata, legalább három variációval. 

– Egy gyakorlat; Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab G.: Tubaiskola 1 kötet 161., 163., 

179., 186. gyakorlatainak nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Vivaldi: Tél, Händel: Bourrée, Corelli: Sarabande és Gavotte nehézségi 

szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség 

alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján ezért elsősorban a fejlesztés 

lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk meg. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dinamikai szélsőségek (pp–ff), valamint a köztes árnyalások tudatos alkalmazása. 

– A zenei díszítések, trillák tökéletesítése. 

– A zenei formák elemzése, modulációk, hangnemi kitérések felismerése, tudatosítása. 

– Az előforduló zenei műszavak ismerete, tudatos alkalmazása. 

– A zenei memória továbbfejlesztése. 

– Különböző karakterek megformálása, stílusos előadása. 

– A lapról olvasás fejlesztése. 
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– Hangszeres játék megvalósításában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének, a tartós 

igénybevétel képességének kialakítása. 

– Csoportos együttmuzsikálás (kamara, zenekar) szükségességének elmélyítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  

Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)  

Pejstik – Lengyel: Gordonkamuzsika II. (EMB Z 6748). 

 

Követelmény 

A tanuló zenei, technikai felkészültségének megfelelő etűdök, előadási darabok pontos, stílusos 

előadása. 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig. 

Barokk, klasszikus, vagy romantikus darabok, stílusok előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála variációkkal, 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése, a hangértékek tagolása és a ritmusformulák átfogó, 

rendszerezett ismerete. 

– A hangterjedelem fokozása egyenletes hangerővel és változatlan hangszínnel. 

– A skálatanulmányok bővítése, az alapfunkciók (T–S–D, I–IV–V) beépítésével, 

alkalmazásával. 

– Kromatikus skálagyakorlatok mérsékelt tempóban. 

– A formáló– és kifejezőkészség továbbfejlesztése. 

– A dinamikai árnyalási képesség fejlesztése. 

– A lapról olvasási készség továbbfejlesztése. 

– A kamarazenei és zenekari feladatok bővítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola II. (EMB Z 2550)  

Kietzer: Tubaiskola I. (Zimmermann)  

D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  
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Barokk szonáták (Marcello, Vivaldi). 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, igényes zenedarabok stílusos, színvonalas eljátszása (kotta nélkül is). 

Skálatanulmányok 6#, 6b előjegyzésig. 

Igényes kamarazenei, zenekari közreműködésre való alkalmasság. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála variációkkal, 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kialakult készségek, képességek továbbfejlesztése. 

– A kialakult hangszeres intonációk továbbfejlesztése. 

– Skálatanulmányok tovább bővítve nehezebb kötésgyakorlatokkal. 

– A zeneelméleti, zeneirodalmi ismeretek elmélyítése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– A hangszerhang minőségi továbbfejlesztése. 

– A formálóképesség, zenei kifejezőkészség továbbfejlesztése. 

– A társas zenélési feladatok növelése, minőségi fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)  

Lachman: 10 etűd (Hofmeister) 

Gordon Jacob: Szvit tubára (Boosey & Hawke 

Marcello: Szonáták 

Vivaldi: szonáták 

 

Követelmény 

Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 

A zenei díszítések, előkék, trillák ismerete. 

Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála variációkkal, 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 
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10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az eddig tanult ismeretek összegzése és elmélyítése. 

– A mindennapi zenélés életszükségletté válásának kialakítása, az értelmi, érzelmi kapcsolat 

elmélyítésével. 

– A lapról játék továbbfejlesztése, a zenemű első látásra történő eljátszása megfelelő zenei és 

technikai szinten, folyamatos tempóban. 

Az intonáció tökéletesítése a társas zenélés alkalmával, más hangszerekkel való játszás során. 

 

Ajánlott tananyag  

Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)) 

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann) 

Lachman: Etüdök (Hofmeister)  

J. Ringleben: „The Storm King” (Carl Fischer Music) 

Allan Street: Rondino (Boosey & Hawkes) 

Don Haddad: Szvit tubára (Shawnee Press Inc.) 

Marcello: Szonáták 

Vivaldi: Szonáták 

Gordon Jacob: Hat rövid darab (Emerson Edition Ltd) 

 

Követelmény 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni készségeinek, képességeinek 

megfelelő szinten, kottahűen és stílusosan, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála variációkkal, 

– Két gyakorlat, 

– Egy előadási darab. 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A dinamikai szélsőségek (pp–ff), valamint a köztes árnyalások tudatos alkalmazása. 

– A zenei díszítések, trillák tökéletesítése. 
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– A zenei formák elemzése, modulációk, hangnemi kitérések felismerése, tudatosítása. 

– Az előforduló zenei műszavak ismerete, tudatos alkalmazása. 

– A zenei memória továbbfejlesztése. 

– Különböző karakterek megformálása, stílusos előadása. 

– A lapról olvasás fejlesztése. 

– Hangszeres játék megvalósításában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének, a tartós 

igénybevétel képességének kialakítása. 

– Csoportos együttmuzsikálás (kamara, zenekar) szükségességének elmélyítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  

Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)  

Pejstik – Lengyel: Gordonkamuzsika II. (EMB Z 6748). 

 

Követelmény 

A tanuló zenei, technikai felkészültségének megfelelő etűdök, előadási darabok pontos, stílusos 

előadása. 

Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig. 

Barokk, klasszikus, vagy romantikus darabok, stílusok előadása. 

A tanuló egyéni képességéhez igazodva kiválasztott különböző zenei stílusú, technikailag és 

zeneileg igényesebb, nehezebb előadási darabok stílusos, karakterisztikus előadása. 

A skálagyakorlatok variációkkal bővített előadása. 

Művészileg igényesebb kamarazenei, vagy zenekari feladat ellátása. 

 

   

– Egy skála variációkkal, 

– Két gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése, a hangértékek tagolása és a ritmusformulák átfogó, 

rendszerezett ismerete. 

– Az ismert hangterjedelem egyenletes hangerővel és változatlan hangszínnel. 

– A skálatanulmányok bővítése, az alapfunkciók (T–S–D, I–IV–V) beépítésével, 

alkalmazásával. 

– Kromatikus skálagyakorlatok mérsékelt tempóban. 
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– A formáló– és kifejezőkészség továbbfejlesztése. 

– A dinamikai árnyalási képesség fejlesztése. 

– A lapról olvasási készség továbbfejlesztése. 

– A kamarazenei és zenekari feladatok bővítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola II. (EMB Z 2550)  

Kietzer: Tubaiskola I. (Zimmermann)  

D. Meschke: Tubaiskola (Hofmeister FH8070)  

Barokk szonáták (Marcello, Vivaldi). 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, igényes zenedarabok stílusos, színvonalas eljátszása (kotta nélkül is). 

Skálatanulmányok 6#, 6b előjegyzésig. 

Igényes kamarazenei, zenekari közreműködésre való alkalmasság. 

Szólisztikus feladatok ellátása kamara–, szimfonikus–, illetve fúvós zenekarban. 

Skálatanulmányok játszása fokozottabb tempóban. 

A hang megszólaltatásában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének fokozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála variációkkal, 

– Két gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kialakult készségek, képességek továbbfejlesztése. 

– A kialakult hangszeres intonációk továbbfejlesztése. 

– Skálatanulmányok tovább bővítve nehezebb kötésgyakorlatokkal. 

– A zeneelméleti, zeneirodalmi ismeretek elmélyítése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– A hangszerhang minőségi továbbfejlesztése. 

– A formálóképesség, zenei kifejezőkészség továbbfejlesztése. 

– A társas zenélési feladatok növelése, minőségi fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)  
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Lachman: 10 etűd (Hofmeister) 

Gordon Jacob: Szvit tubára 

Marcello: Szonáták 

Vivaldi: szonáták  

 

Követelmény 

Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 

A zenei díszítések, előkék, trillák ismerete. 

Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 

A zenei díszítések eszköztárának bővítése; 

A dupla– és triplanyelv megalapozása; 

A nehezebb, bonyolultabb ritmusképletek ismerete, elsajátítása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála variációkkal, 

– Két gyakorlat, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az eddig tanult ismeretek összegzése és elmélyítése. 

– A mindennapi zenélés életszükségletté válásának kialakítása, az értelmi, érzelmi kapcsolat 

elmélyítésével. 

– A lapról játék továbbfejlesztése, a zenemű első látásra történő eljátszása megfelelő zenei és 

technikai szinten, folyamatos tempóban. 

– Az intonáció tökéletesítése a társas zenélés alkalmával, más hangszerekkel való játszás során. 

– A zenei előadásmódok, tempójelzések, zenei műszavak bővebb ismerete; 

– A zeneirodalom néhány híres tubaszólójának megismertetése 

 

Ajánlott tananyag 

Jakab G.: Tubaiskola II. (Ed. Simonffy)  

Ujfalusi – Pehl – Perlaki: Tubaiskola (EMB Z 2550)  

Kietzer: Tubaiskola (Zimmermann)  

Lachman: 10 etűd (Hofmeister)  

J. Ringleben: „The Storm King” (Carl Fischer Music) 

Allan Street: Rondino (Boosey & Hawkes) 

Don Haddad: Szvit tubára Shawnee Press Inc.) 

Marcello: Szonáták 

Vivaldi: Szonáták 
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Gordon Jacob: Hat rövid darab (Emerson Edition Ltd) 

 

Követelmény 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni készségeinek, képességeinek 

megfelelő szinten, kottahűen és stílusosan, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

Skálatanulmányok 7#, 7b előjegyzésig. 

Szólisztikus feladat ellátása kamaracsoportban zenekarban. 

A zenei díszítések eszköztárának bővítése. 

A dupla– és triplanyelv használata. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy dúr vagy moll skála minimum 4 képlettel (kotta nélkül), 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele kotta nélkül,  

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

1.46.5. Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje meg a tanuló 

– a tuba és a rézfúvós hangszerek rokon vonásait  

– a tuba irodalmát, 

– a zeneirodalom híres tubaszólóit. 

Legyen képes a tanuló 

– a technikailag és művészileg igényesebb előadási darabok, kamarazenei és zenekari művek 

interpretálására, 

– a skálaformációkat élénk tempóban, kiegyenlítetten, különböző dinamikai árnyalatokkal 7 #, 

7 b előjegyzésig játszani dúrban és mollban egyaránt, 

– az általa képzett hangszerhang szépségét, teltségét, plasztikusságát folyamatosan fejleszteni, 

– a megtanult előadási darabok közönség előtti színvonalas bemutatására, 

– tiszta intonációra, tiszta hangszeres játékra, 

– az önálló munkára. 

Tudja alkalmazni a tanuló 

– a hangszerhang képzésének fizikai sajátosságait, 

– a különböző zenei utasításokat az előadás módjára, tempójára, dinamikájára vonatkozóan. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, 

– helyes test– és hangszertartásra, 

– a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 
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– a tanár útmutatásai alapján a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, 

agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.) 

– játékában a hangindítás, hangelválasztás és hangbefejezés a stílus és a zenei karakter 

megkívánta különböző módjait, 

– árnyaltabb artikulációra (portato, sfz, martellato), 

– a tananyagban szereplő és előadott művekhez szükséges mértékű virtuozitásra. 

Tudjon kontra F és f1 között 

– kiegyenlítetten, 

– különböző dinamikai árnyalatokkal, 

– tiszta intonációval, 

– megfelelő nyelvtechnikával játszani. 

– ismerje az alapvető díszítéseket (trilla, mordent, előke), 

– alapszinten a dupla– és tripla nyelv–technikát,  

– ismerje fel alkalmazásának lehetőségét a zenekari, a kamarazenei és a szóló művekben. 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Tuba főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy skála, legalább 3 képlettel,  

– Egy etűd; Kietzer: Tubaiskola I–II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet (Ed. Simonffy) 291., 

297. gyakorlatok nehézségi szintjén. 

– Két előadási darab; G. F. Händel: Siciliana, W. A. Mozart: Menuet nehézségi szintjén vagy 

egy könnyebb barokk szonáta két tétele és egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy skála, legalább 4 képlettel, mely szekvenciát is tartalmaz 

– Egy gyakorlat; Kietzer: Tubaiskola I–II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet (Ed. Simonffy) 

291, 297 Kopprasch: I. kötet: (Hofmeister FH6045) 3., 8., gyakorlatok nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele; B. Marcello: F–dúr szonáta, C–dúr szonáta nehézségi szintjén. 

– Egy, az előbbitől eltérő stílusú darab; Hidas F.: Három kis tétel tubára nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

A tanulók létszámának megfelelő, jó minőségű hangszer. 

Jól hangolt zongora. 

Egész alakot visszaadó tükör 

Minimum 2 darab kottaállvány. 

Metronóm  

 

 AKKORDIKUS TANSZAK – HARMONIKA TANTÁRGY 

 

A harmonikatanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a harmonika alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét, akusztikai sajátosságait, 

regisztereit, azok elnevezéseit, 

– a hangszer történetét, fajtáit, a rokon billentyűs hangszereket. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést 

– helyes hangszer–, test–, kar– és kéztartást, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező harmonikahangot, 

– sokszínű billentéskultúrát, 

– kidolgozott légszekrényvezetést, 

– a művek karakterének megfelelő regisztrálási képességet, 

– gyors és megbízható regiszterváltási készséget, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj– és kartechnikát, 

– a két kéz függetlenségét, 

– a különböző testrészek összehangolt munkáját. 

 



1068 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– dúr és moll skálákat különböző tempókban és billentésmódokkal, párhuzamosan és 

ellenmozgásban, oktáv, terc, szext és decima távolságban, 

– hármas– és négyeshangzatokat akkordfogásban, különböző felbontásokban, futamokban, a 

skálákhoz hasonló módokon, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, 

– technikai gyakorlatokat, etűdöket. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

 

Fejlessze a tanuló 

– zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

– metrum– és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartást, 

– hangszerkezelését, technikáját, a kezek függetlenségét az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 

alkalmazásával, 

– légszekrénykezelését, 

– muzikalitását a hajlékony dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának igényes 

kimunkálásával, billentéskultúrával. 

Tanítsa meg az alapvető karbantartási feladatokat. 

 

1.47.1. Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A törzshangok olvasása g–kulcsban c1–c2 hangterjedelemben. 

– A törzshangok olvasása f–kulcsban c–c1 hangterjedelemben. 

– Egész, fél, negyed, nyolcad érték és szünetjel. 

– Az egykórusos regiszterek használata (kezdő tanulóknál előnyös). 

– A légszekrény–váltás jelei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A szíjak helyes beállítása. 

– A lehetőség szerinti helyes hangszertartás és ülés beállítása. 

– A jobb és a bal kéz helyes tartásának beállítása. 

– Kitartott hangok játéka azonos hangon, változó hangon. 
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– Egy levegőre kettő, három, négy legato hang, billentyűn, illetve a balkéz–gombokon, 

kényelmes hangtartományban. 

– Törzshangok a billentyűkön, illetve a balkéz–gombokon. 

– Non legato egész és fél ritmusértékű hangok pontos hanghosszúsága. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola I. 

 

 

Követelmény 

Pentachord hangterjedelmű gyakorlatok kitartott hangokkal, külön kézzel vagy váltott kézzel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két külön kezes vagy kétkezes gyakorlat, gyermek– vagy népdal. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A törzshangok olvasása g–kulcsban c1–g2 hangterjedelemben. 

– A törzshangok olvasása f–kulcsban F–c1 hangterjedelemben. 

– Egész, fél, negyed, nyolcad érték játéka az előző évinél erőteljesebb hangerővel. 

– Az alkalmazott regiszterek kiválasztásának szempontjai. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanuló növekedésének következményeként a szíjak beállításának ellenőrzése. 

– A tanuló növekedésének következményeként a helyes hangszertartás és ülés beállítása. 

– A jobb és a bal kéz helyes tartásának ismételt beállítása. 

– Egy levegőre kettő, három, négy legato hang, billentyűn, illetve a balkéz–gombokon, 

kényelmes hangtartományban. 

– Törzshangok a billentyűkön, illetve a balkéz–gombokon. 

– Non legato egész és fél ritmusértékű hangok pontos hanghosszúsága. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola I. 

 

Követelmény 

Pentachord hangterjedelmű gyakorlatok kitartott hangokkal, külön kézzel vagy váltott kézzel. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– Két külön kezes vagy kétkezes gyakorlat, gyermek– vagy népdal. 
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1.47.2. Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A harmonika a hangszerek családjában. 

– A harmonika részei és sajátosságai. 

– A harmonika kezelésének, gondozásának és karbantartásának legalapvetőbb ismeretei. 

– A törzshangok olvasása c1–g2, valamint F–d1 hangterjedelemben. 

– A végzett anyagban szereplő módosított hangok ismerete. 

– Az egész, fél, negyed, nyolcad érték és szünetjel. 

– A 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem. 

– A bal kéz dúr és moll akkordjainak mechanikus jelzése. 

– A tagolás alapfogalmai: ütem, ütemvonal, ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegőváltás jelei. 

– A gyakorlatokhoz kapcsolódó tempójelzések. 

– Különböző kitartottságú hangok ismerete, legato, tenuto, staccato. 

– Egyes–kettes ujjak ujjalátevése. 

– Szükség esetén prima volta, seconda volta. 

– Az alkalmazott regiszterek kiválasztásának szempontjai. 

– Az egykórusos regiszterek használata (kezdő tanulóknál előnyös). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A szíjak helyes beállítása. 

– A helyes hangszertartás és ülés beállítása. 

– A jobb és a bal kéz helyes tartásának beállítása. 

– Gyakorlatok külön kézzel, unisono és kétszólamú játék dó– és la–pentachord hangkészletben. 

– Telt mf alaphang kialakítása. 

– A légszekrény helyes kezelésének beállítása, egyenes hangindítás, hangzárás. 

– Az utolsó hang légszekrényes zárása. 

– Előre megtervezett légvezetés. 

– A jobb kéz dallamkísérete dúr és moll akkordokkal. 

– A tenuto hangok pontos, egyenletes és megtervezett hanghosszúsága különféle ritmusértékek 

esetén. 

– Különböző dinamika: hangos és halk játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola I. 

 

Követelmény 

Jól beállított hangszertartás, kéztartás. 

Előre megtervezett légvezetés. 
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A jobb kéz dallamának kísérete dúr akkordokkal. 

Gyakorlatok kitartott hangokkal, váltott kézzel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy kétkezes mű, gyermek– vagy népdal. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan C–c3–ig. 

– A tizenhatod érték és szünetjel, a nyújtópont, triola, szinkópa. 

– A bal kéz dominánsszeptim–akkordjainak mechanikus jelzése. 

– Prima volta, seconda volta, da capo al fine utasítások. 

– Dúr skálák 2#, 2b előjegyzésig, hármashangzatok. 

– A jobb kéz dallamának kísérete a bal kéz dúr szext– és dúr kvartszext akkordjaival, vagyis 

tercváltó és kvintváltó basszuskísérettel. 

– A gyakorlatokhoz kapcsolódó újabb tempójelzések; ritenuto. 

– Ujjalátevés, hétfokú dallam. 

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság, 

különbség felismerése. 

– A crescendo, decrescendo jelek ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer– és kéztartás további alakítása. 

– Az alaptempók gyorsítása a tanuló készségeivel összhangban. 

– A jobb kéz dallamának kísérete dúr, moll, dominánsszeptim akkordokkal, dúr szext és 

kvartszext fordításokkal. 

– Differenciált dinamika: f, mf, p. 

– Előre megtervezett légvezetés megnövelt légszekrényutakon. 

– A szünet előtti utolsó hang zárása légszekrénnyel. 

– A bal kéz egyszerű dallamjátéka kísérő funkciós környezetben. 

– A tanult darabok mintegy harmada fejből megtanulandó. 

– A különböző artikulációjú szólamok esetén a hangok hosszúságának pontos beállítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola I. 

Czerny – Bartók K.: Harmonikaetűdök 

Vas G.: Babatánc, Dobbantós 

Ismeretlen szerző: Katonadal (duó) 
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Követelmény 

A jobb kéz ujjalátevés nélküli dallamának kísérete dúr és moll akkordokkal. 

Előre megtervezett légvezetés rövidebb légszekrényutakkal. 

Telt mf alaphang. 

Az utolsó hang légszekrényes zárása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Három gyermekdal vagy népdal. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan C–e3–ig. 

– Kettősfogások jobb kézben. 

– Dúr skálák 3#, 3b előjegyzésig; dúr hármashangzatok. 

– Összhangzatos moll skálák 2#, 2b előjegyzésig; moll hármashangzatok. 

– Crescendo – decrescendo. 

– A bal kéz hármashangzatainak felismerése kottaképről, a hagyományos lejegyzés 

megismerése. 

– A tanult anyagban szereplő művek formai elemzése, a barokk táncok főbb jellegzetességeinek 

megismerése. 

– A bal kéz módosított hangjainak biztos ismerete. 

– A helyes ujjrendkészítés főbb szabályai. 

– A 3/8–os, 4/8–os, 6/8–os ütem. 

– A harmonika regiszterkapcsolói, a regisztrálás mint formaalkotó elem. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A bal kéz dallamjátékának fokozott fejlesztése. 

– A jobb kéz kétszólamú játékának kísérete dúr, moll és dominánsszeptim akkordokkal, dúr 

szext és kvartszext fordításokkal. 

– Kétszólamú tisztán polifon játék két kézzel. 

– Az árnyalt és fokozatos, lépcsők nélküli dinamikai formálás fejlesztése. 

– A hosszabb hangok légszekrényes formálása. 

– A regisztrálás technikájának fejlesztése. 

– Kamarazene az adott lehetőségek szerint. 

– Repetíciós technika megvalósítása váltott ujjakkal. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola I. 

Czerny – Bartók K.: Harmonikaetűdök. 
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Bartók K.: Harmonika átiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

 

Követelmény 

A jobb kéz ujjalátevéses dallamának kísérete dúr, moll és dominánsszeptim akkordokkal, 

valamint dúr szext és kvartszext fordításokkal. 

Előre megtervezett légvezetés hosszabb légszekrényutakkal. 

Differenciált dinamika. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk tánctétel, 

– Két előadási darab. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési ismeretek 

Ismeretek 

– Akkordfogások a jobb kézben. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, két oktávon keresztül; dúr és moll 

hármashangzatok. 

– Dalforma (ABA), rondóforma. 

– A játszott anyag formai elemzése, a tánctípusok jellegzetességeinek megismerése. 

– Az alteráció fogalma. 

– A hangszer külső karbantartása: a billentyűk, gombok és a légszekrény tisztítása. 

– Páratlan nyolcadszámú ütemfajták. 

– Bal kézben kíséret moll akkordok kvartszext fordításaival. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légvezetés állandó fejlesztése. 

– A dinamika határainak kiterjesztése f, mf, p, pp. 

– A regisztrálás technikájának továbbfejlesztése. 

– A rövidebb hangok légszekrényes formálása. 

– Basszuskulcsban lejegyzett anyag játéka jobb kézben, a hangmagasságnak megfelelően 

regisztrálva. 

– A skálázás tempójának fokozása, különféle ritmusvariációk. 

– Zenei gondolatok légszekrénnyel történő indítása, zárása. 

– A sforzato technikai megvalósítása, zenei indokoltsága. 

– Kisebb terjedelmű klasszikus szonatinák illetve előadási darabok. 

– Kamarazene az adott lehetőségek szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola I–II. 
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Czerny – Bartók K.: Harmonikaetűdök 

Bartók K.: Harmonikaátiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

Bartók K.: Harmonika–album 

Lukács D.: Mai magyar szerzők művei harmonikára 

Vas G.: Dallamos basszusetűdök 

Vas G.: Az ifjú harmonikás I. 

Vas G.: Muzsikáló gyermekvilág 

Bogár I.: Szonatina–album 

 

Követelmény 

Kétszólamú tisztán polifon játék két kézzel. 

Barokk tánctétel stílusos előadása. 

Basszuskulcsban lejegyzett anyag olvasása jobb kézben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina–tétel, 

– Egy előadási darab. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan C–a3–ig. 

– A dúr és összhangzatos moll skálák, két oktávon keresztül, hármashangzatokkal is. 

– Díszítések (trilla, mordent). 

– A moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– Négyeshangzatok és fordításaik. 

– A hangszer belső tisztítása, a jobb és bal kéz mechanika karbantartása. 

– Bal kézben kíséret moll akkordok szext fordításaival. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légszekrénytechnikai elemek automatikussá tétele. 

– A dinamika határainak kiterjesztése: ff, f, mf, mp, p, pp a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– A kéztechnikai elemek gyorsítása, elmélyítése, tökéletesítése. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy légszekrényúttal történő összefogása, tekintettel az ötödik 

évfolyamban elvárható nagyobb hangszer adta lehetőségekre. 

– A hangszínváltók használata. 

– Nagyobb terjedelmű klasszikus szonatinák és előadási darabok. 

– A futamtechnika és a tempótartási készség fejlesztése. 

– Az önálló munka alapjainak lerakása. 
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– A legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, graziozo, parlando stb.) kifejezése. 

– Kamarazene lehetőség szerint más hangszerekkel is. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola I–II. 

Czerny – Bartók K.: Harmoniketűdök 

Czerny – Bartók K.: Gyakorlatok 

Bartók K.: Harmonika átiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

Bartók K.: Harmonika–album 

Lukács D.: Mai magyar szerzők művei harmonikára 

Vas G.: Dallamos basszusetűdök 

Vas G.: Az ifjú harmonikás I–II. 

Vas G.: Muzsikáló gyermekvilág 

Bogár I.: Szonatina–album 

 

Követelmény  

Differenciált dinamika és artikuláció. 

A regiszterkapcsolók stílusos használata. 

A légszekrénytechnikai elemek stílusos használata. 

Előre megtervezett légvezetés hosszabb légszekrényutak esetén is. 

A művek zenei igényének megfelelő tempók, tempótartás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina–tétel, 

– Egy előadási darab. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák két oktávon keresztül, hármashangzatokkal. 

– A tananyagban előforduló összetettebb zenei formák elemzése, felismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Ez a tanév az elmúlt tanévek zenei és hangszertechnikai ismereteinek összefoglalására, 

megérlelésére szolgál. 

– Virtuózabb jellegű művek, etűdök tempójának gyorsítása, a futamtechnika fejlesztése, 

tempótartás készségének fejlesztése. 

– Törekvés az önálló munkára. 

– Kamarazene, lehetőség szerint más hangszerekkel is, minél változatosabb összeállításban. 
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Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola II. 

Czerny – Bartók K.: Harmonikaetűdök 

Czerny – Bartók K.: Gyakorlatok 

Bartók K.: Harmonika átiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

Bartók K.: Harmonika–album 

Lukács D.: Mai magyar szerzők művei harmonikára 

Vas G.: Dallamos basszusetűdök 

Vas G.: Az ifjú harmonikás I–II. 

Vas G.: Muzsikáló gyermekvilág 

Bogár I.: Szonatina–album 

Kardos–Veszprémi: Klasszikus táncok és virtuóz darabok harmonikára I. 

Chabrier: Spanyol tánc 

Schubert: Német tánc 

Spindler: Keringő 

 

Követelmény 

Helyes hangszertartás, kéztartás. 

Telt, erőteljes mf alaphang. 

Előre megtervezett légvezetés. 

A légszekrénytechnikai elemek automatikus használata. 

A záróhangok légszekrényes zárása. 

Differenciált dinamika, valamennyi dinamikai tartomány használata. 

A zenei formát visszatükröző légvezetés. 

A bal kéz valamennyi funkciójának használata. 

Kifejező játékmód, szépen vezetett crescendo, decrescendo ívek. 

A regisztrálás lehetőségeinek kihasználása. 

A zeneművek stílusának, karakterének megfelelő előadásmód. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina–tétel, 

– Egy előadási darab. 

 

1.47.3. Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a 

„B” tagozat minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. 
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A „B” tagozat elsődleges célja, hogy a hatodik évfolyamos tanuló megfelelő felkészültséggel 

rendelkezzék ahhoz, hogy sikeres felvételi vizsgát tegyen a zeneművészeti szakközépiskolák 

harmonika tanszakára. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan C–d3–ig. 

– A dúr skálák felépítése, játéka 2#, 2b előjegyzésig, terc– és szextmozgásban, hármashangzat–

felbontással, lehetőség szerint két oktávon keresztül. 

– Tizenhatod érték és szünetjel, nyújtópont, triola, szinkópa. 

– Prima volta, seconda volta, da capo al fine utasítások. 

– A bal kéz dominánsszeptim–akkordjainak mechanikus jelzése. 

– Kíséret bal kézzel, dúr szext– és kvartszextakkordokkal, vagyis tercváltó és kvintváltó 

basszuskísérettel. 

– A gyakorlatokhoz kapcsolódó újabb tempó– és karakterjelzések, ritenuto. 

– Ujjalátevés, hatfokú dallam. 

– A tanult művek formai és harmóniai elemzése a tanuló életkorának és zenei adottságainak 

megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság, különbség felismerése. 

– A crescendo, decrescendo jelek ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszer és kéztartás hozzáigazítása a tanuló változó fizikai adottságaihoz. 

– Az alaptempók gyorsítása a tanuló készségeivel és a játszott művek karakterével 

összhangban. 

– A jobb kéz dallamának kísérete dúr, moll és dominánsszeptim akkordokkal, dúr szext– és 

kvartszextfordítással. 

– A bal kézben a dallamjáték alapjainak a lerakása. 

– Differenciált dinamika: f, mf, mp, p dinamikák. 

– Előre megtervezett légvezetés megnövelt légszekrényutakon. 

– A szünet előtti és a legutolsó hang légszekrényes zárása. 

– A kezdőhangok légszekrényes indítása. 

– A bal kéz egyszerű dallamjátéka kísérő funkciós környezetben. 

– A tanult darabok mintegy harmada fejből megtanulandó. 

– Különböző artikulációjú hangok esetén a hangok pontos hosszúsága. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár István: Harmonikaiskola I. 

Czerny – Bartók K.: Harmonikaetűdök 

 

Követelmény 
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A jobb kéz ujjalátevéses dallamának kísérete dúr, moll és dominánsszeptim akkordokkal. 

Előre megtervezett légvezetés. 

Telt mf alaphang. 

A kezdő– és záróhangok légszekrényes indítása, zárása. 

A bal kéz egyszerű dallamjátéka kísérő funkciós környezetben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Három gyermekdal vagy népdal. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

A hangterjedelem kibővítése kromatikusan C–f3–ig. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák, 3#, 3b előjegyzésig, terc– és szextmozgásban, 

hármashangzat–felbontással, lehetőség szerint két oktávon keresztül. 

– A bal kéz hármas– és négyeshangzatainak felismerése kottaképről, a hagyományos lejegyzés 

megismerése. 

– A tanult anyagban szereplő művek formai és harmóniai elemzése, a barokk táncok főbb 

jellegzetességeinek megismerése. 

– A helyes ujjrend készítésének főbb szabályai. 

– 3/8–os, 4/8–os, 5/8–os, 6/8–os ütem. 

– A harmonika regiszterkapcsolói, a regisztrálás, mint formaalkotó elem. 

– A regisztrálás technikájának alapjai. 

– Crescendo és decrescendo ívek. 

– Kettősfogások jobb kézben. 

– Repetíciós technika. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A bal kéz dallamjátékának fokozott fejlesztése. 

– A jobb kéz kétszólamú játékának kísérete dúr, moll és dominánsszeptim akkordokkal, dúr 

szext– és kvartszext fordításokkal, valamint moll kvartszext fordításokkal. 

– Kétszólamú tisztán polifon játék két kézzel. 

– Az árnyalt és fokozatos, lépcsők nélküli dinamikai formálás fejlesztése. 

– Hosszabb, majd rövidebb hangok légszekrényes formálása. 

– A regisztrálás technikájának fejlesztése. 

– Repetíciós technika megvalósítása váltott ujjakkal. 

– Basszuskulcsban lejegyzett anyag játéka jobb kézben, a hangmagasságnak megfelelően 

regisztrálva. 

– Kamarazene az adott lehetőségek szerint. 
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Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola I. 

Czerny – Bartók K.: Harmonikaetűdök 

Bartók K.: Harmonika átiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

 

 

Követelmény 

Kétszólamú tisztán polifon játék két kézzel. 

A jobb kéz ujjalátevéses, kétszólamú dallamának kísérete dúr, moll és dominánsszeptim 

akkordokkal, dúr szext– és kvartszext fordításokkal, valamint moll kvartszext fordításokkal. 

Előre megtervezett, a művek szerkezetét visszatükröző légvezetés hosszabb 

légszekrényutakkal. 

Differenciált dinamika. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk tánctétel, 

– Két előadási darab. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan C–a3–ig. 

– Dúr és összhangzatos moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, terc és szextmozgásban, 

hármashangzat felbontással, lehetőség szerint két oktávon keresztül. 

– Dalforma (ABA), rondóforma. 

– Az alteráció és a moduláció fogalma. 

– Díszítések (trilla, mordent). 

– Akkordfogások a jobb kézben. 

– A többszólamú játék alapjainak lerakása. 

– A hangszer külső karbantartása, a billentyűk, gombok és a légszekrény tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A skálázás tempójának fokozása, különféle ritmusvariációk. 

– A légvezetés állandó tökéletesítése. 

– Rövid hangok légszekrényes formálása. 

– A dinamika határainak kiterjesztése f, mf, mp, p, pp. 

– A regisztrálás technikájának továbbfejlesztése. 

– Basszuskulcsban lejegyzett anyag játéka jobb kézben, a hangmagasságnak megfelelően 

regisztrálva. 

– Kisebb terjedelmű klasszikus szonatinák, előadási darabok, kétszólamú barokk táncok játéka. 
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– Zenei gondolatok légszekrénnyel történő indítása, zárása, kisebb és nagyobb zenei formák 

esetén is. 

– A pergőjáték fejlesztése. 

– A sforzato technikai megvalósítása, zenei indokoltsága. 

– Egyszerűbb háromszólamú polifon darabok. 

– Kamarazene az adott lehetőségek szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola I–II. 

Czerny – Bartók K.: Harmonikaetűdök 

Czerny – Bartók K.: Gyakorlatok 

Bartók K.: Harmonika átiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

Bartók K.: Harmonika–album 

Mai magyar szerzők művei harmonikára 

Vas G.: Dallamos basszusetűdök 

Vas G.: Az ifjú harmonikás I–II. 

Vas G.: Muzsikáló gyermekvilág 

Bogár I.: Szonatina–album 

 

Követelmény 

Kétszólamú, élénkebb tempójú polifon játék két kézzel. 

Lassabb tempójú, egyszerűbb háromszólamú mű. 

Barokk tánctétel stílusos előadása. 

A jobb kéz élénkebb tempójú, regisztrált, többszólamú játékának kísérete dúr, moll és 

dominánsszeptim akkordokkal, valamint dúr, moll szext– és kvartszext fordításokkal. 

Basszuskulcsban lejegyzett anyag olvasása jobb kézben, a megfelelő hangfekvésű regiszterek 

alkalmazásával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina–tétel, 

– Egy előadási darab. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, terc–, szext– és ellenmozgásban, 

hármashangzat–felbontással, két oktáv hangterjedelemben. 

– Négyeshangzatok és fordításaik. 

– A hangszer belső tisztítása, a jobb és bal kéz mechanika karbantartása. 
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– Többszólamú játék. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légszekrénytechnikai elemek automatikussá tétele. 

– A dinamika határainak kiterjesztése ff, f, mf, mp, p, pp, a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– A kéztechnikai elemek gyorsítása, pontosítása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy légszekrényúttal történő összefogása, tekintettel az ötödik 

évfolyamban elvárható nagyobb hangszer adta lehetőségekre. 

– A regiszterkapcsolók használata a zenei karakter és a hangfekvés függvényében. 

– Nagyobb terjedelmű klasszikus szonatinák és előadási darabok. 

– Három– és többszólamú polifon művek. 

– A futamtechnika fejlesztése, tempótartás. 

– Az önálló munka alapjainak lerakása. 

– A legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso, parlando stb.) megalapozása és 

fejlesztése. 

– Kamarazene lehetőség szerint más hangszerekkel is. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola II. kötet 

Czerny – Bartók K.: Harmonikaetűdök 

Czerny – Bartók K.: Gyakorlatok 

Bartók K.: Harmonika átiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

Bartók K.: Harmonika–album 

Lukács D.: Mai magyar szerzők művei harmonikára 

Vas Gábor: Dallamos basszusetűdök 

Vas Gábor: Az ifjú harmonikás I–II 

Szonatina–album 

Régi angol orgonazene I–VI. (válogatva) 

Egyszerűbb kortárs irodalom 

 

Követelmény 

Differenciált dinamika és artikuláció. 

A regiszterkapcsolók és a légszekrénytechnikai elemek stílusos használata. 

Előre megtervezett légvezetés hosszabb légszekrényutak esetén is. 

A művek zenei igényének megfelelő tempók, karakterek megvalósítása. 

Legalább háromszólamú polifon mű előadása. 

Virtuóz, pergőtechnikát igénylő művek előadása. Tempótartás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina–tétel, 
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– Egy előadási darab. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák, két oktávon keresztül, ellenmozgásban, terc– és 

szextmozgásban. 

– A harmonika basszus oldali elrendezésének fokozott kihasználása a „B” tagozatos tanulók 

valamennyi évfolyamában, a tanulók zeneelméleti tudásának fejlesztésére, elmélyítésére, a 

tonika, domináns és szubdomináns funkciók játékának és meghallásának tudatosítására, 

valamint transzpozíciós feladatokban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanuló önállóságának fejlesztése. 

– A zenei–technikai problémák megoldásának szempontjai. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Skálák, etűdök és virtuóz technikát igénylő darabok tempójának fokozása. 

– A jó levegőgazdálkodás, az egyenletes légszekrényvezetés, valamint az egyenletesen vezetett 

crescendo–decrescendo ívek megvalósítása, fejlesztése. 

– A művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjai, a regisztrálási technika fejlesztése. 

– Igényesebb, gyorsabb tempójú két– és háromszólamú művek előadása, ügyelve a tiszta 

szólamvezetésre, a pontos tagolásra, a világos, érthető megformálásra. 

 

Ajánlott tananyag 

Czerny – Bartók K.: Harmonikaetűdök 

Czerny – Bartók K.: Gyakorlatok 

Bartók K.: Harmonikaátiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

Lukács D.: Mai magyar szerzők művei harmonikára 

Bogár I.: Szonatina–album 

Kardos – Veszprémi: Klasszikus táncok és virtuóz darabok 

A függelékben található művekből válogatva 

Egyszerűbb kortárs irodalom 

 

Követelmény 

Helyes hangszertartás, kéztartás. 

Telt, erőteljes mf alaphang. 

Törésmentes légszekrényváltás, előre megtervezett légvezetés. 

A légszekrénytechnikai elemek automatikus használata. 

A záróhangok, szünet előtti hangok légszekrényes zárása. 

Differenciált dinamika, valamennyi dinamikai tartomány ízléses használata. 

A zenei formát visszatükröző légvezetés. 
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A bal kéz valamennyi funkciójának használata. 

Kifejező játékmód, szépen vezetett crescendo, decrescendo ívek. 

A regisztrálás lehetőségeinek kihasználása. 

Különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadása. 

Pontos levegőgazdálkodás hosszabb légszekrény utak esetén, differenciált dinamika és kifejező 

játék mellett is. 

Tudja a tanuló a tanult kéz– és légszekrény technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani. 

Legyen képes a tanuló egyszerűbb műveket zeneileg és technikailag önállóan is megoldani. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina tétel, 

– Egy szabadon választott mű. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– a zeneművek stílusához jól illeszkedő regiszterek, hangszínek kiválasztásának alapvető 

szempontjait, a regiszterkapcsolók jeleit, a regiszterek oktávfekvéseit, 

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

Tudja 

– hangszerét helyesen tartani, 

– a légszekrény–technikai elemeket automatikusan használni. 

Legyen képes 

– előre megtervezett légvezetéssel játszani, 

– a záróhangokat légszekrénnyel zárni, 

– differenciált dinamika alkalmazására, 

– valamennyi dinamikai tartomány alkalmazására, 

– a zenei formát visszatükröző légvezetésre, 

– a bal kéz valamennyi funkciójának használatára, 

– szépen vezetett crescendo, decrescendo ívek megvalósítására, 

– a hangszere regisztrálási lehetőségeit kihasználni, 

– zeneműveket fejből is előadni. 

Rendelkezzék 

– évfolyamának megfelelően kiművelt hangszeres technikával, 

– helyes kéztartással, 
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– telt, erőteljes mf alaphanggal, 

– kifejező játékmóddal, 

– a zeneművek stílusának, karakterének megfelelő előadásmóddal, 

– a hangszere karbantartására vonatkozó alapvető ismeretekkel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– Egy élénk tempójú etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina, 

–  Egy harmonikadarab kortárs szerzőtől, 

– Egy szabadon választott mű. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

Művészeti alapvizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Harmonika főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd; Bartók Karola: Harmonikaetűdök (EMB 4673), 54., 59., 67. számú Czerny–etűd 

nehézségi szintjén. 

– Egy barokk mű, egy barokk tánc vagy egy prelúdium; Bartók Karola: Harmonika átiratok 

(Bach és Händel kisebb zongoraművei) 15., 23., 27. nehézségi szintjén. 

– Egy szonatina tétel; Bartók Karola–Bogár István Szonatina–album harmonikára (EMB 5267); 

Beethoven (EMB 5267 kötetben), Steibelt (EMB 5267 kötetben), Haslinger szonatinája (EMB 

5267 kötetben) nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Bartók Karola: Kis előadási darabok harmonikára (EMB 5320), 

Csajkovszkij: Olasz dal, Bogár István: Bolgár tánc, Bartók Karola: Harmonika–album, 

Schumann: Tüzes lovas nehézségi szintjén. 

– Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Dúr és összhangzatos moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, ellenmozgásban, terc– és 

szextmozgásban; hármashangzat–felbontások. 
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– Egy élénk tempójú etűd; Bartók Karola: Harmonikaetűdök (EMB 4673)/65., 71. számú 

Czerny–etűd nehézségi szintjén. 

– Egy többszólamú barokk mű; Bartók Karola: Harmonika átiratok – Bach és Händel kisebb 

zongoraművei /28., 30., 31. nehézségi szintjén. 

– Egy szonatina vagy egy nehezebb szonatina tétel, Bartók Karola–Bogár István: Szonatina–

album harmonikára (EMB 5267); Sugár Rezső (EMB 5267 kötetben), Hajdú Mihály (EMB 

5267 kötetben), vagy Bogár István szonatinája (EMB 5267 kötetben), Diabelli (EMB 5267 

kötetben), Kuhlau szonatinatételei (EMB 5267) nehézségi szintjén. 

– Egy harmonikadarab kortárs szerzőtől; Bogár István: Hat kis darab, Kis szvit, Csajkin: Kis 

rondó (EMB 5320) nehézségi szintjén.  

– Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

1.47.4. Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák a teljes klaviatúra hangtartományában. 

– Hármashangzat bontások. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete. 

– Alapvető hangszerészeti ismeretek, a hangszer külső és belső tisztítása. 

– A zenei műveltség elmélyítése ismeretterjesztő könyvek, hangverseny–látogatások, 

hangfelvételek stb. segítségével. 

– Ismerkedés a hangszer koncertirodalmával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alsó fokon megszerzett készségek szinten tartása és tökéletesítése. 



1086 

 

– A tanuló önállóságának fejlesztése, a zenei és technikai problémák megoldásának 

szempontjai. 

– Skálák, etűdök és virtuóz technikát igénylő darabok tempójának fokozása. 

– A lapról játék fejlesztése, a jó levegőgazdálkodás, az egyenletes légszekrény vezetés, a pontos 

légszekrény váltás, valamint az egyenletesen vezetett crescendo és decrescendo ívek 

megvalósítása, fejlesztése. 

– Igényesebb, gyorsabb tempójú két–, illetve háromszólamú művek előadása, ügyelve a tiszta 

szólamvezetésre, a pontos tagolásra, a világos, érthető megformálásra. 

– Rendszeres kamarazenélés, lehetőleg más hangszerekkel is. 

– Zenekari játék lehetőség szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Bogár I.: Harmonikaiskola II. 

Bogár I.: Szonatina–album 

Vas G.: Az ifjú harmonikás I–II. 

Vas G.: Muzsikáló gyermekvilág 

Bartók K.: Harmonikaetűdök 

Bartók K.: Harmonikaátiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

Bartók K.: Harmonika–album 

Czerny – Bartók K.: Gyakorlatok a magasabb évfolyamok számára 

Lukács D.: Mai magyar szerzők művei harmonikára 

Kardos – Veszprémi: Klasszikus táncok és virtuóz darabok harmonikára I–II. 

Kardos – Veszprémi: Zeitgenössische Spielmusik für Akkordeon I–III. (Hofmeister) 

Dohnányi: Ujjgyakorlatok 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Hübschmann: 3 Miniaturen für Akkordeon (Hofmeister) 

Grudzinski: Szonatina II–III. (lengyel kiadás) 

Havlíček: Koncertetűdök (Cseh állami zeneműkiadó) 

Telemann: D–dúr fúga (Übungswerk, Hugo Hermann feldolgozása, Hohner) 

Weiner L.: Rókatánc 

Gerster: Szvit 3 tételben  ( Neue Spielmusik für Akk. Heft 1., Hohner) 

H. Luck: 5 Spielstücke und Variationen über ein Kinderlied (Leipzig) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

D. Scarlatti: Szonáták 

J. S. Bach: 8 kis prelúdium és fúga orgonára 

Hübschmann: Szonatina (Zeitgenössische Spielmusik  Heft 5., Hofmeister) 

H. Luck: Alte und neue Spielstücke Heft 2. 

Köhler: Introduktion und Tanz (Konzertante Studien für Akk. Leipzig) 

Köhler: Konzertante Akkordeonmusik International (Leipzig) 

Stracina: Svet a Deti 

Harris: Ostinatók 

Grothe: Norvég népdalok 
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Ketelbey: Perzsavásár 

Joplin: Ragtime–o 

Követelmény 

Az alapfok évfolyamaiban elért színvonal eredményes megőrzése, lehetőség szerinti 

továbbfejlesztése. 

Különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Törésmentes, pontos légszekrényváltás, megtervezett légszekrényvezetés.  

A légvezetés tükrözze vissza a zenei formát. 

A regisztrálás lehetőségeinek kihasználása. 

Tudja a tanuló a tanult kéz– és légszekrény technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani. 

Legyen képes a tanuló kamarazenei művekben közreműködni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 10–12 perc időtartamú, lehetőleg különböző stílusú, karakterű, valamint tempójú klasszikus 

zenei anyag koncertszerű előadása. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési ismeretek 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák, a teljes klaviatúra hangtartományában, ellenmozgásban is. 

– Hármashangzatok, domináns szeptimakkordok és felbontásaik élénkebb tempóban.  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete, szokatlan kétkezes 

ritmikai képletek megismerése. 

– Alapvető hangszerészeti ismeretek, a meglazult síp visszaolvasztása. 

– A zenei műveltség elmélyítése ismeretterjesztő könyvek, hangverseny–látogatások, 

hangfelvételek stb. segítségével. 

– Ismerkedés a hangszer koncertirodalmával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alsó fokon megszerzett készségek tökéletesítése. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése, a zenei és technikai problémák megoldásának 

szempontjai. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Skálák, etűdök és virtuóz technikát igénylő darabok tempójának fokozása. 

– A lapról játék fejlesztése, a jó levegőgazdálkodás, az egyenletes légszekrényvezetés, a pontos 

légszekrényváltás, valamint az egyenletesen vezetett crescendo és decrescendo ívek 

megvalósítása, fejlesztése. 

– A művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjai, a regisztrálási technika fejlesztése. 
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– Igényesebb, gyorsabb tempójú két–, illetve háromszólamú művek előadása, ügyelve a tiszta 

szólamvezetésre, a pontos tagolásra, a világos, érthető megformálásra. 

– Rendszeres kamarazenélés, lehetőleg más hangszerekkel is. 

– Zenekari játék lehetőség szerint. 

 

Ajánlott tananyag  

Vas G.: Az ifjú harmonikás I–II. 

Bartók K.: Harmonikaetűdök 

Bartók K.: Harmonikaátiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

Bartók K.: Harmonika–album 

Czerny – Bartók K.: Gyakorlatok a magasabb évfolyamok számára 

Kardos – Veszprémi: Klasszikus táncok és virtuóz darabok harmonikára I–II 

Bertini: 45 tanulmány 

Trevor: Régi angol orgonazene I–VI. (Oxford) 

J.S.Bach: 18 kis prelúdium 

Hübschmann: 3 Miniaturen für Akkordeon (Hofmeister) 

Grudzinski: Szonatina II–III. (lengyel kiadás) 

Havlíček: Koncertetűdök (Cseh állami zeneműkiadó) 

Brehme: Szvit 4 tételben (Trossingen Musik, Hohner) 

Telemann: D–dúr fúga (Übungswerk, Hugo Hermann feldolgozása, Hohner) 

Weiner L.: Rókatánc 

Gerster: Szvit 3 tételben (Neue Spielmusik für Akk. Heft 1., Hohner) 

H.Luck: 5 Spielstücke und Variationen über ein Kinderlied (Leipzig) 

J.S.Bach: Kétszólamú invenciók 

J.S.Bach: 8 kis prelúdium és fúga orgonára 

Hübschmann: Szonatina (Zeitgenössische Spielmusik  Heft 5., Hofmeister) 

L.von Knorr: Szvit (Hohner, Trossingen) 

H.Luck: Alte und neue Spielstücke Heft 2. 

Köhler: Introduktion und Tanz (Konzertante Studien für Akk. Leipzig) 

Brehme: Herbstelegie und Capriccio (Trossingen, Hohner) 

Hübschmann: Musik für Akkordeon 

Hübschmann: Konzertante Akkordeonmusik International (Leipzig) 

Stracina: Svet a Deti 

Trojan: Tarantella 

Harris: Ostinatók 

Helmesberger: Ball–Szene 

Joplin: Ragtime–ok 

 

Követelmény 

Az alapfok évfolyamaiban elért színvonal lehetőség szerinti továbbfejlesztése a tanuló zenei 

ízlésének figyelembevételével.  
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Különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Törésmentes, pontos légszekrényváltás, megtervezett légszekrényvezetés.  

Pontos levegőgazdálkodás hosszabb légszekrényutak esetén.  

A légvezetés tükrözze vissza a zenei formát. 

A regisztrálás lehetőségeinek kihasználása. 

Tudja a tanuló a tanult kéz– és légszekrénytechnikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani. 

Legyen képes a tanuló kamarazenei művekben való közreműködésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 12–15 perc időtartamú, lehetőleg különböző stílusú, karakterű, valamint tempójú klasszikus 

zenei anyag koncertszerű előadása. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák a teljes klaviatúra hangtartományában, ellenmozgásban, és 

tercmozgásban. 

– Hármashangzat, domináns– és szűkített szeptimakkordok és felbontásaik.  

– Shake technika. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete, szokatlan kétkezes 

ritmikai képletek megismerése, időosztásának kiszámolása. 

– A nyelvsípok tulajdonságai, a hangmagasság hangerőfüggése mély és magas sípoknál. 

– Alapvető hangszerészeti ismeretek, szelepcsere. 

– A zenei műveltség elmélyítése ismeretterjesztő könyvek, hangverseny–látogatások, 

hangfelvételek stb. segítségével. 

– Ismerkedés a szokatlan felépítésű hangszerek koncertirodalmával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanuló önállóságának fejlesztése, a zenei és technikai problémák megoldásának 

szempontjai. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Skálák, etűdök és virtuóz technikát igénylő darabok tempójának fokozása. 

– A lapról játék fejlesztése, a jó levegőgazdálkodás, az egyenletes légszekrényvezetés, a pontos 

légszekrényváltás, valamint az egyenletesen vezetett crescendo és decrescendo ívek 

megvalósítása, fejlesztése. 

– A művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjai, a regisztrálási technika fejlesztése. 

– Igényesebb, gyorsabb tempójú két–, illetve háromszólamú művek előadása, ügyelve a tiszta 

szólamvezetésre, a pontos tagolásra, a világos, érthető megformálásra. 

– Rendszeres kamarazenélés, lehetőleg más hangszerekkel is. 
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– Zenekari játék lehetőség szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Vas G.: Az ifjú harmonikás I–II. 

Vas G.: Muzsikáló gyermekvilág 

Vas G.: Harmonikaátiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

Vas G.: Harmonika–album 

Czerny – Bartók K.: Gyakorlatok a magasabb évfolyamok számára 

Kardos – Veszprémi: Klasszikus táncok és virtuóz darabok harmonikára I–II. 

Kardos – Veszprémi: Zeitgenössische Spielmusik für Akkordeon I–III. (Hofmeister) 

Dohnányi: Ujjgyakorlatok 

Bertini: 45 tanulmány 

Trevor: Régi angol orgonazene I–VI. (Oxford) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Hübschmann: 3 Miniaturen für Akkordeon (Hofmeister) 

Grudzinski: Szonatina II–III. (lengyel kiadás) 

Havlíček: Koncertetűdök (Cseh állami zeneműkiadó) 

Brehme: Szvit 4 tételben (Trossingen Musik, Hohner) 

Telemann: D–dúr fúga (Übungswerk, Hugo Hermann feldolgozása, Hohner) 

Weiner L.: Rókatánc 

Gerster: Szvit 3 tételben (Neue Spielmusik für Akk. Heft 1., Hohner) 

H. Luck: 5 Spielstücke und Variationen über ein Kinderlied (Leipzig) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: 8 kis prelúdium és fúga orgonára 

Hübschmann: Szonatina (Zeitgenössische Spielmusik Heft 5., Hofmeister) 

L. von Knorr: Szvit (Hohner, Trossingen) 

H. Luck: Alte und neue Spielstücke Heft 2. 

Köhler: Introduktion und Tanz (Konzertante Studien für Akk. Leipzig) 

Hübschmann: Musik für Akkordeon 

Reinbothe: Konzertante Akkordeonmusik International (Leipzig) 

Stracina: Svet a Deti 

Trojan: Tarantella 

Helmesberger: Ball–Szene 

Joplin: Ragtime–ok 

 

Követelmény 

Az előző évfolyamokban elért színvonal lehetőség szerinti továbbfejlesztése a tanuló zenei 

ízlésének figyelembevételével. 

Különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Törésmentes, pontos légszekrény váltás, megtervezett légszekrény vezetés.  
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Pontos levegőgazdálkodás hosszabb légszekrény utak esetén, differenciált dinamika és kifejező 

játék mellett is. 

A légvezetés tükrözze vissza a zenei formát. 

A regisztrálás lehetőségeinek kihasználása. 

Tudja a tanuló a tanult kéz– és légszekrény technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani. 

Legyen képes a tanuló egyszerűbb műveket zeneileg, technikailag önállóan megoldani. 

Legyen képes kamarazenei művek előadására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 12–15 perc időtartamú, lehetőleg különböző stílusú, karakterű, valamint tempójú klasszikus 

zenei anyag koncertszerű előadása. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák 6#, 6b előjegyzésig, a teljes klaviatúra hangtartományában, 

ellenmozgásban, terc– és szextmozgásban. 

– Hármashangzat, domináns– és szűkített szeptimakkordok és felbontásaik élénkebb tempóban.  

– Shake technika élénkebb tempóban és erőteljesebb hangerővel. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete, élénk tempójú biztos 

játéka. 

– A nyelvsípok tulajdonságai, a hangmagasság hangerőfüggése mély és magas sípoknál. 

– Alapvető hangszerészeti ismeretek, a hangszer hangolásának alapjai. 

– A zenei műveltség elmélyítése ismeretterjesztő könyvek, hangverseny–látogatások, 

hangfelvételek stb. segítségével. 

– Ismerkedés a különféle gombos és konverteres harmonikák koncertirodalmával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanuló önállóságának fejlesztése, a zenei és technikai problémák megoldásának 

szempontjai. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Skálák, etűdök és virtuóz technikát igénylő darabok tempójának fokozása. 

– A lapról játék fejlesztése, a jó levegőgazdálkodás, az egyenletes légszekrény vezetés, a pontos 

légszekrény váltás, valamint az egyenletesen vezetett crescendo és decrescendo ívek 

megvalósítása, fejlesztése. 

– A művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjai, a regisztrálási technika fejlesztése. 

– Igényesebb, gyorsabb tempójú többszólamú művek előadása, ügyelve a tiszta 

szólamvezetésre, a pontos tagolásra, a világos, érthető megformálásra. 

– Rendszeres kamarazenélés, lehetőleg más hangszerekkel is. 

– Zenekari játék lehetőség szerint. 
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Ajánlott tananyag  

Bogár I.: Harmonikaiskola II. 

Bogár I.: Szonatina–album 

Bogár – Bartók K.: Társas zene 2–3–4 harmonikára 

Vas G.: Az ifjú harmonikás I–II. 

Bartók K.: Harmonikaetűdök 

Bartók K.: Harmonika átiratok Bach és Händel kisebb zongoraműveiből 

Bartók K.: Harmonika–album 

Czerny – Bartók K.: Gyakorlatok a magasabb évfolyamok számára 

Kardos – Veszprémi: Klasszikus táncok és virtuóz darabok harmonikára I–II. 

Kardos – Veszprémi: Zeitgenössische Spielmusik für Akkordeon I–III. (Hofmeister) 

Bertini: 45 tanulmány 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Hübschmann: 3 Miniaturen für Akkordeon (Hofmeister) 

Grudzinski: Szonatina II–III. (lengyel kiadás) 

Havlíček: Koncertetűdök (Cseh állami zeneműkiadó) 

Telemann: D–dúr fúga (Übungswerk, Hugo Hermann feldolgozása, Hohner) 

Weiner L.: Rókatánc 

Gerster: Szvit 3 tételben (Neue Spielmusik für Akk. Heft 1., Hohner) 

H. Luck: 5 Spielstücke und Variationen über ein Kinderlied (Leipzig) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: 8 kis prelúdium és fúga orgonára 

Hübschmann: Szonatina (Zeitgenössische Spielmusik Heft 5., Hofmeister) 

L. von Knorr: Szvit (Hohner, Trossingen) 

H. Luck: Alte und neue Spielstücke Heft 2. 

Köhler: Introduktion und Tanz (Konzertante Studien für Akk. Leipzig) 

Hübschmann: Musik für Akkordeon 

Reinbothe: Konzertante Akkordeonmusik International (Leipzig) 

Stracina: Svet a Deti 

Trojan: Tarantella 

Helmesberger: Ball–Szene 

Ketelbey: Perzsavásár 

Joplin: Ragtime–ok 

 

Követelmény 

Az előző évfolyamokban elért színvonal lehetőség szerinti továbbfejlesztése egy harmonikus 

zenei összkép kialakítása. 

Különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Törésmentes, pontos légszekrény váltás, megtervezett légszekrény vezetés.  
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Pontos levegőgazdálkodás hosszabb légszekrény utak esetén, differenciált dinamika és kifejező 

játék mellett is. 

A légvezetés tükrözze vissza a zenei formát. 

A regisztrálás lehetőségeinek kihasználása. 

Tudja a tanuló a tanult kéz– és légszekrény technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani. 

Legyen képes a tanuló egyszerűbb műveket zeneileg, technikailag önállóan megoldani. 

Legyen képes a tanuló kamarazenei művek előadásában közreműködni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– 12–15 perc időtartamú, lehetőleg különböző stílusú, karakterű, valamint tempójú klasszikus 

zenei anyag koncertszerű előadása. 

 

1.47.5. Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

A harmonika fejlődése az utóbbi évtizedekben különféle hangszertípusok irányába is 

differenciálódott. A követendő irányokat a nagy nemzetközi harmonikaversenyek eredményei 

jelölik ki, hiszen a hangszerjátékosok érdeklődése a versenyeken tendenciózus sikereket elért 

hangszerfajták irányába fordul. A hagyományos „Standard–basszusos” billentyűs harmonikák 

klasszikus zenei alkalmazása megteremtette a kromatikus balkezű harmonikák kifejlesztése 

iránti igényt, és ezek a harmonikafélék az 1970–80–as évektől a középfokú harmonikaoktatás 

alapvető hangszerfajtáivá váltak. Fontos, hogy ezek a hangszerfajtáknak az elsajátítása nem 

igényel a szokásostól eltérő pedagógiai irodalmat, a hangszer megszólaltatásának technikai, 

zenei törvényszerűségei (de belső felépítése, sípjai és hangzása is) megegyeznek a 

hagyományos harmonikák kezelésének szabályaival, viszont e hangszerek a billentyűs 

harmonikától mintegy másfél oktávval nagyobb hangterjedelme, az akkordban lefogható  

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák a teljes klaviatúra hangtartományában a S.B. (Standard 

Basszus) manuálon. 

– Kromatikus skála terc– és szextmozgásban a B.B. (Bariton Basszus) manuálon. 

– Hármashangzatok és felbontásaik a teljes klaviatúra hangtartományában. 

– Ismerje meg a tanuló a bariton balkezes koncertharmonika zenei és technikai sajátosságait. 

– Ismerje meg a tanuló a B.B. manuál használatát. 

– Ismerje meg a tanuló a szép hangon való játék alapjait. 

– Ismerje a tanuló a játszott művek formai struktúráját. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete. 

– Alapvető hangszerészeti ismeretek, a hangszer külső és belső tisztítása. 
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– A zenei műveltség elmélyítése ismeretterjesztő könyvek, hangverseny–látogatások, 

hangfelvételek stb. segítségével. 

– Ismerkedés a hangszer koncertirodalmával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alsó fokon megszerzett készségek szinten tartása és tökéletesítése. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése, a zenei és technikai problémák megoldásának 

szempontjai. 

– Skálák, etűdök és virtuóz technikát igénylő darabok tempójának fokozása. 

– A lapról játék fejlesztése, a jó levegőgazdálkodás, az egyenletes légszekrény vezetés, a pontos 

légszekrény váltás. 

– Rendszeres kamarazenélés, lehetőleg más hangszerekkel is. 

– Zenekari játék lehetőség szerint. 

 

Ajánlott irodalom 

Dohnányi: Ujjgyakorlatok 

Bertini: 45 tanulmány 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 

Szabolcsi Bence: A XVI. és XVII. század magyar tánczenéje 

Bach–Bartók: Tizenhárom könnyű kis zongoradarab 

Trevor: Régi angol orgonazene 

Lukács Dénes: Darabgyüjtemény 

T.Lundquist: Allerlei 

A.Gröthe: Norvég népdalok 

Harris: Accordion Miniatures 

Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: Duók 

Stracina: Svet a Deti 

 

Követelmény 

Az alapfok évfolyamaiban elért színvonal eredményes megőrzése, lehetőség szerinti 

továbbfejlesztése. 

Különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Törésmentes, pontos légszekrény–váltás, megtervezett légszekrény–vezetés. 

Tudja a légszekrény–kezelés technikai alapjait, tudjon egy zenei gondolatot légszekrénnyel 

indítani, zárni. 

Ismerje és legyen képes a legfontosabb zenei karakterek alkalmazására. 

Legyen képes dinamikai és karakterváltásokra.  

A légvezetés tükrözze vissza a zenei formát. 

Legyen képes a zenei tartalom kifejezésének igényével, a tempo, a karakter és a stílus 

követelményeinek megfelelően előadni a műveket. 
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A regisztrálás lehetőségeinek kihasználása. 

Tudja a tanuló a tanult kéz– és légszekrény–technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani. 

Legyen képes a tanuló kamarazenei művekben közreműködni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Kis darabok a B.B. manuálon. 

– Egy kortárs harmonikadarab a S.B. manuálon. 

– Egy szabadon választott mű 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési ismeretek 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák, a teljes klaviatúra hangtartományában, ellenmozgásban is 

a S.B. manuálon 

– Dúr skálák B.B. manuálon. 

– Hangszerfajta váltása esetén a már elért színvonal mielőbbi elérése, ill. meghaladása. 

– Hármashangzatok, domináns szeptimakkordok és felbontásaik élénkebb tempóban. 

– Ismerje a tanuló a gyors kéztechnika alapjait, a kéz tizenhatod mozgású egyenletes vezetését, 

az ujjak alacsony, aktiv, pontos munkáját.  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete, szokatlan kétkezes 

ritmikai képletek megismerése. 

– Alapvető hangszerészeti ismeretek, a meglazult síp visszaolvasztása. 

– A zenei műveltség elmélyítése ismeretterjesztő könyvek, hangverseny–látogatások, 

hangfelvételek stb. segítségével. 

– Ismerkedés a hangszer koncertirodalmával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alsóbb évfolyamokban megszerzett készségek szinten tartása és tökéletesítése. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése, a zenei és technikai problémák megoldásának 

szempontjai. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Skálák, etűdök és virtuóz technikát igénylő darabok tempójának fokozása. 

– Legyen képes a gyors, törésmentes légszekrény–váltásra és megtervezett légszekrény–

vezetésre,  

– Legyen képes a már tanult légszekrény–technikai elemek gyorsabb alkalmazására. 

– A lapról játék fejlesztése, a jó levegőgazdálkodás, az egyenletes légszekrény–vezetés, a 

pontos légszekrény–váltás, valamint az egyenletesen vezetett crescendo és decrescendo ívek 

megvalósítása, tökéletesítése. 

– A művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjai, a regisztrálási technika fejlesztése. 
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– Igényesebb, gyorsabb tempójú két–, illetve háromszólamú művek előadása, ügyelve a tiszta 

szólamvezetésre, a pontos tagolásra, a világos, érthető megformálásra. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit. Az adott zenei tartalom színes, 

érzelemgazdag megszólaltatásának igénye irányítsa hangszeres mozgásait. 

– Rendszeres kamarazenélés, lehetőleg más hangszerekkel is. 

– Zenekari játék lehetőség szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Dohnányi: Ujjgyakorlatok 

Bertini: 45 tanulmány 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 

D.Scarlatti: 150 szonáta 

J.S.Bach: Kétszólamú invenciók 

J.S.Bach: Francia szvit tételek 

J.S.Bach: Angol szvit tételek 

Bartók Béla: Duók 

Szabolcsi Bence: A XVI. és XVII. század magyar tánczenéje 

Bach–Bartók: Tizenhárom könnyű kis zongoradarab 

Trevor: Régi angol orgonazene 

Szolotarjov: Gyermekszvitek 

T.Lundquist: Allerlei 

T.Lundquist: Kétszólamú invenciók 

T.Lundquist: Botany Play 

J.D.Berlin: Szonatina 

A.Gröthe: Norvég népdalok 

 

Követelmény 

Az alsóbb évfolyamokban elért színvonal eredményes megőrzése, lehetőség szerinti 

továbbfejlesztése a tanuló zenei ízlésének figyelembevételével.  

Különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Törésmentes, pontos légszekrény–váltás, megtervezett légszekrény–vezetés. Pontos 

levegőgazdálkodás hosszabb légszekrény–utak esetén.  

A légvezetés tükrözze vissza a zenei formát. 

A regisztrálás lehetőségeinek kihasználása. 

Tudja a tanuló a tanult kéz– és légszekrény–technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani. 

Legyen képes a tanuló egyszerűbb műveket zeneileg, technikailag önállóan megoldani. 

Legyen képes kamarazenei művek előadására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 
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– Egy kétszólamú, élénkebb tempójú barokk mű. 

– Egy kortárs harmonikadarab 

– Egy szabadon választott mű 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák a teljes klaviatúra hangtartományában, ellenmozgásban, és 

tercmozgásban a S.B. manuálon 

– Összhangzatos moll skálák a B.B. manuálon. 

– Hármashangzatok, domináns– és szűkített szeptimakkordok és felbontásaik.  

– Ismerje meg a tanuló az önálló munka alapjait. 

– Shake technika. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete, szokatlan kétkezes 

ritmikai képletek megismerése, időosztásának kiszámolása. 

– A nyelvsípok tulajdonságai, a hangmagasság hangerőfüggése mély és magas sípoknál. 

– Alapvető hangszerészeti ismeretek, szelepcsere. 

– A zenei műveltség elmélyítése ismeretterjesztő könyvek, hangverseny–látogatások, 

hangfelvételek stb. segítségével. 

– Ismerkedés a szokatlan felépítésű hangszerek koncertirodalmával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alsóbb évfolyamokban megszerzett készségek szinten tartása és tökéletesítése. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése, a zenei és technikai problémák megoldásának 

szempontjai. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Skálák, etűdök és virtuóz technikát igénylő darabok tempójának fokozása. 

– A lapról játék fejlesztése.  

– A jó levegőgazdálkodás, az egyenletes légszekrény–vezetés, a pontos légszekrény–váltás, 

valamint az egyenletesen vezetett crescendo és decrescendo ívek megvalósítása, fejlesztése. 

– Legyen képes a már tanult légszekrény–technikai elemek gyorsabb alkalmazására. 

– A művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjai, a regisztrálási technika fejlesztése. 

– Legyen képes a három– illetve négyszólamú művek előadására, a többszólamú művekben a 

tiszta szólamvezetésre, a pontos tagolásra, a világos érthető megformálásra. 

– Legyen a tanulónak igénye a zeneművek ideális megformálása. 

– Rendszeres kamarazenélés, lehetőleg más hangszerekkel is. 

– Zenekari játék lehetőség szerint. 

 

Ajánlott tananyag: 

Dohnányi: Ujjgyakorlatok 

Bertini: 45 tanulmány 
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Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 

D.Scarlatti: 150 szonáta 

J.S.Bach: Kétszólamú invenciók 

J.S.Bach: Francia szvit tételek 

J.S.Bach: Angol szvit tételek 

Trevor: Régi angol orgonazene 

Frescobaldi: Liber organi 

J.D.Berlin: Szonatina 

Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: Duók 

J.Matys: Prelúdium és variációk 

Szolotarjov: Gyermekszvitek 

H.Brehme: Szvit 

H.Brehme: Paganiniana 

T.Lundquist: Kétszólamú invenciók 

T.Lundquist: Botany Play 

Haydn: Darabok zenélő órára 

Beethoven: Darabok zenélő órára 

 

Követelmény 

Az alapfok évfolyamaiban elért színvonal lehetőség szerinti továbbfejlesztése a tanuló zenei 

ízlésének figyelembevételével. 

Különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Legyen képes törésmentes, pontos légszekrényváltásra, megtervezett légszekrényvezetésre.  

Legyen képes pontos levegőgazdálkodásra hosszabb légszekrényutak esetén, differenciált 

dinamika és kifejező játék mellett is. 

A légvezetés tükrözze vissza a zenei formát. 

Tudjon a tanuló ritmikailag pontos, stílusos díszítéseket játszani. 

Tudjon nagyobb terjedelmű műveket előadni. 

Legyen képes a szubjektív zenei élményét átélten, esztétikailag igényesen kifejezni. 

A regisztrálás lehetőségeinek kihasználása. 

Tudja a tanuló a tanult kéz– és légszekrénytechnikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani. 

Legyen képes a tanuló egyszerűbb műveket zeneileg, technikailag önállóan megoldani. 

Legyen képes kamarazenei művek előadására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kétszólamú, élénkebb tempójú barokk mű, 

– Egy háromszólamú, kontrapunktikus barokk mű, 

– Egy kortárs harmonikadarab, 

– Egy szabadon választott mű. 
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10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és összhangzatos moll skálák, két oktávon keresztül, ellenmozgásban, terc– és 

szextmozgásban a S.B. manuálon. 

– Skálák a B.B. manuálon 

– Hármashangzat, domináns– és szűkített szeptimakkordok és felbontásaik.  

– Shake technika. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete. 

– A nyelvsípok tulajdonságai, a hangmagasság hangerőfüggése mély és magas sípoknál. 

– Alapvető hangszerészeti ismeretek, a meglazult síp visszaolvasztása, szelepcsere, a hangszer 

külső és belső tisztítása. 

– A zenei műveltség elmélyítése ismeretterjesztő könyvek, hangverseny–látogatások, 

hangfelvételek stb. segítségével. 

– Ismerkedés a hangszer és a különféle hangszertípusok koncertirodalmával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alsóbb évfolyamokon megszerzett készségek szinten tartása és tökéletesítése. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése, a zenei és technikai problémák megoldásának 

szempontjai. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Skálák, etűdök és virtuóz technikát igénylő darabok tempójának fokozása. 

– A lapról játék fejlesztése.  

– A jó levegőgazdálkodás, az egyenletes légszekrény–vezetés, a pontos légszekrény–váltás, 

valamint az egyenletesen vezetett crescendo és decrescendo ívek megvalósítása hosszú 

légszekrény–utak esetén is. 

– A művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjai, a regisztrálási technika fejlesztése. 

– Legyen képes a három– illetve négyszólamú művek előadására, a többszólamú művekben a 

tiszta szólamvezetésre, a pontos tagolásra, a világos érthető megformálásra több tételes 

változatos karakterű művek esetén is. 

– Rendszeres kamarazenélés, lehetőleg más hangszerekkel is. 

– Zenekari játék lehetőség szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Dohnányi: Ujjgyakorlatok 

Bertini: 45 tanulmány 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok 

D.Scarlatti: 150 szonáta 

J.S.Bach: Kétszólamú invenciók 

J.S.Bach: Francia szvit tételek 
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J.S.Bach: Angol szvit tételek 

J.S.Bach: Tokkáták 

J.S.Bach: Triószonáták 

J.S.Bach: Wohltemperiertes Klavier 

J.S.Bach: Prelúdiumok és fúgák 

Trevor: Régi angol orgonazene 

J.D.Berlin: Szonatina 

Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: Duók 

J.Matys: Prelúdium és variációk 

V.Trojan: A lerombolt katedrális 

Szolotarjov: Gyermekszvitek 

H.Brehme: Paganiniana 

T.Lundquist: Kétszólamú invenciók 

T.Lundquist: Botany Play 

W.Jacobi: Koncertrondó 

Haydn: Darabok zenélő órára 

Beethoven: Darabok zenélő órára 

Bogár István: Toccata és fúga 

 

Követelmény 

Különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadása lehetőleg kotta 

nélkül. 

Törésmentes, pontos légszekrény–váltás, megtervezett levezetés.  

Pontos levegőgazdálkodás hosszabb légszekrény–utak esetén, differenciált dinamika és 

kifejező játék mellett is. 

Legyen képes a tanuló saját kézalkatának megfelelő, célszerű ujjrendet készíteni. 

Legyen képes a tanuló a zeneművek szerkezetét tükröző megtervezett légszekrény–vezetést 

készíteni. 

A regisztrálás lehetőségeinek kihasználása. 

Tudja a tanuló a tanult kéz– és légszekrény–technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani. 

Legyen képes a tanuló egyszerűbb műveket zeneileg, technikailag önállóan megoldani. 

Legyen képes kamarazenei művekben való közreműködésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy Bach mű, 

– Egy barokk szonáta, 

– Egy kortárs harmonikadarab. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
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Az „A” tagozat végén 

Ismerje és legyen képes megfelelően előadni a kortárs külföldi és magyar szerzők 

harmonikaműveit. 

Legyen képes 

– a tanult kéz– és légszekrény–technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés szolgálatába 

állítani, 

– az alapfok évfolyamaiban elért színvonalának eredményes megőrzésére, annak lehetőség 

szerinti továbbfejlesztésére, 

– pontos levegőgazdálkodásra hosszabb légszekrény–utak esetén, differenciált dinamika és 

kifejező játékmód mellett is, 

– különböző korok és stílusok előadási darabjainak ízléses, igényes előadására, 

– egyszerűbb műveket zeneileg és technikailag önállóan megoldani, 

– kamarazenei művek előadásában közreműködni. 

Rendelkezzék 

– kiművelt hangszeres technikával, 

– helyes kéztartással, 

– telt, erőteljes mf alaphanggal, 

– kifejező játékmóddal, 

– a zeneművek stílusának, karakterének megfelelő előadásmóddal, 

– a hangszere karbantartására vonatkozó alapvető ismeretekkel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– lehetőség szerint a bariton balkezes koncertharmonika zenei és technikai sajátosságait, 

– a gyors kéztechnika alapjait, a kéz tizenhatod mozgású egyenletes vezetését, az ujjak 

alacsony, aktív, pontos munkáját, 

– a „shake” technikát, 

– a művek karakterének megfelelő regisztrálás szempontjait, 

– a hangszer koncertirodalmát, 

– a művek harmóniai, formai szerkezetét, valamint a játszott művek stílusjegyeit. 

Legyen képes 

– a pontos levegőgazdálkodásra, egyenletes légszekrény–vezetésre, pontos, gyors, törésmentes 

légszekrény–váltásra, valamint egyenletesen vezetett crescendo, decrescendo ívek 

megvalósítására, 

– két–, három–, illetve négyszólamú művek előadására, 

– saját kézalkatának megfelelő, célszerű ujjrendeket készíteni, 

– a többszólamú művekben tiszta szólamvezetésre, pontos tagolásra, világos, érthető 

megformálásra, 

– művészi kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei 

élményt nyújtani, 

– kifejező és dinamikailag árnyalt hangon játszani, 
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– a zeneművek érzelmi tartalmát átélni, 

– szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni, 

– olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi zenei tudását, 

képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét. 

Tudja a tanult kéz– és légszekrény–technikai elemeket egy meggyőző zenei kifejezés 

szolgálatába állítani. 

Tudjon 

– nagyobb terjedelmű műveket előadni, 

– kamarazenében – lehetőleg más zenekari hangszerekkel – közreműködni, 

– műveket önállóan is elsajátítani, 

– ritmikailag pontos, stílusos díszítéseket játszani, 

– pontosan kottát olvasni a zenei karakter, a hangok, a ritmus, az ujjrend, a légvezetés, a 

regisztrálás pontos figyelembevételével. 

Legyen igénye a zeneművek ideális megformálására. 

Rendelkezzék megfelelő alaptónussal. 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Harmonika főtárgy 

„A”tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 erc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Különböző stílusú, karakterű, valamint tempójú klasszikus zenei anyag; Czerny: G–dúr etűd 

74.; G. F. Händel: d–moll Courante; Kabalevszkij: Scherzo (EMB 5320 kötetben); Bogár 

István: Hat kis darab (EMB 14372 kötetben) nehézségi szintjén. 

– Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy reneszánsz blokk; Szabolcsi Bence: A XVI. és XVII. sz. magyar tánczenéje c. 

munkájából, Chorea 20, Alia 43, Tantz 52 nehézségi szintjén. 

– Két szonáta vagy toccata; D. Scarlatti, Seixas, Carvalho műveiből, D. Scarlatti: a–moll 

szonáta, d–moll szonáta, D–dúr szonáta, Seixas: h–moll toccata, Carvalho: g–moll toccata 

nehézségi szintjén. 

– Három szvit–tétel vagy egy fúga; J. S. Bach műveiből, h–moll francia szvitből Allemande, 

Menuet, Gavotte; c–moll fúga nehézségi szintjén. 
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– Egy mű a Trevor–kiadású Régi angol orgonazene c. füzetekből, vagy egy Frescobaldi 

Canzona; John James: a–moll voluntary, Anonymous: Cornet voluntary, Starling Goodwin: 

Cornet voluntary nehézségi szintjén. 

– Két harmonikadarab kortárs szerzők műveiből; W. Jacobi: Rondó, H. Brehme: Szvit, Bogár 

István: Toccata és fúga, Szolotarjov: Ferraponti kolostor nehézségi szintjén. 

– Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Legalább egy–egy darab 120, 80 és 40 basszusos harmonika a tanteremben, kölcsönhangszerek 

lehetőség szerinti számban, nagyságban, minőségben. 

Metronóm. 

Kottaállvány. 

Forgatható zongoraszék, vagy különböző magasságú székek a tanulók testalkatának 

megfelelően. 

 

 AKKORDIKUS TANSZAK – GITÁR TANTÁRGY 

 

Az alapfokú művészetoktatás "klasszikus gitár" tantárgyának hangszere a hat húros, 

nylonhúrozású, hagyományos akusztikus gitár.  

 

A gitártanítás céljai, feladatai  

Tanítsa meg:  

– A gitár részeit, felépítését, akusztikai sajátosságait.  

– A gitár különböző behangolási módjait.  

– A gitárjáték alapvető technikai elemeit: apoyando, tirando, arpeggio, törtakkordok 

fekvésváltás, kötések, barré, valamint a tompítás különféle lehetőségei jobb– és balkézzel 

egyaránt.  
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– A gitárirodalomban előforduló egyéb effektusok: üveghang (flageolett), glissando, tompított 

pengetés (etouffe), rasgueado, ütés, dobolás (tamb.) kivitelezését.  

– A legato, tenuto, portato, staccato játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását.  

– A játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését.  

– A gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait.  

– A gitár, mint kisérő hangszer lehetőségeit: a leggyakrabban előforduló akkordokat és 

akkordfűzéseket.  

– A hangszer karbantartási feladatok elvégzését.  

 

Alakítsa ki és tudatosítsa az alábbiakat:  

– Helyes test–, hangszer– és kéztartás.  

– Laza kar– és ujjtechnika.  

– A két kéz pontosan összehangolt mozgása.  

– Helyes fogástechnika, differenciált pengetés.  

Összességében könnyed hangszerkezelés.  

 

Gyakoroltasson rendszeresen:  

– Az adott technikai elem tanításának megfelelő mechanikus ujjgyakorlatokat, 

mozdulatsorokat.  

– Az elméleti ismeretekkel összhangban hangsorokat, skálákat, különböző pengetési– és 

ritmusvariációkkal is.  

– Arpeggio gyakorlatokat.  

– A felmerülő technikai problémának megfelelő etűdöket.  

 

Ösztönözze a tanulókat:  

– Játéktechnikájuk folyamatos fejlesztésére, gondozására, ezen belül kiemelten a szép 

gitárhangszín kialakítására.  

– Céltudatos gyakorlási módszer kialakítására.  

– A rendszeres társas muzsikálásra.  

 

Fordítson figyelmet:  

– A precíz hangszerhangolásra.  

– A művek igényes kidolgozására technikai és zenei szempontból egyaránt.  

– A tudatos zenei memorizálásra.  

– A lapról játékra, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva.  

 

1.48.1. Előképző évfolyamok  

1. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten – a gitár részeivel és felépítésével.  
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– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

– A megtanult törzshangok ábécés nevei.  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan.  

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása.  

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá az 

arpeggio pengetés p–i–m–a ujjakkal.  

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.)  

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben.  

 

Ajánlott tananyag  

Puskás T.: Gitáriskola  

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I.  

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal  

 

Követelmények  

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű 

népdalok játéka legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben.  

Olyan könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok.  

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Két népdal, illetve gyermekdal,  

– Egy könnyű etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok.  

 

2. évfolyam  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten– a gitár részeivel és felépítésével.  

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

– Forte és piano.  

– Az ütemhangsúly.  

– A megtanult törzshangok ábécés nevei.  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása.  
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– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá az 

arpeggio pengetés p–i–m–a ujjakkal.  

– Ostinato és dudabasszus kíséret  

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.)  

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben.  

– Hangos–halk játék. Hangsúlyos hang játéka.  

– A többszólamúság lehetőség szerinti megtanítása együttpengetés nélkül.  

 

Ajánlott tananyag  

Puskás T.: Gitáriskola  

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I.  

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal  

 

Követelmények  

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű 

népdalok játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben.  

Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kísérettel.  

Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok.  

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Két népdal, illetve gyermekdal,  

– Egy etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok.  

 

1.48.2. Alapfokú évfolyamok „A” tagozat  

1. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A tanuló ismerkedjen meg a gitár részeivel és felépítésével.  

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4–es, 3/4–es, 4/4–es ütem.  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

– Pontozott hangok, nyújtott és éles ritmus.  

– Primo–secondo, Da Capo al Fine.  

– A dinamika fogalma. Forte, mezzoforte és piano.  

– Az ütemhangsúly.  

– A megtanult hangok ábécés nevei, előjegyzések, módosított hangok.  

– Kis– és nagy szekund.  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei 

anyaggal párhuzamosan.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása, stabilizálása  
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– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása, továbbá az arpeggio 

pengetés p–i–m–a ujjakkal.  

– A többszólamúság megtanítása együttpengetés nélkül, majd együttpengetéssel.  

– Együttpengetés két ujjal, különböző variációkban.  

– Kétszólamú dallam–kiséret játék együttpengetéssel  

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával.  

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben.  

– Előjegyzés nélküli modális hangsorok játéka az első fekvésben.  

– Módosított hangok tanulása a zenei anyagnak megfelelően. C–dúr, G–dúr, F–dúr, a–moll, e–

moll, d–moll hangsorok játéka az első fekvésben.  

– Tanítsuk meg a zenei nyitás–zárás és a helyes hangsúlyok alkalmazását. Dinamikai váltás 

tanítása.  

 

Ajánlott tananyag  

Puskás T.: Gitáriskola  

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola I. II.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok I.  

Szendrey–Karper L.: 50 magyar népdal  

Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv  

 

Követelmények  

Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i–m–a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott 

pengetéssel.  

Könnyű kétszólamú népdalfeldolgozások és előadási darabok együttpengetéssel.  

A többszólamúság megjelenésével – az egész tanulási folyamatban – ügyeljünk a gondos 

szólamvezetésre a ritmusértékek szólamonkénti pontos betartásával.  

Könnyű arpeggio pengetésű etűdök, előadási darabok sok üres húrral.  

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Egy magyar népdal,  

– Egy etűd, melyben megtalálható az arpeggio valamilyen formája,  

– Egy előadási darab, melyben megvalósul az együttpengetéses kétszólamúság.  

 

2. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Tanítsuk meg a darabokban előforduló új ütembeosztásokat (3/8, 6/8)  

– A darabokban előforduló hangnemek ismerete.  

– Ismerje a tanuló a tizenhatod értékű hangot és szünetjelet, a pontozott nyolcad értéket, a triolát 

és a szinkópát.  

– Fontos a tanult darabok szerkezeti (formai) elemzése.  
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A hangszerkezelés fejlesztése  

– Játsszon a tanuló kétoktávos F– és G–dúr skálát az első fekvésben.  

– Gyakoroltassunk egy–egy húron kromatikus ujjgyakorlatokat.  

– A második fekvés és az egyszerű fekvésváltás megismerése.  

– A kettősfogások gyakorlása, fejlesztése.  

– Az együttpengetés és az arpeggio továbbfejlesztése könnyű kétszólamú darabokban.  

– Kezdjük el az artikuláció tanítását és alkalmazását a művekben.  

– Tanítsuk meg és alkalmazzuk a hangszínváltást.  

– Tanítsuk meg a természetes üveghangokat a XII. érintőnél.  

 

Ajánlott tananyag  

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola II.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II., III.  

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv  

Követelmények  

Könnyű kétszólamú darabok eljátszása.  

Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor).  

Lapról játék az előző év nehézségi szintjén.  

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző jellegű darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

3. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Ismerje meg a tanuló a gitár rövid történetét.  

– A darabokban előforduló hangnemek ismerete.  

– A darabokban előforduló összetettebb ritmusképletek ismerete.  

– A dúr és moll hármashangzat felépítése.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A scordatura használatának bevezetése; folytatása a további években.  

– Tanítsuk meg az ötödik fekvés hangjait.  

– Játszassuk a kétoktávos G–dúr skálát második fekvésben és a C–dúr skálát ötödik fekvésben, 

harmadik húrról indítva.  

– Tanítsuk meg és gyakoroltassuk a legegyszerűbb kötéseket bal kézzel (elpengetés, ráütés), és 

alkalmazni könnyű darabokban.  

– Fontos a hármasfogások tanítása és gyakorlása.  

– Tanítsuk meg a kisbarrét 2, majd 3 húron.  

– Tanítsunk egyszerű mechanikus ujjgyakorlatokat ismétlődő mozgásokkal.  

– Tanítsuk meg a természetes üveghangokat az V. és VII. érintőknél.  
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– Fontos a sul ponticello és sul tasto játék, továbbá a dinamikai árnyalás (crescendo, 

diminuendo) megvalósítása.  

– Kezdjük el a nem kívánt hangösszecsengések tompítását, kezdetben a domináns–tonika 

zárlatokban. (Pld. üres húron E–A, A–D)  

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok tanítása és játéka az ötödik 

fekvésig.  

 

Ajánlott tananyag  

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II.–IV.  

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv  

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)  

Pavlovits: Microphonic studies  

 

Követelmények  

Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása (pl. kötés, kisbarré).  

Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etűdben, vagy előadási 

darabban.  

Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző jellegű előadási darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

4. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A modális hangsorok ismerete. Egyszerű harmóniai elemzés a tanár irányításával.  

– A dominánsszeptim–akkord megismerése.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Kezdjük el a prím és oktávhangolás tanítását üveghangokkal.  

– Tanítsuk meg az hetedik fekvés hangjait.  

– Kötések továbbfejlesztése (elpengetés, ráütés), és alkalmazása a darabokban. Játszani kell 

könnyű ékesítéseket is (pl. előke).  

– Négyes fogások bevezetése.  

– A barré továbbfejlesztése. Akkord fogások kis/tört barréval.  

– Vibrato megtanítása.  

– Tanítsuk meg a kétoktávos fekvésváltásos C–dúr skálát. Transzponáltassuk a G–dúr skálát a 

hetedik fekvésig.  

– Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását.  
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– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a hetedik 

fekvésig.  

– Tört–akkord játék megtanítása.  

 

Ajánlott tananyag  

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.– V.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.–VI.  

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)  

F. Sor Op. 31.–35.  

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra  

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak  

Brouwer: Etűdök I–V.  

Pavlovits: Microphonic studies,  

 

Követelmények  

Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása.  

Terjedelmesebb etűd megtanulása.  

Rövid, könnyű XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

5. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Hangszertörténeti ismeretek gyarapítása.  

– Harmóniai elemzés az évfolyamnak megfelelő elméleti ismeretek alapján, a tanár 

irányításával.  

– Beszélgetés a romantikus és a XX. századi zenéről a tanult darabok alapján.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Tanítsuk meg a kilencedik fekvés hangjait.  

– Kötéses díszítések továbbfejlesztése.  

– Gyakoroltassuk a kromatikus skálákat és hétfokú hangsorokat egy húron, fekvésváltással.  

– Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása.  

– Kezdjük el a 6 húros nagy barré tanítását.  

– A tört–akkord játék továbbfejlesztése.  

– Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását a balkéz bevonásával is.  

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a kilencedik 

fekvésig.  

– Lényeges az ujjrendezés alapelveinek rendszeres megbeszélése.  
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Ajánlott tananyag  

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola IV.– V.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok V.–VIII.  

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)  

F. Sor Op. 31.–35.  

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra  

Aguado: Etűdök I.  

Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai.  

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak  

Brouwer: Etűdök VI.–X.  

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb tételek.  

A Musica per Chitarra sorozat kiadványaiból az évfolyam nehézségi szintjének megfelelően 

válogatva.  

Pavlovits: Microphonic studies, Ametisztek  

 

Követelmények  

Mérsékelt tempójú etűd, amely magasabb fekvéseket is érint.  

Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) előadása.  

Romantikus, (pld. Marschner: Bagatell) és XX. századi, vagy kortárs darabok (Pld. Brouwer 

Etűd VI–X.) eljátszása.  

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Nehézségi foktól illetve terjedelemtől függően két, vagy három különböző stílusú előadási 

darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy kortárs darab, vagy etűd.  

 

6. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés.  

– Ismerje fel a tanuló a főbb zenei korszakokat stílusjegyeik alapján.  

– Legyen képes a zenei formák (szvit– és szonátatételek) szerkezetének felismerésére és a 

tempók megállapítására tanári segítséggel.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Tanítsuk meg a háromoktávos dúr– és moll skálákat (E–dúr, e–moll).  

– Stabilizáljuk, erősítsük meg a nagy barrét.  

– Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása.  

– Törekedjünk a a nem kívánt hangösszecsengések tompításának még differenciáltabb 

kivitelezésére.  

– Balkéz fogás–sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése.  

– Az önálló az ujjrendezés alapelveinek kialakítása.  
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Ajánlott tananyag  

Aguado: Etűdök  

Carcassi Etűdök op. 60  

Giuliani: Etűdök  

Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok VII–VIII.  

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)  

Régi spanyol muzsika  

Bach – Szendrey: 20 könnyű darab  

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek  

Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb.  

F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31  

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus  

Brouwer: Etűdök VI.–X.  

Faragó: Musica Ficta  

Pavlovits Dávid gitárdarabjai.  

 

Követelmények  

Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét helyes tempóarányokkal 

játszani.  

Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb, vagy élénkebb tempójú etűdöt is.  

Játsszon a romantikus, XX. századi, és kortárs zeneszerzők műveiből.  

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Nehézségi foktól illetve terjedelemtől függően két, vagy három különböző stílusú előadási 

darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy kortárs darab, vagy egy etűd.  

 

1.48.3. Alapfokú évfolyamok „B” tagozat  

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és 

hangszeres adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, 

hogy megfeleljen a „B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb 

követelményeinek.  

 

2. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Ismerje a tanuló a 2/2, 3/8, 6/8–os ütembeosztást.  

– Tanítsuk meg 3#, 2b előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket.  

– Ismerje a tanuló a dinamikai árnyalást (crescendo, diminuendo).  

– Ismerje a prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv hangközöket.  
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– Tanítsuk meg a tizenhatod értéket és –szünetet; a triolát és a szinkópát, valamint a pontozott 

nyolcadot.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Tanítsuk meg a kis barré–t. Rendszeresen gyakoroltassuk a kromatikus skálát az I. fekvésben.  

– Tanítsuk meg a kétoktávos G–dúr skálát (üres húrok használata nélkül), különböző 

ritmusképletekkel is.  

– Ismerni kell az I. fekvés teljes hangkészlete mellett az V. fekvés törzshangjait is.  

– Játszassunk kettős– és hármasfogásokat is.  

– Kapcsoljuk össze az első fekvést más fekvésekkel is.  

– Tovább kell fejleszteni az arpeggio–játékot.  

– A sul ponticello és sul tasto játék megvalósítása fontos.  

– Gyakoroltassuk a staccato portato és tenuto játékot is.  

– Tanítsuk a hangolást, prím és oktáv hangközökkel.  

– Ismertessük meg a tanulót a természetes üveghangokkal.  

 

Ajánlott tananyag  

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola II.–IV.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok II.–IV.  

Fodor–Marnitz–Vass: Gitáros képeskönyv  

 

Követelmények  

Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben (Carcassi, Carulli, Sor).  

A dinamikai árnyalás gyakorlati megvalósítása.  

Az első fekvés más fekvéssel való összekapcsolása egyszerű etűdben vagy előadási darabban.  

A reneszánsz táncok jellegzetességeinek megfigyelése.  

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző jellegű darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

3. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Tanítsuk meg a modális hangsorokat, hogy a darabokban megjelenő modális fordulatokat 

megmutathassuk.  

– Ismerni kell a dúr és moll hangsorokat 4#, 4b előjegyzésig.  

– Ismertessük meg a tanulókkal a szext és szeptim hangközöket.  

– Elméleti szinten foglalkozzunk a dúr és moll hármashangzat és dominánsszeptim–akkord 

felépítésével.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Fontos a fekvésváltás továbbfejlesztése; a kromatikus és diatonikus skála fekvésváltással.  
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– Tanítsuk meg a kétoktávos C–dúr skálát, játszassuk a G–dúr skálát különböző fekvésekben.  

– Gyakoroltassuk a kötést bal kézzel (ráütés, elpengetés), különféle kombinációkkal.  

– Ismertessük meg a tanulóval az előkét és az utókát.  

– Tanítsuk meg a kis, tört, és nagy barré–t.  

– Kezdjük el gyakoroltatni a tremolo pengetést és az arpeggio–játék különféle változatait.  

– Gyakoroltassuk a IX. fekvés hangjait.  

– Alkalmazzuk a vibratót. Fejlesszük a dinamikai árnyalás minőségét.  

 

Ajánlott tananyag  

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola III.– V.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.–VI.  

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)  

F. Sor Op. 31.–35.  

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra  

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak  

Brouwer: Etűdök I–V.  

Pavlovits: Microphonic studies, Ametisztek  

 

Követelmények  

Barokk és klasszikus tánctételek díszítése.  

Nehézségi szint: Brescianello, G. Sanz és könnyebb Weiss darabok, Sor: Etűdök op. 31, op. 35 

sorozat és Walzerek.  

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző jellegű darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

4. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit.  

– Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerű darabokban, tanári segítséggel.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Fontos a kromatikus skálák és a kézügyesítő (ujjfüggetlenítő), gyorsító gyakorlatok 

különböző fajtáinak gyakoroltatása.  

– Tanítsuk meg a háromoktávos E–dúr skálát.  

– Fejlesszük tovább a díszítési technikát.  

– Mutassuk meg az üveghangképzés további lehetőségeit.  

 

Ajánlott tananyag  

Nagy E.–Mosóczi M.: Gitáriskola IV.– V.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok V.–VIII.  
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Repertoire gitárra (EMB Z.14445)  

F. Sor Op. 31.–35.  

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra  

Aguado: Etűdök I.  

Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai.  

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak  

Brouwer: Etűdök VI.–X.  

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb tételek.  

Pavlovits: Microphonic studies, Ametisztek  

 

Követelmények  

Különböző fekvések használata etűdökben.  

Klasszikus tánctétel, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi 

műveket stílushű előadása.  

Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, Ponce: Prelűdök stb.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző jellegű darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

5. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismeretek felhasználásával önállóan végezzen a 

tanuló formai, és harmóniai elemzést.  

– Tanulja meg a tanuló elméleti szinten a hármas– és négyes hangzatok megfordításait.  

– Tanítsuk a zenei formákat (pl. szvit, szonáta) és azok szerkezetét és a 

tempójellegzetességeket.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Tanítsuk meg a háromoktávos e–moll skálát, továbbá a modális hangsorokat egy húron, egy 

oktáv hangterjedelemben, valamint az egészhangú skálára épített különféle hangközmeneteket, 

változatos pengetési módokkal, kézügyesítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal.  

– A tanulóknak törekedni kell az önálló, tudatos ujjrendezés kialakítására és a gyakorlás 

módszerességére.  

 

Ajánlott tananyag  

Aguado: Etűdök  

Carcassi: Etűdök op. 60  

Giuliani: Etűdök  

Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V.  

Szendrey–Karper L.: Gitárgyakorlatok VII–VIII.  
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Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)  

Régi spanyol muzsika  

Bach – Szendrey: 20 könnyű darab  

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek  

Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb.  

F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31  

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus  

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek  

Brouwer: Etűdök VI.–X.  

Faragó: Musica Ficta  

Pavlovits: Ametisztek  

 

Követelmények  

Játsszon a tanuló reneszánsz műveket.  

Tudja előadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) 

tételét.  

Tanuljon meg a tanuló legalább egy terjedelmes etűdöt is.  

Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus művet.  

Nehézségi szint: L. Milan: Pavane–jai, de Visée tánctételei, könnyű Tarrega–, Marschner–

darabok, Carcassi: Etűdök op. 60.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző jellegű darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

6. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hangszeres továbbfejlődés mellett fontos a zenei tájékozottság elmélyítése és a zenélési 

kedv ébrentartása.  

– Szükséges a darabok szerkezeti, formai elemzése (barokk szvit, fúga, klasszikus szonáta stb.). 

Lényeges a darabok önálló kiválasztása és megtanulása a tanár felügyelete mellett.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Fontos a technikafejlesztés kézerősítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal. Lényeges a 

hangminőség állandó javítása.  

– Játszassunk kromatikus skálát; dúr, moll és modális skálákat többféle hangnemben.  

– Tanítsunk tercskálákat.  

– Az egészhangú skálára épített valamennyi hangköz gyakorlása változatos pengetési 

módokkal. Cél: a játékbiztonság és állóképesség növelése.  

– A tanuló ismerje meg a gitárjáték különleges effektusait: rasgueado, étouffé, kopogás.  
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Ajánlott tananyag  

Carcassi: Etűdök op. 60, Capricciók  

Giuliani: Etűdök  

Legnani: Capricciók  

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)  

Dowland: Táncok és Fantáziák  

Bach: Sonate e Partite könnyebb tételei  

Bach: Lantművek (Sárközy) könnyebb tételei  

Giuliani: Szonáta op. 15.  

Napoleon Coste: Etűdök, előadási darabok  

Tarrega: Mazurkák, Tango  

A Musica per Chitarra Mertz kötetei  

Könnyű koncertdarabok gitárra (Mosóczi–Nagy)  

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek  

Villa–Lobos: e–moll Prelűd  

Brouwer: Etűdök XI–XV.  

XX. századi magyar szerzők darabjai (pld. Farkas Ferenc)  

Kortárs szerzők (pld. Pavlovits Dávid gitárdarabjai.)  

 

Követelmények  

Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása.  

Technikafejlesztés gyors előadási darabokkal, illetve etűdökkel.  

Nehézségi szint: Bach–szvitek/partiták könnyebb tánctételei, Legnani, Sor darabjai, Carcassi: 

Etűdök op. 60, Brouwer–etűdök, Villa–Lobos–prelűdök.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző jellegű darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

1.48.4. Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után  

 

„A” tagozat  

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel.  

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú 

darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt 

hangszerjátékot valósítson meg.  

Ismerje  

– a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni,  

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését,  

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat.  

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit:  
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– a fekvésjátékot, fekvésváltást,  

– a kis és nagy barré–t,  

– a kötéseket (ráütés, elpengetés),  

– a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel,  

– az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit,  

– a törtakkord megszólaltatását,  

– a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt).  

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására:  

– dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler–darabok),  

– harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani),  

– egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, 

Robert de Visée).  

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges 

zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel.  

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani.  

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával:  

– G–dúr, C–dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E–dúr skála, transzponálva, repetíciós 

pengetéssel is, kromatikus skálák, arpeggio–gyakorlatok,  

– 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60),  

– 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű,  

– XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey).  

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.  

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni.  

 

A művészeti alapvizsga követelményei  

 

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati,- és rövid elméleti vizsgarészekből áll.  

A vizsga tantárgya és időtartama  

Gitár főtárgy  

„A” tagozat: minimum 5 perc  

„B” tagozat: minimum 10 perc  

Elméleti tartalom:  

Tudjon a növendék beszélni az előadott darabok szerzőiről, helyezze el korban és ismerje annak 

a zenei korstílusnak híres, nem gitáros komponista kortársait. Beszéljen pár szóval a művek 

formájáról és a legfontosabb hangnemi történéseiről (hangnem, modulációk stb.)  

 

A vizsga tartalma  

„A” tagozat  

– Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök nehézségi 

szintjén.  
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–Kettő különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken:  

Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)  

Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach átiratai 

(Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.)  

Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./78.) 

Carcassi: Capriccio (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: 

Gitárgyakorlatok VI./1.)  

Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola V./79.)  

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből könnyebb darabok: 1–5., 

10. (EMB Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok 

gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (Nagy–Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer: 

Estudios sencillos I–X. nehézségi szintjén.  

„B” tagozat  

– Három különböző stílusú előadási darab vagy etüd a következő nehézségi szinteken:  

Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane  

Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d–moll Szvit tételei, Bach: 

Sonate e Partite, Lantművek könnyebb tételei.  

Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringők, Giuliani: C–dúr Szonáta op. 15.  

Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák)  

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók–Szendrey: Gyermekeknek–ből 6., 13., 17., 21. (EMB 

Z.7495) (Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I., II. 

(EMB Z. 8883, Z. 12065) Brouwer: Estudios sencillos VI–XV. nehézségi szintjén.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek,  

– technikai felkészültség,  

– helyes test– és hangszertartás,  

– hangszerkezelés,  

– artikulációk és díszítések alkalmazása,  

– helyes ritmus és tempó,  

– előadásmód,  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása,  

– memória,  

– állóképesség.  

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat  

7. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  
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– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése. Szólamvezetés elemzése egyszerűbb reneszánsz 

fantáziákban.  

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak pótlása, 

kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása.  

 

Ajánlott tananyag  

Carcassi: Op. 60  

Sor: Etűdök Op.29.  

Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok  

Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei  

Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei.  

Ponce: Prelűdök  

Brouwer: Etűdök XI–XX.  

Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts)  

 

Követelmények  

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 

szólamvezetések pontos megvalósítására.  

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra.  

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

8. évfolyam“A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, fantázia)  

– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

–Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.  

–Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.  

–Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok. 

 

Ajánlott tananyag  

Carcassi: Etűdök Op. 60  

Sor: Etűdök Op. 29.  

Giuliani: Etűdök Op. 48.  

Brouwer: Etűdök, könnyebb előadási darabok  

Mudarra és Narvaez fantáziák  

Bach: Lantművek tételei  
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Weiss: Szvit tételek  

Sor: Menüettek  

Ponce: Prelűdök  

Villa–Lobos: Prelűdök  

Bartók–Szendrey: Gyermekeknek  

Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően.  

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  

Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

9. évfolyam“A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)  

– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén.  

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.  

– Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.  

 

Ajánlott tananyag  

Sor: Etűdök Op. 29  

Coste: Etűdök Op. 38.  

Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök.  

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei.  

Diabelli: Szonáták  

Giuliani és Sor könnyebb variációs művei.  

Lauro: Vals–ok  

Barrios kisebb művei.  

 

Követelmények  

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

10. évfolyam“A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  



1122 

 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása.  

– A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása.  

– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a technikai elemek kombinálásával.  

– Tanítsuk a modern művekben előforduló hangeffektusokat.  

 

Ajánlott tananyag  

Sagreras, Pujol, Villa–Lobos etűdök  

Reneszánsz táncok és fantáziák  

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei  

Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk  

Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai  

Villa–Lobos: Choros  

Leo Brouwer gitárdarabjai  

 

Követelmények  

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat  

7. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése.  

– Szólamvezetés elemzése reneszánsz és barokk művekben.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak pótlása, 

kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása.  

– Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése.  

 

Ajánlott tananyag  

Carlevaro: Serie didactica para guitarra  

Scott Tennant: Pumping nylon  

Carcassi: Op. 60  
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Sor: Etűdök Op.29.  

Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok  

Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei  

Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei.  

Ponce: Prelűdök  

Brouwer: Etűdök XI–XX.  

Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts)  

 

Követelmények  

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a 

szólamvezetések pontos megvalósítására.  

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik lehet etüd.  

 

8. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, partita, fantázia, fúga)  

– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)  

– Részletesen elemezzünk egy klasszikus szonátatételt.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.  

– Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.  

– Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok.  

– Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése.  

 

Ajánlott tananyag  

Carlevaro: Serie didactica para guitarra  

Scott Tennant: Pumping nylon  

Carcassi: Etűdök Op. 60  

Sor: Etűdök Op. 29.  

Giuliani: Etűdök Op. 48.  

Brouwer: Etűdök, előadási darabok  

Mudarra és Narvaez fantáziák  

Bach: Lantművek tételei  

Weiss: Szvit tételek  

Sor: Menüettek  

Ponce: Prelűdök  

Villa–Lobos: Prelűdök  
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Bartók–Szendrey: Gyermekeknek  

Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően.  

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  

Fejlődjön játéka a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.  

Legyen képes adottságainak megfelelően intenzív zenei gesztusok megvalósítására.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

9. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)  

– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.  

– Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.  

– Erősítő gyakorlatok a kéz állóképességének növelésére.  

 

Ajánlott tananyag  

Carlevaro: Serie didactica para guitarra  

Scott Tennant: Pumping nylon  

Sor: Etűdök Op. 29  

Coste: Etűdök Op. 38.  

Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök.  

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok  

Weiss: Passacaglia  

Diabelli: Szonáták  

Giuliani és Sor könnyebb variációs művei.  

Lauro: Vals–ok  

Barrios művei.  

 

Követelmények  

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

– Három különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik lehet etűd.  
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10. évfolyam “B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása. A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása  

– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a különböző technikai elemek kombinálásával.  

– Személyre szabott bemelegítési szisztéma kidolgozása.  

– A modern művekben előforduló hangeffektusok megszólaltatásának tökéletesítése.  

 

Ajánlott tananyag  

Carlevaro: Serie didactica para guitarra  

Scott Tennant: Pumping nylon  

Luigi Biscaldi: Esercizi speziali di virtuosismo  

Sagreras, Pujol, Villa–Lobos etűdök  

Reneszánsz táncok és fantáziák kapodaszter használatával is.  

Bach: Lantszvitek, csellószvit–átiratok tételei.  

Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk.  

Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai  

Villa–Lobos: Choros  

Különböző hangeffektusokat tartalmazó XX. Századi, vagy kortárs darabok (pld. Brouwer, 

Patachich Iván gitárdarabjai.)  

 

Követelmények  

A tanuló legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére.  

Gazdag hangszínek és karakterek megvalósítására.  

Többtételes szvit vagy szonáta megtanulására.  

Könnyebb barokk versenymű egy tételének előadására.  

A kortárs zenében előforduló hangeffektusok kivitelezésére.  

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga  

Három különböző stílusú előadási darab, amelyből az egyik lehet etűd.  

 

1.48.5. Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után  

„A” tagozat  

A tanuló legyen képes tanulásának önálló folytatására, a zenei önképzés megvalósítására. 

Legyen olyan hangszerkezelési képességek birtokában, mely alkalmassá teszi az amatőr társas 

zenélésben felszabadult, aktív részvételre.  

„B” tagozat (Az „A" tagozat követelményein felül)  
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A tanuló jusson olyan hangszeres és előadói készségek birtokába, mely elérhetővé teszi számára 

a zenei pálya választásának lehetőségét, továbbtanulást magasabb iskolatípusokban.  

 

A művészeti záróvizsga követelményei  

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati,- és rövid elméleti vizsgarészekből áll.  

A vizsga tantárgya és időtartama  

Gitár főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc  

„B” tagozat: minimum 15 perc  

Elméleti tartalom:  

Tudjon a növendék beszélni az előadott darabok szerzőiről, helyezze el korban és ismerje annak 

a zenei korstílusnak híres, nem gitáros komponista kortársait. Beszéljen pár szóval a művek 

formájáról és a legfontosabb hangnemi történéseiről (hangnem, modulációk stb.)  

A vizsga tartalma  

„A” tagozat  

Három oktávos dúr–vagy moll skála, vagy tercskála.  

– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 (Universal) 

nr. 1., Aguado: Etűdök II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 (EMB 

12963) nr. 20., 21., Leo Brouwer VI–XV. nehézségi szintjén.  

– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz és 

barokk darabok; John Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach: Könnyű 

tánctételek, Lantszvitek (EMB 13184), klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli (EMB 

8821), Giuliani (EMB 12182, EMB 8931, EMB 8932), F. Sor művei (EMB 8799, 14445 

kötetben, Ricordi, Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc (EMB 13519 kötetben), 

F. Tarrega: Marieta, Rosita; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), 

Villa–Lobos: Prelud II. V. nehézségi szintjén  

– Egy kamaramű; Scarlatti: Öt Szonáta két gitárra (Fodor–Mosóczi) nehézségi szintjén.  

A kamaramű kivételével a vizsga anyagot kotta nélkül kell játszani.  

„B” tagozat  

Három oktávos dúr–vagy moll skála, vagy tercskála, szextskála  

– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 29 

(Universal) nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. (EMB 12963) nr. 22., 23., 24., Villa–Lobos: 

Etűdök nehézségi szintjén.  

– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű több 

tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű; reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint (EMB 

7031, EMB 7793, EMB 12033), J. Dowland: Luis Milan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei 

(EMB 13248), J. S. Bach: Lantszvitek (EMB 13184), csellószvitek tételei, valamint szonáták 

és partiták tételei; Fernando Sor szonátái; romantikus szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus 

darabok (EMB 8327) J. K. Mertz (EMB 13157, EMB 13519) továbbá Moreno–Torroba, 

Manuel de Falla, Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei; XX. századi szerzők: Leo 

Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), Villa–Lobos: Prelüdök, Choros nehézségi szintjén.  
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– Egy kamaramű; Vivaldi könnyebb versenyművei, Giuliani: Duo Concertante per flauto e 

chitarra, Joplin: Ragtime nehézségi szintjén.  

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek,  

– technikai felkészültség,  

– helyes test– és hangszertartás,  

– hangszerkezelés,  

– artikulációk és díszítések alkalmazása,  

– helyes ritmus és tempó,  

– előadásmód,  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása,  

– memória,  

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer.  

Legalább két darab kottatartó, két darab állítható lábzsámoly.  

Félévenként egy húrkészlet.  

Metronóm. 

 

 AKKORDIKUS TANSZAK – ÜTŐ TANTÁRGY 

 

Az ütőhangszer tanítás feladatai 

Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a kamarazenélés 

lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén. 

A társas muzsikálás elősegítése. 

Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait, 

– a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, 

– a helyes ütéstechnikákat, 

 

Fordítson figyelmet 

– a helyes test–, és kéztartás kialakítására, 

– pontos tempótartásra, 

– a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, 

– a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb ütőhangszeres 

elemekre, 

– az eltérő kézrendi megoldásokra, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítására, 
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– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására. 

Végeztessen az egyes zenei kíséret–formákhoz szükséges improvizációs gyakorlatokat. 

 

1.49.1. Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Az általános iskola 1–2. évfolyamába járó gyermekek számára. Az egyéni foglalkozás mellett 

célszerű az együttes játékot is elkezdeni. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek, hangszerkezelés, technika. 

– Dallamhangszeren 2–3 hang hangkészletű gyermekdalok. 

– Ritmushangszereken a negyed érték, a nyolcad pár és a negyed szünet. 

– Bevezetés a 4/4–es számolásba. 

– A kottaolvasás gyakorlása a fenti ritmusokkal. 

– Kamarazene–jellegű együttes játék a szaktanár ötletei alapján. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó 

Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 

Wolfgang Basler: Elementar 

 

Követelmény 

Ritmusgyakorlat  

Ritmus–duó. 

Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kisdob gyakorlat, vagy duó, 

– Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A leggyakrabban használt hangszerek ismerete. 
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– Az egész, fél, negyed, nyolcad, pontozott fél és negyed érték és a megfelelő szünetek. 

– Metrum: páros és páratlan lüktetésű metrumok (4/4 és 12/8 stb.), egyszerű váltakozó ütem. 

– Záróvonal, ismétlőjel, f, mf, mp, p dinamika, és crescendo, decrescendo, marcato. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Helyes testtartás. 

– „Szimmetrikus” verőfogás. 

– Váltott kézzel való játék. 

– Három dobon való játék (Technikai gyakorlatok). 

– Különböző menzúrájú dallamhangszereken való játék. 

– Különböző verők használata. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó 

Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 

Wolfgang Basler: Elementar 

 

Követelmény 

Ritmusgyakorlat (a tanult anyagból). 

Ritmus–duó. 

Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kisdob gyakorlat, vagy duó, 

– Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

 

1.49.2. Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. 

– A tizenhatod, a pontozott nyolcad érték és szünet. 

– Aszimmetrikus metrumok (5/8, 7/8). 

– Dinamika: ff, pp, sf. 

– Prima és seconda volta, da capo, dal segno, fermata. 

– A játszott művekben előforduló tempójelzések ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
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– A kisdob megfelelő magasságának beállítása. 

– Helyes verőfogás. 

– Kar és csukló használat. 

– Ejtegetés. 

– Nyolcados technikai gyakorlatok. 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. 

– Hangszerek és verők váltása az együttes játékban. 

– Egyszerűbb kézrendi problémák ismerete és megoldása. 

– Különböző hangszínek előállítása és felismerése a hangszerek különböző verőkkel való 

megszólaltatása révén. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó 

Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütős ABC 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Vigdorovits: Kisdobiskola 

 

Követelmény 

Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 

Dallamhangszeren népdal vagy egyszerű előadási darab eljátszása zongorakísérettel vagy 

együttesben. 

Egyszerű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben (hangszerváltás, verőváltás). 

Mozgáskoordináció: kéz–lábmozgások összehangolása (lábmérőhöz felezés, harmadolás, 

negyedelés) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két kisdob gyakorlat, 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. 

– A triola (nyolcad– és tizenhatod–triola). 

– Hangsorok (dallamhangszeren), 2#, 2b előjegyzésig. 

– Azonosságok és hasonlóságok felismerése a tanult darabokban. 

– A periódus értelmezése. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. 

– Szélsőséges dinamikák alkalmazása. 

– A kisdob–tremolo előkészítése. 

– Pattintott dupla ütések kisdobon. 

– Tizenhatodos technikai gyakorlatok. 

– Hangsúlyozás. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütős ABC 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig  

 

Követelmény 

Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 

Dallamhangszeren megszólaltatott előadási darabok zongorakísérettel vagy együttesben. 

Nehezebb szólamok megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két kisdob gyakorlat vagy duó, 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Bonyolultabb ritmuskombinációk felismerése és megoldása. 

– Harmincketted, „nagy–triola”, alla breve. 

– Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b előjegyzésig. 

– Tanult dallamhangszeres művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten; 

zenehallgatás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Előkék (egyes–, kettes–, hármas–, négyes előke kötve). 

– Rövid tremolo, hangsúlyos tremolo, egyenletes tremolo, indítás, lezárás. 
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– Skála–gyakorlatok megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Dallamhangszeren egyszerű kétszólamú játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

 

Követelmény 

Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 

Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 

Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Előkéket, tremolokat tartalmazó két kisdob szólógyakorlat vagy duó, 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A basszuskulcs ismerete. 

– Az „egy ütésben” való gondolkodás elsajátítása. 

– Változó tempók alkalmazása. 

– Egyszerűbb díszítések ismerete és alkalmazása dallamhangszeren. 

– A játszott anyag formai elemzése. 

– Zenehallgatás, hangverseny–látogatás. 

– Ismerkedés zeneszerzők életével, munkásságával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tremolo gyakorlati tökéletesítése. 

– Különböző dinamikák alkalmazása tremolóval. 

– Hármashangzat–felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása. 

– Változó tempók megvalósítása önállóan és együttesben. 

 

Ajánlott tananyag 
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Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für kleine Trommel 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Lányi–Lenkei–Mező: Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács 

T, Zempléni L) 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 

Hangszerváltások együttesben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 

Két kisdob vagy összetett gyakorlat 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; 

sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a 

differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy a 

dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet elvárni, 

hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több ezer féle 

ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell értelmezni 

az alábbi követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a jelentős egyéni 

különbségekre. 

  

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Kétszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola. 

– A különböző ütemfajták és ritmuskombinációk átfogó ismerete. 

– A megfelelő kézrend kialakításának készsége a zenei és technikai követelmények szerint. 

– Dobszerelés ismerete. 

– A „kétszólamú” hangsúly–játék. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Drum Set játék: 

– Helyes test– és verőtartás. 
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– Ütésterületek meghatározása. 

– Paradiddle kézrendek alkalmazása a dobszerelésen. 

– Egyszerűbb függetlenítések. 

 

Ajánlott tananyag 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I–IV. 

Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

Játék dobszerelésen: 

– hangsúlyok kiosztva, 

– kisdob–nagydobjáték: parallel –, ill. komplementer szólamok 

A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kisdob–nagydobjáték, vagy hangsúly–játék dobszerelésen kiosztva. 

– Egyszerűbb függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel. 

vagy 

– Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren, zongorakísérettel, 

vagy lehet kamaramű is. (Pl. 2 tétel vagy egy kamaramű és egy zongorakíséretes előadási 

darab.) 

– Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete. 
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– Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b előjegyzésig. 

– Tájékozódás az ütőhangszeres irodalomban. 

– Alapfokú zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok. 

– A dobszerelés szerepe a könnyűzenében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Egyszerűbb 3–4 verős feladatok megoldása dallamhangszeren. 

– Egyszerűbb tánczenei alapritmusok megszólaltatása dobszerelésen. 

– Bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő feladatok megoldása (pl. kíséretjáték lábcin–

szólammal, szólisztikus játék kétlábas kísérőszólammal) 

– Kiütött előkék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Kósa: Régi zene hangolt ütőhangszerekre 

Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 

Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű megszólaltatása 

dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon). 

Dobszerelésen tánczenei– vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. (periodikus tagolás) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Dobszerelésen tánczenei–, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. Lehet élő– vagy 

rögzített zenéhez is. 

– Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 

– Egy dallamhangszeres mű, vagy kisdob szólódarab. 

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, (Pl. barokk szonáta 

lassú és gyors tétele vibrafonon) 
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– Egy kamaramű, vagy egy zongorakíséretes előadási darab. 

– Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat. 

 

 

1.49.3. Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

A „B” tagozaton tanuló tanulók átlagosnál jobb képességei, és a rendelkezésre álló magasabb 

óraszám lehetővé teszi számukra a zenei ismeretek megszerzése és hangszerkezelés fejlesztése 

terén, hogy az „A” tagozatos tanulókhoz képest nagyobb mennyiségű anyagot sajátítsanak el, 

magasabb szinten. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Bonyolultabb ritmuskombinációk felismerése és megoldása. 

– Harmincketted, „nagy–triola”, alla breve. 

– Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b előjegyzésig. 

– Tanult dallamhangszeres művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten; 

zenehallgatás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Nyitott és zárt ütés 

– Closed Stroke Roll 

– Előkék (egyes–, kettes–, hármas–, négyes előke kötve). 

– Rövid tremolo, hangsúlyos tremolo, egyenletes tremolo, indítás, lezárás. 

– Nehezebb skála–gyakorlatok megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Különböző hangszer–kombinációk kezelése, gyors hangszerváltások és gyors verőváltások 

alkalmazása. 

– Dallamhangszeren egyszerű kétszólamú játék. 

– A vibrafon–pedál kezelése (lehetőség szerint). 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. 

Wolfgang Basler: Elementar 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 
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Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 

Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 

Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 

Rövid rudimental szóló kisdobon. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob szólógyakorlat vagy duó. 

– Egy rövid rudimental szóló kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora kísérettel. 

– Egy kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, tercmenetekkel is.  

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A basszuskulcs ismerete, olvasása. 

– Az „egy ütésben” való gondolkodás elsajátítása. 

– Változó tempók alkalmazása. 

– Egyszerűbb díszítések ismerete és alkalmazása dallamhangszeren. 

– A játszott anyag formai elemzése. 

– Zenehallgatás, hangverseny–látogatás. 

– Ismerkedés zeneszerzők életével, munkásságával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tremolo gyakorlati tökéletesítése. 

– Különböző dinamikák alkalmazása tremolóval. 

– Hármashangzat–felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása, hangok 

lefogása. 

– Változó tempók megvalósítása önállóan és együttesben. 

– Árnyalt dinamika alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 
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Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)  

Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 

Bonyolultabb hangszerváltások együttesben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon 150–

ből az 1.–20.) 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora kísérettel. 

– Egy kamaramű. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; 

sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a 

differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy a 

dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet elvárni, 

hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több ezer féle 

ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell értelmezni 

az alábbi követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a jelentős egyéni 

különbségekre. 

  

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Kétszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola. 

– A különböző ütemfajták és ritmuskombinációk átfogó ismerete. 

– A megfelelő kézrend kialakításának készsége a zenei és technikai követelmények szerint. 

– Dobszerelés ismerete. 

– A „kétszólamú” hangsúly–játék. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Drum Set játék: 

– Helyes test– és verőtartás. 
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– Ütésterületek meghatározása. 

– Paradiddle kézrendek alkalmazása a dobszerelésen. 

– Egyszerűbb függetlenítések. 

 

Ajánlott tananyag 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 

Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

Játék dobszerelésen: 

– hangsúlyok kiosztva 

– kisdob–nagydobjáték: paralel –, ill. komplementer szólamok 

Kétszólamú játék dallamhangszeren. 

A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 

Rudimental szóló dobszerelésen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kisdob–nagydobjáték, vagy hangsúly–játék dobszerelésen kiosztva. 

– Egyszerűbb függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 

– Rudimental szóló dobszerelésen. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. 

kamaramű. 

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, zongora kísérettel. 

– Egy kamaramű. 

– Egy tremolós üstdob–gyakorlat (lehetőség szerint 3–4 hangszeren), vagy számozott tremolót 

tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon 150–ből a 20.–40.) 

 

6. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete. 

– Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b előjegyzésig. 

– Tájékozódás az ütőhangszeres irodalomban. 

– Alapfokú zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok. 

– A dobszerelés szerepe a könnyűzenében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– 3–4 verős feladatok megoldása dallamhangszeren. 

– Egyszerűbb tánczenei alapritmusok megszólaltatása dobszerelésen. 

– Bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő feladatok megoldása (pl. kíséretjáték lábcin–

szólammal, szólisztikus játék kétlábas kísérőszólammal) 

– Kiütött előkék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs: Három burleszk 

Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 

Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 

Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű megszólaltatása 

dallamhangszeren, kotta nélkül (Pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon). 

Dobszerelésen tánczenei–, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (periodikus tagolás). 

Szólójáték dobszerelésen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Dobszerelésen tánczenei–, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (lehet élő– vagy rögzített 

zenéhez is). 

– Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 

– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. 

kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, tercmenetekkel is (célszerű az előadott darabok 

hangnemében). 

vagy 

– Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, zongorakísérettel. 

(Pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon.) 

– Egy kamaramű. 

– Egy Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, tercmenetekkel is  (célszerű az előadott darabok 

hangnemében). 

– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon (pl. Wilcoxon 

150–ből a 30.–50.). 

 

1.49.4. Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– az alapfokú művészetoktatási intézményben használatos ütőhangszereket, ezek magyar és 

leggyakrabban használt idegen nyelvű elnevezéseit, 

– a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

Legyen képes a tanuló 

– kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 

– árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és 

megvalósítására, 

– különböző végtagjainak összehangolt mozgására, illetve függetlenítésére 

– a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, előkék, 

egyszerű függetlenítés), 

– hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására, 

 – a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 

– rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 

– céltudatos, módszeres gyakorlásra 

– pontos tempótartásra. 
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1.49.5. A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

– legyen képes a tanuló hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt 

előadására 

– legyen képes a tudásáról pódiumon is számot adni. 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Ütő főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két dobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 

27.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén. 

– Egy dallamhangszeres mű; Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehézségi 

szintjén. 

– Egy kamaramű; Krell–Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; 

Pleyel: Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low drums 

szólam; Jack McKenzie: Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz 

nehézségi szintjén. 

– Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két kisdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. 

rész 2., 5., 14.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi 

szintjén. 

– Egy skála hármashangzat–felbontással. 

– Egy dallamhangszeres mű; Bach: h–moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca; 

Rameau: Gavotte; Händel: a–moll menüett (EMB 13379) HWV 602, 603 nehézségi szintjén. 

– Egy kamaramű; J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek (EMB 14569) – 

Hét SMS–tanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc 

trió (EMB 6063) 5., 6. nehézségi szintjén. 

– Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 
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– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról–balról), 

– hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, 

előkék), 

– több verővel való játék dallamhangszeren, 

– különböző hangszer–kombinációk kezelése, hangszer– és verőváltások alkalmazása, 

– előadásmód, 

– árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 

– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség 

alakulhat ki képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján. Ezt a különbséget a továbbképző 

osztályokban növelheti a közismereti iskolákban jelentkező eltérő mértékű terheléstől és az 

iskolán kívüli más elfoglaltság mértékétől függő gyakorlási idő, valamint a zenetanulás eltérő 

iránya és célja. Vagy az egyéni hangszertudás fejlesztése, vagy a kamarazenei illetve a zenekari 

játék fejlesztése kerül előtérbe. Ezért elsősorban a fejlesztés lehetséges irányait és céljait 

fogalmazzuk meg. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– 

és zenekari irodalmában. 

– Az ütőhangszerek népes családjának minél szélesebb körű ismerete. 

– A Drum Set szerepe a zenekarokban. 

– A leggyakoribb Drum Set notációk. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes ülésmód és verőtartás megtalálása. 

– A laza ütéstechnika kialakítása. (A kar, csukló és az ujjak szerepe) 

– Nyomott és pattintott előkék alkalmazása (2–3–4–es). 

– Double Paradiddle. 
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– Egykezes hangsúlyvezetés (jobb, – ill. bal kézzel) mint építkezési forma a Drum Set 

szólójátékban. 

– Pedálok használata dobszerelésen. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Percussion Studio 

Alice Gomez: Raindance 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. 

Korsakov: A dongó 

Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

 

Követelmény 

Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése 

és elmélyítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. Kisdob darabok 

előadása rudimental technikával. 

Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 

– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. 

kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is. 

vagy 
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– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk 

szonáta, versenymű.) 

– Egy kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is.  

– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 

– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– 

és zenekari irodalmában. 

– Újabb és újabb ütőhangszerek megismerése a több ezres kínálatból, megszólaltatásuk 

módjának megismerése (intonáció). 

– Eligazodás az ütőhangszerek irodalmában gyakrabban előforduló különböző notációkban. 

– A Double Stroke Roll és a Press Roll fogalma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az úgynevezett összetett darabok esetén a különböző hangszerek összeállításának 

megtervezése, bonyolultabb kézrendek alkalmazása. 

– 3 – 4 verővel való játék dallamhangszereken. 

– A dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

– Ritmusjáték három különböző hangszeren (pl. Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) páros 

– és páratlan osztásban. (Nesztor: Skálagyakorlatok) 

– A Double Stroke Roll és a Press Roll alkalmazása. 

– Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

 

Ajánlott tananyag 

J.S.Bach: 18 kis prelúdium 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

Alice Gomez: Raindance 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Markovich: Team Work 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
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J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

 

Követelmény 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása kisdobon. 

Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen. 

Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros vagy páratlan osztásban, 

periodikus tagolással. (Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. 

kamaramű,  

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős 

Musser–etűdök, versenyművek.) 

– Egy kamaramű. 

– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős – elsősorban üstdob– – 

szólamok megszólaltatásához szükséges tájékozottság. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– 

és zenekari irodalmában. 

– Latin ütőhangszerek ismerete. 

– Polimetria ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Stabil tempótartás metronómmal. 

– Speciális ütésfajták intonálása latin hangszereken. (Conga, Bongó) 
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– Poliritmikus függetlenítések dobszerelésen. (lábak páros, kezek páratlan osztásban játszanak 

és viszont: pl. 2 a 3–hoz, stb.) 

– A seprűjáték alapjai: speciális ütéstechnika. 

– Módszeres gyakorlási stratégiák önálló alkalmazása. 

– A dobszerelés hangolása. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Alice Gomez: Raindance 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Markovich: Team Work 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

Zivkovic: Trio per Uno 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban. 

Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin. 

Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten. 

Seprűvel való játék dobszerelésen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen, seprűvel is. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora–vagy rögzített zenei kísérettel, ill. 

kamaramű, 

 vagy 

– Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 
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– Egy kamaramű. 

– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– 

és zenekari irodalmában. 

– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős szólamok megszólaltatásához 

szükséges tájékozottság. 

– A bartóki zene hangrendszere, ütőhangszerekre írt műveinek ismerete. 

– Ismerkedés a jazz–szel és az értékes könnyűzenével. 

– Improvizáció. 

– Az előadott zeneművek formai és harmóniai szerkezetének ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Szóló és akkordjáték dallamhangszeren 4 verővel. 

– Stabil tempótartás „belső metronóm”–mal. 

– Esztétikus cintányér „sound” kidolgozása megfelelő ütéstechnikával. 

– A seprűjáték különböző mozgásformáinak (körzés – ütés, húzás – ütés) összehangolása 

egymással, illetve a nagydob – lábcin szólamokkal. 

– Improvizációs készségfejlesztés különböző ütőhangszereken. 

– Társas zenélés különböző formációkban: kamarazene, szimfonikus zenekar, fúvószenekar, 

stb. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Alice Gomez: Raindance 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Markovich: Team Work 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 
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J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

Zivkovic: Trio per Uno 

 

Követelmény 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Négyverős előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren. 

Különböző zenekarokban önálló kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen. 

„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen, 

seprűvel. 

– „Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. 

kamaramű. 

vagy: 

– Egy négyverős előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Egy kamaramű. 

– Egy set–up szólódarab, vagy üstdob darab 3–4 timpanin. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

 

1.49.6. Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik 

mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét. Ebből következik, hogy 

az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük magasabb szinten. Itt nyílik 

igazán lehetőség arra is, hogy megismertessük a legkorszerűbb játékmódokat, mint pl. a 

Moeller–féle ütéstechnikát, az ujjmozgások kidolgozását, a kar –, a csukló –, és az ujjak 

mozdulatainak összehangolását, hogy elsajátítsunk modern gyakorlási metodikákat; pl. 

playback „minus one”–os felvételekhez, számítógépes zenei programok alkalmazása, hogy 

megfelelően kiválasztott zenei anyagok hallgatásával elmélyedjünk az improvizációk 

gyakorlásában, stílusok elemzésében. 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
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– Az eddig tanult zenei ismeretek rendszerezése, összegzése. 

– Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Korszerű gyakorlási módok megismerése. 

– Az ütőhangszerek népes családjának minél szélesebb körű ismerete. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

– A leggyakoribb Drum Set notációk. 

– A Drum Set szerepe a zenekarokban. 

– Sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása az előadásban. 

– Különböző, korhű díszítésfajták megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes ülésmód és verőtartás megtalálása. 

– A laza ütéstechnika kialakítása. 

– Ujjmozgások kidolgozása, a kar, a csukló és az ujjak mozdulatainak összehangolása. 

– Stabil tempótartás metronómmal. 

– Az előkék és a főhang megfelelő arányának megtalálása. 

– Nyomott és pattintott előkék alkalmazása (2–3–4–es). 

– Egykezes hangsúlyvezetés (jobb–, ill. bal kézzel) mint építkezési forma a Drum Set 

szólójátékban. 

– Pedálhasználat dobszerelésen felemelt és fektetett sarokkal. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 

Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Alice Gomez: Raindance 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

 

Követelmény 
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Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése 

és elmélyítése. 

A kiválasztott zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása minden hangszercsoportban. 

Többféle – nyomott és pattintott – előkéket tartalmazó kisdob darab előadása. 

Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal – improvizálva 

is. 

Kidolgozott pedáljáték lábcintányéron, felemelt sarokkal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 

– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. 

kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is,  

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk 

szonáta, versenymű.) 

– Egy kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is. 

– Egy set–up szólódarab. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása 

kisdobon. 

 

8. évfolyam „B”tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Kitekintés a kortárs zenei irányzatok irányába. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– 

és zenekari irodalmában. 

– Újabb és újabb ütőhangszerek megismerése a több ezres kínálatból, megszólaltatásuk 

módjának megismerése (intonáció) 

– Eligazodás az ütőhangszerek irodalmában gyakrabban előforduló különböző notációkban. 

– A kortárs zene notációs sajátosságai. 

– A Double Stroke Roll és a Press Roll fogalma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– 3–4 verővel való játék dallamhangszereken. 

– A Double Stroke Roll és a Press Roll alkalmazása.  

– Az úgynevezett összetett darabok esetén a különböző hangszerek összeállításának 

megtervezése, bonyolultabb kézrendek alkalmazása. 
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– Aszimmetrikus ütésmagasságok megtalálása a különböző hangszerek hangerejéhez 

alkalmazkodva. 

– Ritmusjáték szerkesztése és improvizálása három különböző hangszeren (pl. Bass Drum – Hi 

Hat ütve – Snare Drum) páros – és páratlan osztásban. (Nesztor: Skálagyakorlatok) 

– Dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Percussion Studio 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Markovich: Team Work 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

Zivkovic: Trio per Uno 

 

Követelmény 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

Magabiztos lapról olvasási készség. 

Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása kisdobon. 

Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen. 

Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros és páratlan osztásban, 

periodikus tagolással, improvizálva is. (Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. 

kamaramű. 

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős 

Musser–etűdök, versenyművek.) 

– Egy kamaramű. 
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– Egy set–up szólódarab. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása 

kisdobon. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Zenei stílusok és improvizációk elemzése megfelelően kiválasztott zenei anyagok 

meghallgatásával. 

– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős – elsősorban üstdob– – 

szólamok megszólaltatásához szükséges tájékozottság. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló–, kamarazene– 

és zenekari irodalmában. 

– Latin ütőhangszerek elmélyültebb ismerete, különféle lejegyzések. 

– Polimetria ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Speciális ütésfajták intonálása latin hangszereken. (Conga, Bongó) 

– A dobszerelés hangolása. 

– Poliritmikus és polimetrikus függetlenítések dobszerelésen. (lábak páros, kezek páratlan 

osztásban játszanak és viszont: pl. 2 a 3–hoz, 3/8 – 4/4 egy időben, stb.) 

– A seprűjáték alapjai: speciális ütéstechnika. 

– Módszeres gyakorlási stratégiák önálló alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Glentworth: Blues for Gilbert 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Markovich: Team Work 

Morleo: Escher Prelude per Vibrafono 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 
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Zivkovic: Funny Marimba 

Zivkovic: Trio per Uno 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban. 

Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten (esetleg szólójáték). 

Seprűvel való játék dobszerelésen. 

Poliritmikus – és polimetrikus függetlenítési gyakorlatok dobszerelésen. (lábak páros, kezek 

páratlan osztásban játszanak és viszont: pl. 2 a 3–hoz, 3/8 – 4/4 egy időben, stb.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen, seprűvel is. (Lehet élő– vagy rögzített zenéhez is.) 

– Autentikus latin ritmusok 2 congán. 

– Szólójáték rögtönzése latin ütőhangszereken. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. 

kamaramű,  

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Egy kamaramű. 

– Egy set–up szólódarab. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása 

kisdobon. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló,– kamarazene– 

és zenekari irodalmában. 

– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős szólamok megszólaltatásához 

szükséges tájékozottság. 

– A bartóki zene hangrendszere, ütőhangszerekre írt műveinek ismerete. 

– Ismerkedés a jazz–szel és az értékes könnyűzenével. 

– Improvizáció. 

– Az előadott zeneművek formai és harmóniai szerkezetének ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Szóló– és akkordjáték dallamhangszeren 4 verővel. 

– Stabil tempótartás „belső metronóm”–mal. 

– Többszörös piano játék megvalósítása. 
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– Az összes ismert kisdob–tremoló alkalmazása; nyomott, pattintott, számozott. 

– Különböző modern technikák ismerete és alkalmazása dobfelszerelésen. 

– Esztétikus cintányér „sound” kidolgozása megfelelő ütéstechnikával. 

– A seprűjáték különböző mozgásformáinak (körzés – ütés, húzás – ütés) összehangolása 

egymással, illetve a nagydob – lábcin szólamokkal. 

– Improvizációs készségfejlesztés különböző ütőhangszereken. 

– Társas zenélés különböző formációkban: kamarazene, szimfonikus zenekar, fúvószenekar, 

stb. 

 

Ajánlott tananyag 

J.S.Bach: Sonate e Partite per violino solo 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Glentworth: Blues for Gilbert 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Markovich: Team Work 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

Zivkovic: Trio per Uno 

 

Követelmény 

Színvonalas pódiumi szereplés, zenekari – és szólójáték. A választott zenei anyag stílushű, 

értelmesen tagolt előadása. 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

Négyverős előadási darabok értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren. 

Virtuóz szólódarab kisdobon.  

Különböző zenekarokban önálló kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen. 

Seprűvel való játék, különböző stílusokban. 

„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott kíséret, ill. szólójáték dobszerelésen, seprűvel, 

„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 
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– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel, ill. 

kamaramű,  

vagy 

– Egy négyverős előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Egy kamaramű. 

– Egy set–up szólódarab. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó, virtuóz szóló darab 

előadása kisdobon. (pl. Markovich: Tornado, Stamina, Novotny: Minutes of News) 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 

– az ütőhangszerek irodalmát. 

Legyen képes a tanuló 

– szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 

– nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok 

megszólaltatására, 

– sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszereken, 

– zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanulására, 

– értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra. 

– stílushű előadásmódok alkalmazására kíséret, illetve szóló funkcióban 

– poliritmikus, illetve polimetrikus játékra 

Rendelkezzék a tanuló 

– megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formáló készséggel, 

– egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel, 

– biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel, 

– kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, 

– megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét gyorsan 

elérhető, 

– tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

Legyen képes a tanuló 

– stílushű előadásmódok alkalmazására zenekarban kíséret–, ill. szóló funkcióban 

– poliritmikus, ill. polimetrikus játékra 

– a tanuló legyen képes tudását pódiumon is bemutatni közreműködőként, vagy önálló 

koncertet adni. 

Rendelkezzék 

– olyan biztos hangszertudással, előadói készséggel, zenei ismeretekkel, amelyek birtokában 

zenei pályára is irányítható 



1157 

 

 

1.49.7. Művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Ütőhangszerek 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob– és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. 

(Hofmeister) rész 16., 18., 35.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 84., 135., 148., 161., 176.; 

Knauer: Üstdobgyakorlatok (Hofmeister) 6., 11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén. 

– Egy dallamhangszeres mű; Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, 

Haydn: Magyar rondo nehézségi szintjén. 

– Egy kamaramű; Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis imádság, 

Joplin: Ragtime (Hofmeister) – Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. d. 

Monica: Movi–rock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió (EMB 6063)/1 tétel, 

Siegfried Fink: Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi szintjén. 

– Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus– és dallamhangszeres 

műveket is szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű 

kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

– Dobszerelésen tánczenei,– latin,– swing,– vagy rock kíséret, zárlat improvizációkkal, élő 

vagy rögzített zenei alapra. (A zenemű formájának megfelelő periodikus tagolással.) 

 

„B” tagozat 

– Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob– és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. 

(Hofmeister) rész 20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 83., 97., 138., 147., 

158.; Knauer: Üstdobgyakorlatok (Hofmeister): 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit 

(Zimmermann– Marcia nehézségi szintjén. 

– Egy skála hármashangzat–felbontással (4#, 4b–től). 

– Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és 

gyors tétele); J. S. Bach: a–moll partita, Rimszkij–Korszakov: Dongó (Hofmeister), Gounod: 

Faust/Tánc no.6, Vivaldi: a–moll hegedűverseny, Musser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven 

chorales/1 korál, Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob 

XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: 

Etudes in Jazz nehézségi szintjén. 

– Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 
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A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell 

játszani. 

– Dobszerelésen bármilyen stílusú leírt, vagy rögtönzött szóló (minimum 32 ütem 

terjedelemben),  

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról–balról), 

– hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, 

előkék), 

– több verővel való játék dallamhangszeren, 

– különböző hangszer–kombinációk kezelése, hangszer– és verőváltások alkalmazása, 

– előadásmód, 

– árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 

– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő méretű és akusztikájú, hangszigetelt tanterem, jól hangolt zongorával (pianínóval). 

Hangszerállomány: 

– 2 xilofon (kétsoros, háromoktávos), 

– harangjáték, 

– marimba vagy basszus metallofon 

– 1 nagydob (zenekari), 2 kisdob (húros), 

– 5–6 tom–tom, 3–4 bongo, 

– 3–4 függesztett réztányér, 1 pár összeüthető réztányér, 

– tam–tam vagy/és gong, 

– dobfelszerelés, 

– „apró” hangszerek: triangulumok, kasztanyett, csörgődobok, claves (több), temple–block–

sor, kolompok, fadobok, csörgők, ostor, kereplő stb., 

– lehetőség szerint Orff–hangszergarnitúra (kromatikus dallamhangszerek). 

 

Verők: valamennyi hangszerhez, többféle keménységű, különböző anyagból készült verők. 

Megfelelő hangszerállványok, kottatartó (legalább 6 db a kamarázáshoz). 

Szerszámok, eszközök a hangszerek javításához, karbantartásához. 

Metronóm 

 

Minimális hangszerállomány ütőtanszak indításához: 

– 2 dallamhangszer (zenekari méret), 
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– dobfelszerelés, 

– külön húros kisdob, 

– „apró” hangszerek (lehetőség szerint), 

 

 BILLENTYŰS TANSZAK – ZONGORA TANTÁRGY 

 

A zongoratanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács–mechanika, 

pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

– a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

 

Alakítson ki 

– a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

– megfelelő kéztartást, 

– független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

– rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

– az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes alá– 

és fölétevését), 

– differenciált billentést, ujjvégérzetet. 

 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

– tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 

– tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, 

tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non 

legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

– tudja a zongorapedálokat megfelelően használni, 

– a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, 

gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 

 

Fejlessze a tanuló 

– muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret 

viszonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 

– zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

– metrum– és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

– kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

– hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák 

alkalmazásával. 
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1.50.1. Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási 

programot és az alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki 

alkotófantáziára alapozva kell kialakítani. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– a hangszer vázlatos megismerése, 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.), 

– gyermekdalok tanulása, 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

– az elemi szintű kottaolvasás előkészítése. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– készségfejlesztő játékok, 

– a non legato, legato játék alapjai, 

– a kézfüggetlenítés előkészítése, 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek, hangszeres megvalósítása játékos formában, 

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 

kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított 

hangszerkezelés alapelemeiről) 

 

2. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér–fekete billentyűk, regiszterek stb.), 

– gyermekdalok tanulása, 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

– elemi szintű kottaolvasás. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– készségfejlesztő játékok, 

– a non legato, legato, staccato játék alapjai, 

– a kézfüggetlenítés előkészítése, 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek hangszeres megvalósítása játékos formában, 

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Zongora iskola I.  (Hernádi Lajosné, Inzelt Katalin, Fantóné K. Mária, Komjáthy Aladárné, 

Máthé Miklósné, Zeneműkiadó 1964) 

Kodály: Kis emberek dalai 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve 

kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

Kottaolvasás kezdő szinten. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított 

hangszerkezelés alapelemeiről) 

 

1.50.2. Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori sajátosságainak 

figyelembevételével készült. 
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Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– ismerkedés a zongorával (a hangszer felépítése, működése stb.), 

– dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözőségeinek felismerése 

(kérdés–felelet), 

– kulcsok, előjegyzések, módosítójelek, 

– ütemmutatók: 2/4, 3/4, 4/4, 

– pentachord, pentaton, 

– dúr és moll hangsor, vezetőhang, 

– hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek, 

– hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad), szünetjelek, 

– nyújtópont (fél és negyed érték mellett), nyújtott, élesritmus, triola, 

– kottaolvasás hangnévvel, ritmusban, 

– a kottában előforduló zenei műszavak, jelzések értelmezése, 

– tájékozottság a magyar gyermek– és népdalokban (sorszerkezet), 

– a klasszikus zenei stílus alapjai, 

– a kortárs zene néhány alapeleme, notációja, 

– formálás: indítás–lezárás. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– helyes ülésmód, 

– a kar és az ujjak együttműködése, a kezek függetlenítése ritmikában, billentésben, 

– a staccato és a legato játékmód különböző formái, 

– a pozícióérzet, a pozíciós ujjrend kialakítása,  

– az ujjalátevés előkészítése, 

– pentachordok, skálajáték külön kézzel, kettősfogások, a kisakkord, 

– unisono, tükörjáték, dudabasszus. 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I–II. (Choral Kft. 1991.)  

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II., VI. (EMB) 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Zongora ABC 

Papp L.: 27 kis zongoradarab  

Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné) 

Teőke M.: Válogatott etűdök I. 
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Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 

Zongoraiskola I. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, 

Máthé Miklósné, Zeneműkiadó 1964.) 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 

Majkapar: Első lépések 

Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

Köhler: Moderato: négykezes 

Szelényi: Feketebillentyűs keringő: négykezes 

 

Követelmény 

Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 

A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 

Kottaolvasás violin– és basszuskulcsban. 

A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni gyakorlás 

kialakítása. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három mű kotta nélkül.  

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előzőekben tanultak ismétlése, 

– a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei, hármashangzat, 

– tonika, domináns, szext, szeptim hangközök 

– nyújtópont nyolcad után, szinkópa, triola, új ütemmutatók, 

– a zenei építkezés alapkövei (periódus, visszatérés, két– és háromtagú forma), 

– barokk és klasszikus táncok, azok főbb jellemvonásai, 

– lapról játék egy szólamban, 

– jelek, idegen kifejezések ismerete. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a kezek függetlenítése (dallam és kíséret), 

– dúr és moll skála, külön kézzel, 

– kisakkord és fordításai (kézalkattól függően a későbbiekben nagy akkord), kettősfogás, 

hármashangzat–felbontás, 

– etűdjáték (a zenei anyaghoz kapcsolódóan). 
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Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I–II. (Choral Kft. 1991.)  

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II., VI. (EMB) 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Zongora ABC 

 

Papp L.: 27 kis zongoradarab  

Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné) 

Teöke M.: Válogatott etűdök I. II. 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok . 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 

Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, 

Máthé Miklósné, Zeneműkiadó 1964.) 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 

Majkapar: Keringő  

Türk, D. G.:  Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

Diabelli: 28 Dallamos Gyakorlatok zongorára 4 kézre (EMB) 

Szelényi: Húsz Könnyű zongoradarab négykézre I. 

 

Követelmény: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, 

klasszikus, XX. századi művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú mű kotta nélkül.  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, 

– a szubdomináns funkció, kvintkör/kvintoszlop, 
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– hangnemi változások megfigyelése, 

– új metrumok (3/8, 6/8), 

– a szonatinaforma vázlatos ismerete, 

– az előforduló jelek, idegen kifejezések ismerete, 

– a romantika előkészítése karakterdarabokkal, 

– a zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése, 

– éneklő (cantabile) billentés, a pergő (leggiero) játék megalapozása a repetíció előkészítése 

– skálajáték: a korábbi elemek bővítése, 

– az Alberti– és a keringőbasszus előkészítése, 

– pedálhasználat (utánnyomásos, előrenyomott), 

– etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva, 

– négykezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék, 

– a hangerő megfelelő alkalmazása, 

– kortárs zene előadásának eszköztára (könyökös, tenyeres stb)  

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 

J. S. Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

J. S. Bach: Az első Bach–tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I., III. 

Bartók: Mikrokozmosz II. 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok .  

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 

Könnyű szonatinák zongorára 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

W. A. Mozart: Klavierstücke (Nannerls Notenbuch, Londoner Skizzenbuch) (Könemann 

Music, Budapest) 

W. A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi, Zeneműkiadó) 

Schumann: Jugend Album 

Teőke M.: Válogatott etűdök III. 

Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

Haydn: Deutsche Tänze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 
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Diabelli: 28 Dallamos Gyakorlatok zongorára 4 kézre Op.149 (EMB) 

 

Követelmény 

Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 

Felszabadult játszóapparátus. 

Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, 

klasszikus (triós forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű,  

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előzőek ismétlése, bővítése, 

– a kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a fő stílusokban, 

– a polifon hallás finomítása, 

– új metrumok (5/8, 2/2, változó ütem), parlando játék, 

– vázlatos formai, harmóniai elemzések. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– skálajáték több oktávon keresztül, különböző dinamikával, hármashangzat, futam, repetíció, 

– a pergő technika fejlesztése, ékesítések, 

– Alberti– és keringő–basszus, 

– pedálhasználat (együttnyomott), 

– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I–II. (Csurka M, EMB) 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bartók: Gyermekeknek I–III. 

Bartók: Mikrokozmosz II–III. 

Beethoven: Leichte Meisterwerke für Klavier (Csurka M.)  

Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok  

Grecsanyinov: Gyermekalbum. 
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Haydn – Varró: 4 igen könnyű menüett 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok 

Könnyű szonatinák zongorára (Munkaközösség)  

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi)  

Majkapar: Kis zongoradarabok  

W.A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) (Zeneműkiadó)  

Schubert: Táncok 

Schumann: Jugend Album 

Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 

Leichte Klaviermusik für vier Händel (Kováts G, EMB) 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai I–II. (EMB) 

Muzsikáljunk együtt I–II. (Szávai – Veszprémi) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 

 

Követelmény 

Tudatos memorizálás. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: 

barokk, klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs művek. 

Önállóan megtanult művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül, benne egy barokk mű és klasszikus 

szonatina tétel előadása. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, rendszerezése, bővítése, 

– a tanult művek alapvető formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával, 

– kromatikus hangsor, dominánsszeptim, szűkített és bővített akkord, 

– rondóforma. 

 

Hangszerkezelés, és technika: 

– az előző években tanult billentésmódok, játékformák tudatos alkalmazása, 

– skálajáték 2–4 oktávon keresztül, kromatikus skála, hármashangzat, futam, akkord, 
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– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék. 

 

Ajánlott irodalom 

A klasszika mesterei (Csurka M., EMB) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek III. 

Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Könnyű szonatina album 

Mozart: 10 könnyű tánc (Hernádi) 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Schubert: Táncok (EMB) 

Repertoire 3. 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 

Mozart: Részlet a Figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Weiner: Lakodalmas 

  

Követelmény: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű művek 

előadása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina tétel, 

– Egy előadási darab. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– variáció, invenció, 

– új stílus előkészítése: impresszionizmus, 

– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai 

elemzés, 
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– kottában előforduló jelek, zenei műszavak ismerete. 

 

Hangszerkezelés, és technika: 

– az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása, 

– skálajáték, hármas– és négyeshangzat–futam, kettősfogás oktávmenet (kézalkattól függően) 

– különböző billentésfajták ismerete, 

– zongorapedálok használata. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

J. S. Bach: Kétszólamú Invenciók 

Bartók: Gyermekeknek II–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV–V. 

Bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai (Csurka M.) 

Czerny–Bertini: Etűdök zongorára (Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy 

Aladárné, EMB 1957) 

Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 

Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 

Majkapar: Variációk 

W. A. Mozart: 6 bécsi szonatina 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Mendelssohn: Gyermekdarabok 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Scarlatti: Szonáták 

Schumann: Jugend Album 

Brahms: Magyar táncok zongorára I–II. (EMB) 

Könnyű négykezesek Couperin–től Mozart–ig (Peters) 

Meister für die Jugend (Peters) 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I–II. (Peters) 

Zongoráskönyv 5. (Bognár Istvánné, Darvas Éva, Hortobágyi Mária, Padosné Mátrai Éva) 

 

Követelmény: 

Természetes hangszerkezelés. 

Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 

Zenei karakterek megoldása. 

Pedálok helyes használata. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű (J. S. Bach mű ajánlott), 

– Egy klasszikus szonatina tétel, 

– Egy előadási darab. 
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1.50.3. Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetőhang, hármashangzat, 

– tonika, szubdomináns, domináns, kvintkör/kvintoszlop, 

– új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 3/8–os, 6/8–os ütemek, felütés, 

– a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése, 

– az előforduló jelek, idegen szavak ismerete, 

– a tanult művek formai elemzése (két– és háromtagú forma, periódus, visszatérés), 

– a formálási készség fejlesztése, 

– alapfokú polifon játékkészség és hallásfejlesztés, 

– lapról játék egyszerű ellenszólammal, 

– karakterdarabok, a romantika előkészítése, 

– parlando játékmód, zenei deklamáció. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a pódiumképesség megalapozása, 

– a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és dinamikában, 

– skálajáték (dúr, moll), kettősfogás, kis akkord, hangzatfelbontás és –megfordítás, 

– éneklő billentés (cantabile), a pergő játék előkészítése, 

– pedálozás (a testi felépítéstől függően): utánnyomásos, előre nyomott, tompító pedál, 

– etűdök (klasszikus és modern). 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek II. 

Bartók: Mikrokozmosz I–II. 

Bartók: Gyermekeknek I. 

Borsody L.: Címkék 

Bozay A.: Medáliák 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.  

Haydn: 6 kis menüett zongorára (Csurka M.) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I–II. 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Első játékok a zongorán 

Papp L.: Meseképek 

Papp L.: Zongora ABC II. 

Régi táncok gyermekeknek  

Szabó F.: Válogatott zongoradarabok (Inselt K.) 
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Tarka–barka gyűjtemény (Teőke M.) 

Teőke M.: Válogatott etűdök II. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai) 

Weiner: Magyar népi muzsika 

Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, 

Zeneműkiadó 1965.) 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Szőnyi E.: Kis kamarazene 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: Három kis négykezes darab 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgy tanításához is. 

 

Követelmény: 

Folyamatos kottaolvasás. 

A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb XX. 

századi, kortárs (köztük virtuóz jellegű) művek stílushű megszólaltatása. 

A tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy karakterdarab, 

– Egy könnyű bécsi klasszikus mű, 

– Egy népdal– vagy gyermekdal–feldolgozás. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bővítése, 

– a polifon játék és hallás továbbfejlesztése, 

– dúr és moll tonalitás, hangnemek és hangnemváltások, zárlatok felismerése, 

– új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem, 

– a szonátaforma vázlatos ismerete, 

– új stílus: romantika, 

– a memória és az állóképesség fejlesztése, 

– parlando játék. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret, 

– éneklő legato fokozott igénnyel, 

– a pergő játék fejlesztése, 
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– skálajáték (több oktávon): az eddigi formákon kívül futam, 

– a repetíció előkészítése, ékesítések, 

– Alberti– és keringő–basszus, 

– pedálhasználat (utánnyomásos, együttnyomásos, előre nyomott), 

– etűd (klasszikus, modern), 

– négy– és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék ellenszólammal. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bach: Az első Bach–tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I–III. 

Bartók: Mikrokozmosz II–III. 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Grecsanyinov: Gyermekalbum  

Grecsanyinov: Gyöngyszemek 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kadosa P.: Népdalszvit 

Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 

Könnyű szonatinák zongorára  

Kis zongoradarabok 

Majkapar: Prelűdök (pedálgyakorlatok) (orosz kiadás) 

Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) 

Preklasszikus zongoramuzsika (Csurka M., EMB) 

Schumann: Jugend Album 

Teőke M.: Válogatott etűdök 

Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Beethoven: Deutsche Tänze 

Diabelli: 6 szonatina 

Diabelli: Könnyű négykezesek 

Haydn: Deutsche Tänze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Mozart: Kontratáncok 

Mozart: 6 ländlerische Tänze 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek 

 

Követelmény: 
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Zongorázás könnyed folyamatossággal. 

A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 

Önállóan megtanult darabok. 

Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga  

– Egy barokk mű, (ajánlott J. S. Bach mű) 

– Egy bécsi klasszikus mű vagy szonatina–tétel, 

– Egy karakterdarab vagy romantikus mű, 

– Egy XX. századi mű. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

Az előzőek ismétlése, bővítése, az ismeretek rendszerezése. 

A tanult művek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával. 

Dominánsszeptim, szűkített, bővített akkord, kromatikus hangsor. 

Rondóforma, polifon művek. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– skálajáték 2–4 oktávon, kromatikus skála, hármas– és négyeshangzat–felbontás és fordításai, 

akkord, futam, 

– biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások, 

– a pedál differenciált alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I–II. (Csurka M. EMB) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek I–II. 

Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 

Bartók: 10 könnyű zongoradarab 

Beethoven: Leichte Klavierstücke 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I. 

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Hacsaturján: Gyermekalbum I–II. 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kodály: Gyermektáncok (pl. 3, 7) 
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Könnyű szonatinák zongorára   

Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 

Majkapar: Kis zongoradarabok  

Mozart:  Salzburger Tanzbüchlein 

Prokofjev: Kindermusik 

Schubert: Táncok 

Schumann: Jugend Album 

Soproni J.: Jegyzetlapok I–IV. (EMB) 

Tarka–barka gyűjtemény (Teőke M.) 

Teőke M.: Válogatott etűdök 

Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 

Diabelli: Négykezes szonatinák 

Dvořák: Második szláv tánc 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 

Romantikus zongorazene négy kézre. 

 

Követelmény 

Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása. 

Bach– vagy más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók), 

virtuóz jellegű művek. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy barokk mű (ajánlott J. S. Bach–mű), 

– Egy szonatina–tétel, 

– Egy könnyű romantikus darab, 

– Egy XX. századi mű. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti szonáta, 

– a zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása, 

– a formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése, 

– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés, 

– új stílus: az impresszionizmus előkészítése, 

– a polifon hallás állandó jellegű művelése. 
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Hangszerkezelés, technika: 

– az előző években tanultak önálló és tudatos alkalmazása, 

– skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül), 

– dominánsszeptim, szűkített szeptimakkord, futam, oktáv, tört oktáv (kézalkattól függően), 

tremolo, 

– pedál (a darab stílusához, karakteréhez igazodó, mind önállóbb használat), 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M. EMB) 

A klasszika mesterei (Csurka M. EMB) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: Kis fúgák 

Bartók: Gyermekeknek III–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV–V 

Chopin  Mazurkák 

Couperin: 12 zongoradarab 

Czerny: Etűdök op. 821 

Czerny – Bertini: Etűdök 

Debussy: A kis néger 

Haydn: Szonáta 1/a, 1/b (Urtex) 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Mendelssohn: Gyermekdarabok 

Mozart: 6 bécsi szonáta 

Scarlatti: Szonáták 

Schubert: Táncok (EMB) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével) 

Ravel: Lúdanyó meséi 

Ravel: A Szép és a Szörny 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I–II. (Peters) 

Weiner: Lakodalmas 

 

Követelmény 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. 

Bach– vagy más barokk mű, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, romantikus, 

XX. századi (kortárs és Bartók) mű. 

A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 

Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy barokk mű (J. S. Bach–mű), 

– Egy szonatina vagy könnyű szonáta tétel, 

– Egy romantikus mű, 

– Egy XX. századi mű. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddigi ismeretek összefoglalása, 

– Új stílus: az impresszionizmus, 

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai 

elemzés. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Skála, hármashangzat, futam felgyorsítása 

– Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel, 

– Az agogika önálló alkalmazása, 

– Zenei stílusjegyek alkalmazása. 

Legyen képes: 

– Hajlékony dallamformálásra, 

– Technikájának kiegyenlítettségét ellenőrizni, 

– Hangok közötti kapcsolat megteremtésére, összefoglalására, 

– A zongoramű struktúrájának megértésére és kifejezésre juttatására, 

– Önálló tanulására. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (Solymos, Urtext EMB) 

Bartók: Gyermekeknek IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV–VI. 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Keringők 

Czerny – Bertini: Etűdök zongorára 

Czerny: A kézügyesség iskolája I. 

Hacsaturján: Gyermek album 

Haydn: Sämtliche Klaviersonaten (Landon, WUE, EMB) 

Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 

Mozart: 6 bécsi szonatina 

Majkapar: Variációk 

Scarlatti: Szonáták (Urtext, Editio Musica Budapest ) 

Korai német zongoramuzsika (Könemann Music Budapest) 
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Debussy: Children’s Corner (6056) 

Sonatinen I–II. (A. Kemenes) 

Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 

Chr. Bach: Duetti 

Brahms:  Magyar táncok zongorára I–II. (EMB) 

Csajkovszkij–, Wagner–átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermek III.) 

Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 

 

Követelmény 

Kottahű zongorázásra való törekvés, 

Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak 

elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina vagy szonáta tétel, 

– Egy romantikus darab, 

– Egy XX. századi vagy impresszionista mű. 

 

1.50.4. Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács–mechanika, pedálszerkezet, 

húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 

– a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

– a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, a hangszerre vonatkozó speciális 

utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 

– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

Legyen képes 

– természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

– egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

– tudatos, önálló gyakorlásra,  

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, 

tenuto, leggiero, portato, non legato) használni,  

– a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

– a zenei karakterek megvalósítására, 
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– a zongorapedálok használatára (elő–, után– és együttnyomás), 

– életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, 

dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

– az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

Rendelkezzék 

– biztonságos kotta– és lapról olvasási készséggel, 

– adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

– képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét,  

Legyen képes 

– a kottában előforduló jelek, zenei műszavak és a hangszerre vonatkozó speciális utasítások 

(pl. una corda, prol. ped.), értelmezésére és használatára 

– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseinek használatára 

– tudatos, önálló gyakorlásra 

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, 

tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,  

Rendelkezzék 

– biztos zenei memóriával és technikai tudással 

 

Művészeti alapvizsga követelmények 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zongora főtárgy 

„A”tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab; Bach: 18 kis 

prelúdium (EMB 1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, EMB 

6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi 

szintjén. 

– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 

2719), 15 könnyű szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., 
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Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: 

Szonatina–gyűjtemény (EMB 14412) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi utóhangok, 

Csajkovszkij: Édes álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), 

Schubert: Táncok (EMB 13212), Keringők (EMB 7355) nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91–92, 

Kromatikus invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 5–10 

nehézségi szintjén. 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab: 

– Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit–tétel; J. S. Bach: 18 kis 

prelúdium (EMB 1879) 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, a, F nehézségi 

szintjén. 

– Klasszikus szonatina vagy szonáta–tétel, variáció; 15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A 

Hob. XVI/12, (Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) D Hob. XVI/14, (Universal) 

Mozart: 6 bécsi szonatina (EMB 2395), Beethoven: Szonatinák (EMB 8648), Grazioli: G–dúr 

Szonáta nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringők (EMB 6787) a, h, 

nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 100 népdalféle, 109 Bali szigetén, 

Mikrokozmosz: V. 128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 8379) 

nehézségi szintjén. 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 

– pedálhasználat, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 
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1.50.5. Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, hangszerkezelés fejlesztése 

– A kifejezésmódok sokszínűségére való törekvés, 

– A barokk (német és francia) díszítések játéka, 

– A csembaló hangzás megjelenítése és billentésbeli sajátosságai, 

– A teraszos dinamika megoldása. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Kis prelúdiumok és fúgák 

Haydn: Szonáták (Urtex, Peters) 

Cimarosa: Szonáták 

Mozart: Rondo D–dúr K. 485 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Beethoven: Écossaises 

Schubert: Ländle 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Chopin: Mazurkák 

Smetana: Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Grieg: Norwegische Tänze 

Debussy: Children’s Corner 

Bartók: Gyermekeknek I–IV. 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Három rondó népi dallamokkal 

Kodály: Hét zongoradarab 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka–barka gyűjtemény) 

Bizet: Gyermekjátékok 

Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Debussy: Kis szvit 

 

Követelmény 
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Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 

A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal. 

A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga:  

- Három különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab) 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A barokk szvit ismerete, 

– A díszítések stílushű alkalmazása, 

– A klasszika zenei stílusjegyeinek ismerete 

– A polifon hallás fejlesztése, 

 

Hangszerkezelés, technika fejlesztése 

– Különböző legato billentésmódok alkalmazása, 

– A gyorsaság fejlesztése, 

– Egyenletes aprótechnika megvalósítása, 

– A szabad trilla játék kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Händel:  Suiten (Peters) 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Cimarosa: Szonáták 

Mozart: Rondo D–dúr K. 485 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Chopin: Keringők 

Chopin: Mazurkák 

Smetana: Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Grieg: Norwegische Tänze 

Debussy: 2 Arabesque (E–dúr, G–dúr) 

Bartók: Gyermekeknek I–IV. 
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Bartók: Mikrokozmosz V–VI 

Kodály: Hét zongoradarab 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka–barka gyűjtemény) 

Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Debussy: Kis szvit 

Grieg: Peer Gynt szvit 

 

Követelmény 

A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 

Alkalmazása a zenei stílusokban. 

Zenei karakterek megvalósítása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga:  

- Három különböző stílusú mű (lehetőleg az egyik romantikus mű) 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A romantika zenei stílusjegyeinek ismerete, 

– A XX. századi notáció ismerete. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Stílusnak megfelelő zongorabillentés kialakítása, igényes pedál használata, 

– Dallam és kíséret érzékeny megvalósítása, 

– Legyen képes virtuózabb technikai megoldásokra. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek  

Haydn: D–dúr és G–dúr zongoraverseny 

Haydn: Szonáták 

Beethoven: Szonáták 

Schubert: Moments musicaux 

Schumann: Kinderszenen op. 15 

Chopin: Keringők 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Brahms: Keringők op. 39 

Grieg–művek: Lírikus darabok 
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Debussy: PreludesI–II. 

Rachmaninov: Két fantasztikus tánc 

Mikrokozmosz V–VI. 

Bartók: Négy sirató ének 

Kodály: 7 zongoradarab 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 

 

Követelmény  

Helyes pedálozás. 

A művek értelmes előadása. 

A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 

A helyes tempók alkalmazása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

– Egy előadási darab 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek és hangszerkezelés fejlesztése 

– A trilla játék barokk zenében beosztott, a romantikus művekben ú. n. szabad trilla, 

– A romantikus szólamvezetés, 

– Parlando, rubato deklamációja, 

– Modális hangsorok ismerete. 

– A barokk szvit tételeket, 

– Modális hangsorokat. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáták 

Schubert: Moments musicaux 

Schumann: Novelletten op. 21 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Prelűdök 

Liszt: Consolations 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 
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Brahms: Keringők op. 39 

Debussy: Preludes I–II. 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI. 

Bartók: Kolindák I. 

Kodály: 7 zongoradarab 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 

 

Követelmény  

Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 

Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 

A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 

Stílushű előadása a műnek. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

– Egy előadási darab 

 

Továbbképző évfolyam „B” tagozat 

 

Ezek a tanulók nem zenei jellegű tanulmányaik mellett meg akarják őrizni a zenei pálya 

választásának lehetőségét. Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb 

tananyagot kell elvégezniük. 

 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A barokk zene főbb stílusjegyeinek ismerete, 

– Tudja a művet tanári segédlettel, elemezni, 

– Ismerje fel a harmóniai összefüggéseket, 

– Zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Árnyalt frazeálásra és artikulációra való törekvés, 

– Skálajáték különféle módozatai, 

– A virtuóz technika alapozása. 

 

Ajánlott tananyag 
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J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 

Smetana Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Debussy: Children’s Corner 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI 

Bartók: Három rondó népi dallamokkal 

Kodály: Hét zongoradarab 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 

Debussy: Kis szvit 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

 

Követelmény 

Fokozott önállóság a darabok tanulása során. 

Stílushű előadás a tempónak megfelelően. 

Differenciált pedál használat. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

– Egy szabadon választott mű 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A különböző tanult zenei stílusok alapvető jegyeinek ismerete, 

– A XX. századi zene jellegzetes notációjának ismerete, 

– Zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 
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– A „szép” halk játék technikai megoldása, 

– A dallam és kíséret érzékeny megoldása, 

– Technika fejlesztése skálák és etűdök alapján. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Ländler–ek, écossaise–ek, keringők, menüettek 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 

Smetana Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Debussy: Children’s Corner 

Bartók: Mikrokozmosz V–VI 

Bartók: Három rondó népi dallamokkal 

Kodály: Hét zongoradarab 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 

Debussy: Kis szvit 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

 

Követelmény 

Különböző díszítések stílushű alkalmazása. 

Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka. 

A polifon hallás érzékenysége. 

A zongora hang igényes megszólalására való törekvés. 

A kontrollált gyakorlás igénye. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
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Ismeretek és hangszerkezelés, technika 

– Skálajáték, futamok, akkordtechnika fejlesztése, 

– Játszott művek elemzése, 

– Koncentrált gyakorlás megvalósítása, 

– Alkatnak megfelelően önálló ujjrendek kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáta 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Impromtus 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 

Chopin: Mazurkák1 

Dohnányi: Induló 

Bartók:Mikrokozmosz –V–VI 

Bartók: Tizennégy bagatell 

Bartók: Három csíkmegyei népdal 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

 

Követelmény 

Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása. 

Tudatos, és érzékeny pedál használata. 

Biztonságos technikai tudás. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek, hangszerkezelés, technika 
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– A modális hangsorok, zenei műformák ismerete, 

– A különböző zenei stílushoz illő hangzásbeli, billentésbeli megoldások, 

– Virtuóz technikai fejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I–IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáta 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Impromtus 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 

Chopin: Mazurkák1 

Bartók: Mikrokozmosz –V–VI 

Bartók: Tizennégy bagatell 

Bartók: Három csíkmegyei népdal 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág–átiratok Machaut–tól J. S. Bach–ig 

 

Követelmény 

Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára. 

Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei művek 

előadásához. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. 

Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...), 

– a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a 

zongorára vonatkozó speciális utasításokra. 
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Legyen képes 

– technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, 

hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, 

tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

– saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 

– a zongorapedálok tudatos használatára, 

– a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

– olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 

– az együttzenélés igényével. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

– skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

– a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 

– a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

– a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

Rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

– biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei 

alapján – adott esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Zongora főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit–tétel, vagy könnyebb barokk 

variáció; Händel: Könnyű zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scarlatti: Szonáta 



1190 

 

C K.513 h K. 377, (EMB 7817 kötetben) Bach: Francia szvit (EMB 7190) tánctételek nehézségi 

szintjén. 

– Klasszikus szonáta–tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, Beethoven: 

Szonáta G. Op. 79. (Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 

(Peters) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 

(EMB 7354) 14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 kötetben, PWM kötetben) 

nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 102 Felhangok, V.130 Falusi tréfa nehézségi 

szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Egy barokk mű; többszólamú szerkesztésben írt darab vagy szvit–tétel; J. S. Bach: h–moll 

háromszólamú invenció (EMB 6913), Francia szvit (EMB 7190) Esz Allemande, Courande, 

Sarabande. Scarlatti: A–dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén. 

– Egy klasszikus szonáta–tétel; Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19 (Peters), Mozart: C–dúr 

szonáta KV. 309 (EMB 3996 kötetben, EMB 3997 kötetben, Peters kötetben) nehézségi 

szintjén. 

– Romantikus mű; Liszt–Zempléni: Etűd (EMB 766) 2 a, Liszt: Consolation (EMB 12697) 

Desz nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Szonatina (EMB 117), Mikrokozmosz VI (EMB 130) Hat tánc 

bolgár ritmusban, Debussy: Arabesque (EMB 6029) E nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test– és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 

– pedálhasználat, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
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Jó minőségű zongora vagy pianínó.  

2 darab változtatható magasságú zongoraszék. 

2 darab különböző magasságú zsámoly. 

Metronóm. 

 

 

 VONÓS TANSZAK - HEGEDŰ TANTÁRGY 

 

A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. 

Különösen áll ez a tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres 

mozgásérzetek még fejletlenek, s a tanuló valóban csak azt tudja helyesen megszólaltatni 

hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van. 

 

A hegedűtanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

– a hegedű akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit, 

– a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

– a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát, 

– helyes, test–, hangszer– és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj– és kartechnikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj– és vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek elsajátítására, 

– a pizzicato–technikára, a pergő–technikára, 
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– az üveghangok megszólaltatására, 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

– a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra 

 

1.51.1. Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, versek, mondókák; a hangszeres játékot előkészítő 

mozgásgyakorlatok. 

 

Készségfejlesztés 

A hangszerjátékra való felkészítés fázisai, valamint a hangszerre irányuló mozgások gyakorlása  

– a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és végtagok térbeli helyzetéről; 

– a helyes légzés felismerése, illetve alkalmazása 

– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése; 

– a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása.  

 

Hangszer nélkül 

– emelés – ejtés (fej, kar, kéz, ujjak); 

– közelítés – távolítás; 

– súlyérzet; 

– rotálás, tengelyfogás érzete; 

– a hegedű „fészek” megismerése. 

A hegedűtartás, vonótartás kialakítása: 

– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 

– a vonóval való megszólaltatás elemi formái; 

– a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag: 

Gyermekdalok eljátszása, egyszerűbb népdalok és a Hegedűiskola I. kötetében található 

egyszerűbb etűdök tanulása. 

Kodály: 333 olvasógyakorlat 

Forrai: Óvódás énekeskönyv 

Dénes – Kállai – Lányi – Mező: Hegedűiskola I. 
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Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Szilvay: Színes húrok I. 

 

Követelmény 

A hangszerre irányuló mozgások természetes és jó irányú mozgása 

A tanulók figyelme irányuljon a hangszer szép hangon való megszólaltatására, és a tiszta 

intonációra való törekvésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egyéni fejlődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés alapelemeiről. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasási ismeretek fejlesztése 

– Egész, fél, negyed, nyolcad,és szünetei ismerete 

– Módosítójelek 

– Dallamsorok felismerése 

 

Hangszerkezelés fejlesztése, készségfejlesztés 

– Helyes testhelyzet, hegedűtartás kialakítása 

– Billentő mozgás fejlesztése 

– A két kéz helyezkedő műveleteinek fejlesztése 

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakítására 

– Vonókezelési feladatok, vonóbeosztások tudatosítása 

 

Ajánlott tananyag: 

 30–40 gyakorlat 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Dénes–Lányi: Hegedűiskola I. füzet 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját 

Törekedjen a tiszta intonációra 

Tudjon kottát olvasni az egyszerűbb gyakorlatoknál 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Keresztmetszet az év során tanult hangszerkezelési és zenei anyagról, egyéni fejlődéstől 

függően 



1194 

 

 

1.51.2. Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása. 

– A bal kar és bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó mozgások, 

alkar–rotáció). 

– A billentő mozgások kialakítása. Tenyérérzet. 

– Intonáció a tanult hangkészletben  

A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík–érzet, – 

vonóvezetés üres húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve. 

– Vonókezelési feladatok: játék egész vonóval. A legato és détaché játékmód kialakítása. 

Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor. 

– A szép hang iránti igény felkeltése – már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok során. 

– Hangsorok egyszerű vonásnemekkel.  

 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasás a tananyag hangkészletén belül. 

– Metrum, mérőütés, tempó. 

– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4. 

– Hangjegyértékek: az egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik. 

– Nyújtópont a fél és a negyed érték mellett. 

– Módosítójelek, előjegyzés. 

– Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, oktáv ismerete. 

– A hármashangzat fogalma. 

– Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések. 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag: 

Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Suzuki: Violinschool I. 

Hresztomatyija 1-2. osztály 

 

Követelmény 

Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon. 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül egyszerű 

ritmusok alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 
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Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Haydn: Dalocska, Lully: Dal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány, 

– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

– a húrváltó–készség fejlesztése; 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

– vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, 

éneklő jelleggel; barokk „non legato”. 

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák, nagy és kis 

„nyújtott” és „éles” ritmus, legato. 

 

Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

 

Ajánlott tananyag: 

Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola II. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Kodály: Biciniumok 

Suzuki: Violinschool I-II. 

Hresztomatyija: 1-2. oszt. 

 

Követelmény 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül. 
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Ismerje az új ritmusokat. 

Legyen képes a détachét, legatót (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül alkalmazni. 

Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók: Betyárnóta, Rameau: Rigaudon, Schubert: Német 

tánc. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő–készség fejlesztésére az I. fekvésben  

– Játékkészség a II. és III. fekvésben (a közvetítőhang szerepe). 

– Kettősfogás–játék: tercek, szextek. 

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon. 

– Nagy és kis détaché. 

– Martelé a vonó különböző részein. 

– A legato fejlesztése, vonáskombinációk. 

– Akkordjáték és emelt vonás, a staccato vonások előkészítése. 

– A vibrato fejlesztése. 

– A hangszer önálló felhangolása. 

 

Zenei ismeretek 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– Szűkített és bővített hangközök. 

– A hármashangzat és fordításai. 

– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 

– Két– és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag:  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedőiskola III–IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

Az ajánlott irodalom jegyzékében található előadási művek. 
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Kodály: Biciniumok 

Pejtsik: Régi kamarazene sorozat: Duók, Triók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: 12 duó K. 487 (válogatva) 

Bartók: Duók 

Grigorjan: Hangsor-iskola 

Hresztomatyija: 2-3. oszt. 

Garlickij: Gyakorlatok fekvésváltásra 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos alkalmazására. 

Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka, mordent, trilla. 

Törekedjen a tiszta intonációra az első fekvésben (szűkített és bővített hangközök). 

A tanuló ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti fekvésváltások). 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Járdányi: Magyar tánc, Stanley: Allegro grazioso, Händel: 

Gavotte. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd (különböző technikai feladatokkal)  

– Két zongorakíséretes mű (lehet koncerttétel, vagy barokk, illetve klasszikus tánctétel), 

lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Az előző években jobb és bal kézzel elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése. 

– 1/2 fekvés, II–III. fekvés, fekvésérzet. 

– A vibrato fejlesztése 

– Dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben, fekvésváltással is. 

– A kromatikus játéktechnika fejlesztése. 

– Az eddig tanult vonásnemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban. 

– A staccato játékmód, az emelt vonás fejlesztése. 

– A dobott vonás (spiccato) előkészítése. 

– Az akkordjáték és a kettősfogás–játék fejlesztése első fekvésben. 

– A hangindítás, a vonós artikuláció fejlesztése, a fontosabb zenei karakterek 

megszólaltatásának megalapozása (dolce, risoluto, espressivo). 

 

Zenei ismeretek 

– A tempó– és a dinamikai jelzések bővebb ismerete. 

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütemek. 

– A teljes kvintkör. 
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– A játszott anyag zenei – formai és harmóniai – elemzése a tanár segítségével. 

 

Ajánlott tananyag: 

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III–IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűsiskola IV/A, B. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I. 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, vagy 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

Garlickij: Gyakorlatok fekvésváltásra 

Grigorjan: Hangsor-iskola 

Hresztomatyija: 3-4. oszt. 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: Duók K. 487 

Bartók: Duók 

Hegedűduók kezdőknek (Vígh) 

Kamarazene kezdők számára (Máriássy) 

Régi kamarazene (sorozat): Duók, Triók 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a 1/2 fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és akkordokat. 

Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang). 

Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is. 

Legyen képes az emelt vonós és staccato játékmód alkalmazására. 

Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Zathureczky: Gyermekeknek, Farkas: Régi magyar táncok, 

Steibelt: Uno ballo, Mozart: Andantino. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Két zongorakíséretes mű (az egyik lehet kamarazene), lehetőleg kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Az eddig tanult fekvésekben való jártasság elmélyítése. 

– A IV. és V. fekvés elsajátítása, a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése. 

– Kettősfogás–játék a fekvések alkalmazásával. 

– A vibrato fejlesztése (egyenletesség, gyorsaság, folyamatosság). 

– Az akkordjáték fejlesztése – játéka könnyebb fekvésváltásokkal is. 
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– Folyamatos játék dobott vonóval, könnyebb etűdanyagon. 

– Az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazása, zeneileg árnyaltabbá tétele, a vonós 

artikuláció fejlesztése. 

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon az V. fekvésig. 

 

Zenei ismeretek 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– Szűkített és bővített hármashangzat, szűkített szeptimakkord. 

– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto. 

– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése, a barokk szvit felépítése. 

– Klasszikus táncok. 

– Romantikus karakterdarabok. 

– Variációs forma. 

 

Ajánlott tananyag:  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V–VI. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I–II. 

Grigorjan: Hangsoriskola 

Yunij Szkripacs 5-6. osztály 

Hresztomatyija: 5-6. oszt. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Bloch: Hangsoriskola II–III. 

Bartók: Duók 

Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene–művek 

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II. 

Négy évszázad könnyű triói Z. 13548 

A barokk triószonáta Z. 13549 

 

Követelmény 

Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (5#, 5b előjegyzésig) két oktávon keresztül az V. 

fekvésig. 

Ismerje a IV. és V. fekvést. 

Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazására (emelt vonó, dobott 

vonó, staccato), zeneileg árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára. 

Gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon (bal kéz 

pergőtechnika). 

Alkalmazzon folyamatos vibratót az éneklő jellegű műveknél. 

Legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani. 
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A játszandó művek nehézségi szintje pl. Bartók: Gyermekeknek, Pergolesi: Siciliano, 

Beethoven: Menüett 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy etűd, 

– Egy zongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül 

– Egy kamaramű (tanárral vagy tanulótársaival). 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Tájékozódás és játékkészség a VI., VII. fekvésben és félfekvésben. 

– Háromoktávos hangsorok akkordfelbontásokkal. 

A bal kéz mozgékonyságának sokoldalú fejlesztése: 

– trilla, pergőtechnika, fekvésváltás (kettősfogásokkal is); 

– természetes üveghangok. 

A vibrato fejlesztése minden fekvésben. 

 

Zenei ismeretek 

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 

– Kifejező és stílusos artikuláció. 

– A portamento fogalma. 

– A XX. századi zene hangzásvilágának ismerete: melodikai, harmóniai sajátosságok, 

szerkesztési elvek ismerete a játszott művek alapján. 

 

Ajánlott tananyag: 

Mazas: Études speciales op. 36 I. füzetből válogatva,  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V–VI. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I–II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Grigorjan: Hangsoriskola 

Hresztomatyija: 5-6. osztály 

Yunij Szkripacs: 6. oszt. 

Bloch: Hangsoriskola II–III. 

Bartók: Duók 

Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene–művek 

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II. 
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Négy évszázad könnyű triói Z. 13548 

A barokk triószonáta Z. 13549 

 

Követelmény 

Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a bécsi 

klasszikus és romantikus művek terén. 

Legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, ambíciója új művek felkutatásához, terjessze ki 

érdeklődését korunk zenéje iránt. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két zongorakíséretes előadási darab, lehetőleg kotta nélkül – az egyik kamarazene is lehet. 

 

1.51.3. Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, zenei ismeretek 

A vibrato kialakítása, árnyaltabb dinamika, 

A martelé játékmód fejlettebb, differenciáltabb formái. 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

–a húrváltó–készség fejlesztése; 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

Vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

 legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, 

– a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non legato”. 

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. Nagy és kis 

„nyújtott” és „éles” ritmus, legato is, valamint a szinkópa. 

 

Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó– és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

 

Ajánlott tananyag 
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Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola II.; III–IV. II. fejezet: Fekvéstanulmányok 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva), vagy 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45 (válogatva) 

Suzuki: Violinschool I. II. 

Hresztomatyija: 1-2 oszt. 

Hresztomatyija: 2-3.  

 

Követelmény 

A II. és III. fekvés használata könnyebb hangnemekben. Egyszerűbb fekvésváltások, tanult 

zenei anyag játéka ujjrendváltozattal. 

Önálló hangolás. 

Hangsorok, népdalok, klasszikus etűdök és összetettebb zenei anyagok kotta nélküli előadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A fekvésérzet differenciálása, a fekvésváltás készségének fejlesztése, a II. és III. fekvés 

elsajátítása. 

– A vibrato kialakítása, fejlesztése. 

– Trilla, a kromatika intonálása, ujjfüggetlenítés. 

– A kettősfogás fejlesztése a II. és III. fekvésben (fekvésváltás nélkül). 

– Ismerkedés a IV. fekvéssel és a félfekvéssel. 

– Hangsorok, akkordfelbontások két oktávon, a tanult fekvésekben, fekvésváltással is. 

– Az eddig tanult vonások fejlesztése a vonó különböző részein, vonáskombinációk. 

– Lassú, tartott hangok. 

– A staccato játékmód fokozatos fejlesztése. 

– Az akkordjáték és az emelt vonás előkészítése, majd alkalmazása. 

– Természetes üveghangok. 

– Tempótartás, a tempó fokozása. 

 

Zenei ismeretek 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– Szűkített és bővített hangközök. 

– A hármashangzat és fordításai. 

– A dominánsszeptim hangzat. 
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– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 

– Két– és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 

Memóriafejlesztés. 

– alteráció, hangnemi kitérés, moduláció; 

– a főtéma, melléktéma fogalma (koncert vagy szonáta játéka kapcsán); 

– a klasszikus periódus; 

XX. századi stílusjelenségek. 

 

Ajánlott tananyag: 

Grigorjan: Hangsoriskola 

Garlickij: Gyakorlatok fekvésváltásra 

Hresztomatyija: 3-4. oszt. 

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola III–IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B (válogatva) 

Sándor: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, illetve 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Kayser: 36 gyakorlat op. 20 I. (a technikailag könnyebb etűdök: 1, 3, 5, 8) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben  

Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek. 

Bartók: Duók 

Régi kamarazene (Pejtsik – Szász): Duók, Triók 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók (Z. 3083) 

 

Követelmény 

Játsszon a tanuló szép és kifejező hangon. 

Billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel. 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára.  

Alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibratot a zene kifejező 

megformálása során. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 
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– A tanult fekvésekben való játék elmélyítése, a IV–V. fekvés elsajátítása. 

– Ismerkedés a VI–VII. fekvéssel (hangsorok, szekvenciális fekvésváltás–gyakorlatok). 

– A páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése. 

– A fekvések összekötése I–V. fekvésig. 

– Az akkordjáték fejlesztése: egyszerre megszólaltatott háromszólamú akkordok és egyszerű 

négyszólamú tört akkordok tanulása. 

– Hangsorok 5#–5b előjegyzésig, akkordfelbontásokkal, két oktávon. 

– A pergőtechnika, trilla, zenei díszítések alkalmazása. 

– A vibrato fejlesztése, kifejezésbeli gazdagítása éneklő művek előadásánál. 

– Az eddig tanult vonások gyorsítása, karakterbeli gazdagítása. 

– A kettősfogás–játék fejlesztése (fekvésváltással kombinálva is). 

 

Zenei ismeretek 

– A tempójelzések bővebb ismerete. 

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütem. 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– Szűkített és bővített hármashangzatok, szűkített szeptimakkord. 

– A rondó– és a szonátaforma főbb jellemzői. 

– Alapvető zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto, grazioso, marcato. 

– Az egészhangú skála. 

– A portamento fogalma. 

 

Ajánlott tananyag : 

Garlickij: Gyakorlatok fekvésváltásra 

Grigorjan: Hangsoriskola 

Hresztomatyija: 3-4. 

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III–IV. 

Dénes– Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V–VI. 

Sándor –Járdányi–Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B 

Bloch: Hangsoriskola II. Z. 1767 

Kayser: 36 etűd op. 20 I–II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. 

Dancla: Etűdök op. 68 (válogatva, pl. 2, 4, 6, 1, 9.) 

Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek. 

 

Követelmény 

Játsszon a tanuló felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakterérzékeny 

vonótechnikával. 

Zenei igénnyel váltson fekvést, igazodjon a játszott mű tempójához és karakteréhez. 

Vibratója legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagon is. 

Tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni. 
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Könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja lapról 

játszani. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A játékkészség fejlesztése I–VII. fekvésig. 

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon. 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 

– Pergőtechnika. 

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges üveghang. 

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 

– Spiccato játék középtempóban. 

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Zenei ismeretek 

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi elemzése. – 

Szekvenciális szerkesztés a barokk művekben. 

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 

– Ismerkedés korunk zenéjével. 

 

Ajánlott tananyag : 

Grigorjan: Hangsoriskola 

Yunij Szkripacs 5-6 oszt. 

Hresztomatyija: 5-6. oszt. 

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V–VI. 

Kayser: 36 etűd op. 20 II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Ševeík: Fekvésváltások op. 8 

Bloch: Hangsoriskola II–III. Z. 1767–68 

Feigerl: 24 gyakorlat I. (a könnyebbek közül válogatva) 

Mazas: Études speciales op. 36, I.  

Régi kamarazene (Pejtsik–Szász): Duók, Triók 

Bartók: Duók 

Lendvay: Duók (Z. 13224) 
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Szokolay: Magyar gyermekdalok (két és három hegedűre) (Z. 7254) 

Kiss Zs.: Duók Z. 12565 

Reményi: Duók Z. 13247, (Z. 12567) 

 

Követelmény 

Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből (etűdök is). 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez 

igazodó egyéni hangvételben. 

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 

Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd (közülük az egyik klasszikus etűd), 

– Két zongorakíséretes mű – az egyik vagy koncert, vagy szonáta. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A játékkészség fejlesztése I–VII. fekvésig. 

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon, terc–, szext és oktávskálák két oktávon; az 

ujjrendi formák bővítése a zenei kifejezés szolgálatában („kúszó ujjrend”, ujjazatos kromatika). 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 

– Pergőtechnika. 

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges üveghang. 

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 

– Spiccato játék középtempóban. 

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Zenei ismeretek 

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi elemzése, 

szekvenciális szerkesztés a barokk művekben. 

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 

– Ismerkedés korunk zenéjével. 

– Az elérendő készségszintet az évfolyam technikai és zenei anyaga jelöli meg. 

– Az értőbb, önálló előadáshoz szükséges zenei összefüggések, stílusjegyek, szakkifejezések 

ismeretének kibővítése. 

 

Ajánlott tananyag: 

Grigorjan: Hangsoriskola 

Hresztomatyija: 5-6. osztály 
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Yunij szkripacs 6. osztály  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V–VI., II. rész 

Bloch: Hangsoriskola II–III. Z. 1767–68 

Mazas: Études speciales op. 36, I. Études brillantes op. 36 II. (a lehetőségek szerint) 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (a könnyebbek közül) 

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Ševčík: Fekvésváltás op. 8 

Ševčík: Trillagyakorlatok op. 7 

 

Követelmény 

A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 

Legyen képes tudatos helyezkedő–műveletekre a tiszta intonáció érdekében. 

A fekvésváltásokat és a vibratót a zenei folyamatokba illesztve, zavartalanul tudja megoldani. 

Az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani. 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei 

karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Egy koncerttétel vagy egy zongorakíséretes darab (a koncerttétel helyett lehet szonáta I–II. 

tételt játszani) kotta nélkül. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a fontosabb tempó– és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének 

  nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei  

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat. 

Legyen képes 

– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta– és stílushűen, 

értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 
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– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 

lapról eljátszani, 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

– tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes 

intonációra, 

– az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás 

alkalmazására, 

– szép hangon való, karakteres előadásra, 

– a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

– Két szabadon választott etűd, 

– Egy versenymű saroktétele, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab. 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A”tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A” tagozat 

– Egy etűd; Dénes: V–VI. Hegedűiskola (EMB 7111), vagy Dancla op. 68 (EMB 7918) 2., 9., 

14., vagy Dont op. 38 (EMB 2214, EMB 2215, EMB 2216), vagy Mazas: Études speciales op. 

36.1 (EMB 2244) 2., 8., 9. nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab, koncert–tétel, vagy szonáta–tétel; Beethoven: 

Menuett (PWM) és Trió (Peters), Rameau: Gavotte (EMB 4535 kötetben), Dancla: Variációk–

sorozat, Vivaldi: G–dúr koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel, Seitz: D–dúr koncert 

(Peters) I. tétel, Corelli: e–moll, A–dúr szonáta (EMB 12050 kötetben, EMB 12051 kötetben, 

EMB 12265 kötetben) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 

– Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd, a játék technikai biztonságának 

felmérésére; Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études speciales op. 36. I (EMB 2244) 2., 7., 9., 15., 

17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. (EMB 2245) nehézségi szintjén. 

– Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (EMB 2604), 

a könnyebbek szintjén. 

– Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú–gyors); Boyce: Matelotte (EMB 2751 

kötetben), Járdányi: Magyar tánc (EMB 3236). Wieniawski: Kuyawiak (EMB 8001) nehézségi 

szintjén. 

– Egy koncert– vagy szonáta–tétel; Komarovszkij: A–dúr koncert (Peters) I. tétel, Vivaldi: a–

moll Koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel Accolay: a–moll koncert (PWM), Seitz: g–

moll koncert op. 12 no. 3 (PWM, Music Sales) I. tétel, Dancla: Concert–solo op. 77 no. 2, 3 

Telemann: A–dúr szonáta, Händel: E–dúr Szonáta (EMB 12309) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

1.51.4. Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv 

ébrentartása. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A hajlékony hang kialakítása, 

– Alapvonások (legato, martele, detache ) kidolgozása, 

– A fekvésváltás könnye alkalmazása, 
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– A húrváltó mozgások fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Block: Hangsoriskola 

Vivaldi: G–dúr Koncert 

Haydn: D–dúr Koncert no.2. 

Komarovszkij: A–dúr Koncert 

Händel: E–dúr Szonáta 

Corelli: e–moll Szonáta 

Haydn: Menüett D–dúr, F–dúr 

Vivaldi: Siciliano 

Rubinstein: Polka 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanuló a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók 

helyes megválasztására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Egy előadási darab (választható koncerttétel, szonáta vagy kamaramű) lehetőleg kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Jobbkéz mozgásainak fejlesztése (különösen a vonóbeosztással kombinált vonásoknál) 

– A tanuló legyen jártas a barokk zene hangzásvilágában 

 

Követelmény 

Legyen képes oldott és rugalmas billentésre a magasabb fekvésben is. 

A fekvésváltás legyen könnyed és folyamatos 

A tanuló tudjon tisztán intonálni a magasabb fekvésben is 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Dont:  24 előkészítő gyakorlat op. 37 

Kayser:  36 etűd op. 20, III. 

Vivaldi: e–moll, E–dúr Koncert 
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Vivaldi: d–moll Kettősverseny 

Stamitz: B–dúr Koncert 

Händel: g–moll Szonáta 

Corelli: A–dúr Szonáta 

Mozart: Albumok (Dobszay) 

Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 

Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladat 

– A korábbiakban elsajátított zenei és technikai eszközök alkalmazási készségének további 

finomítása 

– A bécsi klasszika jellegzetes formáinak megismerése 

 

Ajánlott tananyag: 

Mazas: Études speciales op. 36, II. 

Feigerl:  II. Füzet 

Block:  Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: a–moll Koncert 

Mozart: D–dúr (Adelaide) Koncert 

Stamik: B–dúr Koncert 

Beriot: a–moll Koncert 

Tartini: F–dúr Szonáta 

Händel: A–dúr Szonáta 

Schubert: A méh 

Gluck: Melódia (Remekművek sorozat) 

Wieniawsky: Legenda 

Beethoven: Romanc (F dúr) 

Bartók:  Szonatina 

Vivaldi: d–moll Kettősverseny 

Stamitz: B–dúr Koncert 

Händel: g–moll Szonáta 

Corelli:  A–dúr Szonáta 

Mozart: Albumok (Dobszay) 

Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 
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Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen a tanuló intonációs biztonsága fejlett a magasabb fekvésekben is. 

Tudjon hangszerén folyamatosan pergő trillát játszani. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei karakterek és a hozzá tartozó virtuózabb vonásfajták játéka, 

– Gyorsabb tempójú futamok fejlesztése, 

– Hangképzése a zenei kifejezést szolgálja. 

 

 

Ajánlott tananyag: 

Mazas: Études brillante II. 

Feigerl: Etüdök 

Block:  Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: E–dúr Koncert 

Mozart: G–dúr Koncert 

Spohr: d–moll Koncert 

Kabalevszkij: C–dúr Koncert 

Tartini: 12 fantázia szólóhegedűre 

Locatelli: g–moll Szonáta 

Bach: E–dúr Partita 

Bruck: Air 

Rachmanyivov: Vocalise 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Román népi táncok 

 

Követelmény 

Legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 

Tudjon önállóan ujjazatot és vonásnemet változtatni a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 
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– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

Továbbképző évfolyamok „B”tagozat 

 

7. évfolyam „B”tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Billentés alapformáinak tudatos alkalmazása 

– Húr és vonóváltás műveleteinek előkészítése, fejlesztése 

 

Ajánlott tananyaga: 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas:  Études brillantes op. 36, II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser:Etüdök III. 

Dont: Etüdök op. 37 

Block: Skálaiskola 

Vivaldi:  a–moll, d–moll  Koncert 

Haydn:  G–dúr Koncert  

Viotti: G–dúr Koncert 

Händel: g–moll, F–dúr Szonáta 

Corelli: e–moll Szonáta 

Dancla: Solo I., II 

Vivaldi: Siciliano 

Farkas: Szonatina 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 

Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 

Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab – koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Oldott és rugalmas billentés kialakítása, 

– Könnyed és folyamatos fekvésváltás, 

– Ritmikus pergőjáték. 
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Ajánlott tananyaga: 

Mazas: Études speciales op. 36, I. II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Dont: Etüdök op. 37 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Flesch: Hangsoriskola 

Bach: a–moll E–dúr Koncert 

Haydn:  G–dúr Koncert  

Stamic: B–dúr Koncert 

Händel: Szonáták 

Tartini: Szonáták 

Veracini: Szonáták 

Brahms: A–dúr Keringő 

Smetana: Hazámról 

Gluck: Melódia (Remekművek) 

Franceour: Sicilien és Rigaudon 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen képes hangszerén az alsó 5 fekvésben oldott és rugalmas billentésre. 

Könnyed és folyamatos fekvésváltás. 

Ritmikus pergőjáték. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Kombinált vonások gyorsabb alkalmazása 

– Különböző fajta dobott és emelt vonások játéka 

 

Ajánlott tananyag: 

Kreutzer: 42 Etüd 

Roda: 24 Caprices 

Dancla: Etüdök op. 73 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Sevčik: Vonótechnika 40 variáció 

Flesch: Hangsoriskola 
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Bach:  E–dúr Koncert 

Mozart: G–dúr Koncert  

Spohr: d–moll Koncert 

Bruch: g–moll Koncert 

Tartini: g–moll Szonáta 

Veracini: e–moll Szonáta 

Bach: Partita 

Smetana: Hazámról 

Beethoven: Romanc 

Kreisler: Schön Rosmaria 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

A tanuló intonációs biztonsága terjedjen ki a fogólap egész területére. 

Tudjon folyamatos pergő trillát játszani. 

Legyen képes hangszerén átélni a játszott művek érzelmi tartalmát. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Gyors tempójú futamok, 

– Kettősfogás–játékok fejlesztése (terc, szext, oktáv), 

– Kromatikus skálák. 

 

Ajánlott tananyag: 

Kreutzer: 42 Etüd 

Roda: 24 Caprices 

Hubay: Etudes de Violin 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Schradieck: Fekvésváltásgyakorlat op.8 

Vivaldi: Négy évszak–ból 

Mozart:  D–dúr, A–dúr koncert 

Telemann: 12 Szólófantázia 

Bach:  E–dúr Hegedűverseny 

Mozart: G–dúr Hegedűverseny  

Spohr: d–moll Hegedűverseny 

Bruch: g–moll Hegedűverseny 

Tartini: g–moll Szonáta 



1216 

 

Veracini: e–moll Szonáta 

Bach: Partita 

Smetana: Hazámról 

Beethoven: Romanc (F–dúr) 

Kreisler: Preludium és Allegro 

De Falla: Spanyol Tánc 

 

Követelmény 

Legyen képes egyéni adottságainak megfelelően művészi szándékú kifejezésre, a gazdagabb 

hangszínek és karakterek megvalósítására. 

Hangképzése legyen kifejező és árnyalt a zenei megformálás és hangvétel szuggesztivitásának 

természetes kialakítására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes: 

– a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, 

szabályozni hangszeres műveleteit, 

– kettősfogás–meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 

– egyenletes futamokat megszólaltatni, 

– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

– egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő 

egységben tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, 

valamint előadókészségének érettségét. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, 

– a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk 

tempóban játszani, 

– különböző módon vibrálni, 

– a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

– a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvonások 

alkalmazására, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 
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– képzett hallással, 

– biztos memóriával, 

– koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű 

két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is (pl. 

Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta lehetőleg nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két etűd; Mazas: Études brillantes op. 36. II., (EMB 2245)  Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 

37 (EMB 2604), Kreutzer: 42 gyakorlat (EMB 2560), Rode: 24 Caprices (EMB 2453) /2., 7., 

10. nehézségi szintjén. 

– Barokk szonáta két tétele; Händel: g–moll (EMB 12309 kötetben), D–dúr (EMB 12309 

kötetben), A–dúr szonáta (EMB 12309 kötetben) nehézségi szintjén. 

– Egy koncert–tétel, vagy előadási darab; Bach: a–moll (EMB 1600), E–dúr (EMB 1601), 

Haydn: C–dúr (Peters), Mozart: D–dúr – Adelaide, Beriot: a–moll op. 104 (Peters) koncertek 

1. tétele, Raff: Cavatine (EMB 13745), Fiocco: Allegro (EMB 3558 kötetben), Beethoven: F–

dúr románc (EMB 13494), Weiner: Rókatánc (EMB ) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
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– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő számú, méretű és minőségű hegedű tartozékokkal (vonó, tok, gyanta) 

Hangszerenként évente legalább két garnitúra húr. 

Megfelelő minőségű zongora vagy pianínó 

Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör 

Legalább 2 darab kottatartó 

Metronóm 

 

 VONÓS TANSZAK – GORDONKA TANTÁRGY 

 

A gordonkatanítás célja, feladatai  

Ismertesse meg a tanulókkal  

 

– a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét,  

– a gordonka akusztikai sajátosságait,  

– a hangszer hangolását,  

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit,  

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,  

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit,  

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,  

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést,  

– a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó– és előadóművészeit,  

– a vonós hangszercsalád többi tagját.  

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:  

 

– megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát,  

– helyes, test–, hangszer– és kéztartást és tudatosítsa ezeket,  

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot,  

– differenciált hangindítást és hanglezárást,  

– laza, egyenletes ujj– és kartechnikát,  

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

  

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen  
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– hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és 

fekvésben,  

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj– és vonógyakorlatokat.  

 

Fordítson figyelmet  

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,  

– a különböző vonásnemek elsajátítására,  

– a pizzicato–technikára,  

– az üveghangok megszólaltatására,  

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására,  

– a hangköz– és akkordjáték sajátosságaira,  

– a lapról olvasási készség fejlesztésére,  

– a basszus–, tenor– és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására,  

– a tudatos zenei memorizálásra,  

– a művek zeneileg igényes kidolgozására,  

– a rendszeres társas muzsikálásra.  

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra.  

 

Általános követelmény  

A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjének 

megfelelően, kotta– és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit 

érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg.  

 

A képességek kibontakoztatása és a készségek fejlesztése  

A hallás és a ritmusérzék fejlesztése, érzékenység a dinamikai és a hangszínbeli különbségekre.  

A kottaolvasás és a lapról játszás fejlesztése.  

A tudatos zenei memorizálás fejlesztése.  

A zenei ízlés, a stílusérzék és a karakterek iránti érzékenység fejlesztése, a zenei fantázia 

kibontakoztatása.  

A céltudatos és gazdaságos gyakorlási módszer kialakítása.  

 

1.52.1. Előképző évfolyamok  

1. évfolyam  

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hangszer és a vonó felépítése, részei. A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek.  

– Az A–, D–, G– és C–húr hangkészlete az első fekvés szűk fogásmódjában.  

– A módosítójelek.  

– A 2/4–es, 3/4–es és 4/4–es ütem.  

– A fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  
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– A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása.  

– A bal kéz játéka szűkfogásban egy húron.  

– Pizzicato, Détaché vonás. Egyenletes sebességű vonás.  

– Vonóbeosztás kétféle ritmusértéken (fél és negyed vagy negyed és nyolcad érték). Két hang 

kötése.  

 

Ajánlott tananyag  

Pejtsik: Gordonka ABC 1.kötet  

Gárdián: Gordonkaiskola  

Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – Brodszky EMB 2417)  

Gordonkamuzsika kezdőknek I.(EMB 6312)  

 

Követelmény  

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása egy 

húron.  

Az év végi vizsga anyaga:  

– G-dúr skála (külön, 2 hang kötve)  

1 gyakorlat vagy népdal, 2 zongorakíséretes mű  

 

2. évfolyam  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Az egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek.  

– Nyújtópont a fél– és a negyedérték mellett.  

– Húrváltás két szomszédos húron, két hang kötése.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Egy oktáv terjedelemben két húron való játék kvintváltó népdalokon.  

– Később hangsorok és hármashangzatok segítségével egyéb dallamokon.  

– Bal kéz legato fejlesztése terclépésekkel.  

– Egész– és részvonó használata, a vonóbeosztás alapjainak elsajátítása.  

 

Ajánlott tananyag  

Pejtsik: Gordonka ABC 1.kötet  

Gárdián: Gordonkaiskola  

Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – Brodszky EMB 2417)  

Gordonkamuzsika kezdőknek I.(EMB 6312)  

 

Követelmény  

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása két 

húron.  
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– C-dúr skála (külön és 2 hang kötve)  

1 gyakorlat vagy népdal, 2 zongorakíséretes előadási darab  

 

1.52.2. Alapfokú évfolyamok „A” tagozat  

1. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hangszer és a vonó felépítése, részei. A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek.  

– Az első fekvés szűk fogásmódjának hangkészlete.  

– A módosítójelek.  

– A dúr hangsor szerkezete, hangközei.  

– A 2/4–es, 3/4–es és 4/4–es ütem.  

– Az egész, fél, negyed, nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. Nyújtópont a fél és 

negyed érték mellett.  

– Dallamsorok, motívumok azonosságának felismerése. A hasonló részletek különbségeinek 

felismerése. Indítás, befejezés.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása.  

– A bal kéz játéka szűkfogásban egy húron. A bal kéz húrváltása.  

– Pizzicato. A détaché vonásmód.  

– Egész– és részvonások és ezek egyenletes sebességű összekapcsolása. 2–3–4 hang kötése.  

– Egyszerű húrváltás szomszéd húrok között.  

– Nyújtópontos ritmus kötve.  

– C–dúr hangsor két oktávon, G–dúr, hangsor egy oktávon keresztül. A hangsor – 

hármashangzat–felbontásai.  

 

Ajánlott tananyag  

Pejtsik: Gordonka ABC 1.kötet  

Gárdián: Gordonkaiskola  

Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – BrodszkyEMB 2417)  

Régi zene gordonkára (Brodszky) (EMB 2452)  

Gordonkamuzsika kezdőknek I. (EMB 6312)  

Régi zene 2 és 3 gordonkára (EMB 7222)  

Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7014)  

 

Követelmény  

Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, népdalfeldolgozás, vagy előadási darab eljátszása 

szomszédos húrokon, egy oktáv hangterjedelemben.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  
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– C-dúr skála  

1 etűd  

– Két előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül  

 

2. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hangkészlet bővítése a tágfogásban tanult hangokkal.  

– A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei és összehasonlításuk.  

– A 2/2–es, 3/8–os és a 6/8–os ütem. A tizenhatod érték és szünetjele. A triola. Nyújtópont 

nyolcad érték mellett. Kettős nyújtópont. A szinkópa.  

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság és 

a különbség felismerése. A periódus két felének kérdés–felelet viszonya.  

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A bal kéz játéka tágfogásban, az előző év anyagának ritmikai, vonókezelési és terjedelmi 

szintjén. (A kétfajta tágfogás tanításának sorrendjét a tanár dönti el.)  

– A vonókezelés fejlesztése szűkfogásos anyagon. 6–8 hang kötése. A portato vonásmód. Az 

egyszerű húrváltások fejlesztése. Az összetett húrváltás (arpeggio) alapjai. A barokk és a 

klasszikus táncok karakterének megfelelő, elválasztott hangok játéka.  

– A változó sebességű vonás megalapozása (nyújtópontos fél érték és negyed érték, illetve 

nyújtópontos negyed érték és nyolcad érték külön vonóval). Nyújtópontos nyolcad és 

tizenhatod kötve.  

– A dinamikai árnyalás alapjai (visszhanghatás, záróhangok diminuendója).  

– Hangsorok tágfogásban az első fekvésben. Hármashangzat–felbontások és terclépések.  

 

Ajánlott tananyag  

Gárdián: Gordonkaiskola  

Pejtsik: Gordonkaiskola I. és II. kötet  

Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70 (EMB 12195)  

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. (EMB 13409)  

Előadási darabok gordonkára II. (Csáth – Brodszky) (EMB 4480)  

Gordonkamuzsika kezdőknek II. (EMB 6748)  

Gordonkaduók kezdőknek (EMB 815  

 

Követelmény  

Egy adott technikai feladatot feldolgozó 8–24 ütemes, szűkfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű 

gyakorlat op. 70 kötetből) eljátszása.  

Tágfogás (és összekapcsolása szűkfogással) népdal vagy gyermekdal keretében. 16–32 ütemes 

előadási darab eljátszása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

B-dúr skála  
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– Egy etűd,  

– Két előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül.  

 

3. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Az első fekvés teljes hangkészlete, kibővítve a fekvésjátékban megismert hangokkal.  

– A változó ütem.  

– A könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa.  

– A triós forma és a rondóforma.  

– A tanult anyagban szereplő barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az előző évben jobb és bal kézzel külön–külön elsajátított technikai elemek összekapcsolása 

és fejlesztése.  

– A tágfogás fejlesztése. A fekvésjáték alapjai. (Az egyes fekvések tanítási sorrendjét a tanár 

dönti el.) – Gyakorlatok az egyes fekvésekben. A tanult fekvések összekapcsolása az első 

fekvéssel, az előző évek anyagának ritmikai, vonókezelési és terjedelmi szintjén. 

Ujjgyakorlatok a trilla és a pergőjáték megalapozására. A könnyebb ékesítések játéka. A vibrato 

alapjai. Könnyű kettősfogások első fekvésben.  

– Akkordpizzicato. A húrváltás és az arpeggio fejlesztése. Az akkordjáték alapjai. Martelé 

vonásmód. Összetett ritmusok és a velük kapcsolatos vonóbeosztás.  

– Dinamikai árnyalás, crescendo és diminuendo.  

– Az első fekvésben játszható valamennyi hangsor, kibővítve a tanult fekvésekben játszható 

hangsorokkal. Hármashangzat–felbontások és terclépések.  

 

Ajánlott tananyag  

Pejtsik: Gordonkaiskola II.  

Somló: Tanulmányok (EMB 2138)  

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I.  

Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486)  

Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606)  

Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325)  

Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037)  

Gárdonyi: Két kis rapszódia EMB 2205  

Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941)  

 

Követelmény  

Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70, 

vagy Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. kötetből) eljátszása.  
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Az első fekvés összekapcsolása valamely másik fekvéssel mérsékelt tempójú, könnyű ritmusú 

gyakorlatokban.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

D-dúr skála  

– Egy etűd,  

– Két előadási darab  

 

4. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Az első négy fekvés hangkészlete. Az üres húrok oktávja üveghanggal.  

– A tenorkulcs.  

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utóka nélkül és utókával, kettős ékesítés stb.) írásmódja és 

ritmusa.  

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése.  

– Egyszerű, egyszólamú művek harmóniavázának felismerése és elemzése a tanár irányításával.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– Az előző évben jobb és bal kézzel külön–külön elsajátított elemek összekapcsolása és 

fejlesztése.  

– Nagyobb terjedelmű művek az előző év technikai szintjén.  

– Játék az első négy fekvésben. A trilla és a pergőjáték fejlesztése. A bonyolultabb ékesítések 

játéka. A vibrato fejlesztése. A kettősfogás–játék fejlesztése.  

– Az arpeggio fejlesztése a bal kéz számára nehézséget nem tartalmazó anyagon. Akkordjáték 

az első fekvésben. A martelé vonásmód fejlesztése. Összetett vonásnemek.  

– A hangindítás és a vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, 

espressivo, grazioso és risoluto) megszólaltatásának megalapozása.  

– A dinamikai árnyalás fejlesztése.  

– Hangsorok egy, illetve két oktávon az első négy fekvésben 3#, 3 b előjegyzésig (a fisz–moll 

kivételével). Hármashangzat–felbontások és terclépések.  

 

Ajánlott tananya  

Pejtsik: Gordonkaiskola II.  

Somló: Tanulmányok (EMB 2138)  

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I.  

Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872)  

Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486)  

Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606)  

Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037)  

Alte Meisterweisen für junge Spieler (Schott 983)  

Gárdonyi: Két kis rapszódia (EMB 2205)  
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Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941)  

 

Követelmény  

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első 

fekvésben (pl. Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I., Dotzauer – Klingenberg: 113 gyakorlat 

I.).  

Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee–iskola, vagy a 

Kummer–iskola kantilénás etűdjei).  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

G-dúr skála két oktávon  

Egy etűd,  

– Két előadási darab  

 

5. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Az első négy fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, illetve fekvésenként. 

Az átmeneti fekvések (V.,.VI., és VII.) hangkészlete az A– és a D– húron.  

– A természetes üveghangok fogáshelye az első öt fekvésben, elemi tudnivalók a felhangsorról.  

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete.  

– Az ujjrendkészítés alapelvei. A jellegzetes figurációk harmóniai elemzése, a 

harmóniahangok, átmenőhangok és váltóhangok megkülönböztetése, a hangnemi kitérések 

felismerése, az alterált hangok.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első négy fekvésben.  

– A klasszikus zene jellegzetes vonós hangszeres figurációt tartalmazó fekvésváltó 

szekvenciáinak igényes kidolgozása. Az átmeneti fekvések játékának alapjai. A vibrato mozgás 

az átmeneti fekvésekben. A kettősfogás–játék fejlesztése.  

– Az akkordjáték és az arpeggio fejlesztése. A vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb 

zenei karakterek kifejező megszólaltatása. A könnyebb barokk szonáták stílusos 

megszólaltatásához szükséges vonókezelés kialakítása. A hangszín árnyalása vibratóval és 

vonókezeléssel.  

– Dúr és moll hangsorok két oktávon keresztül 3#,3b előjegyzésig. Hármashangzat–felbontások 

és terclépések.  

 

Ajánlott tananyag  

Lee: Melodische und progressive  

Lee: Übungen op. 131 (Schott 979)  

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

Breval: C–dúr szonáta (Schott Cello Bibliothek 21)  
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9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

Lee: Sechs Duos op. 60 I. (Hofmeister 30116)  

Dotzauer: 3 Sonaten op. 103 (Peters 7439  

Bréval: 3 leichte Sonaten op. 40 (Peters 13054)  

Martini: Concerto in Re maggiore (EMB 13182)  

Vivaldi:Sonaten  

Marcello: Sonaten  

 

Követelmény  

Közepes terjedelmű és mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31 és op. 

131, Dotzauer – Klingenberg I.).  

A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon.  

Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonáta–tétel 

eljátszása.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

Á-dúr skála két oktávon  

– Két etűd,  

– Egy barokk, vagy klasszikus tételpár zongorakísérettel, kotta nélkül.  

Egy előadási darab  

 

6. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Az átmeneti fekvések (V.,.VI., és VII.) teljes hangkészlete.  

– Az üres húrok oktávján alapuló hüvelykujjas fekvés hangkészlete.  

– Az üres húr nélkül játszott hangsorok általános ujjrendje.  

– A kromatikus hangsor ujjrendje.  

– A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés.  

– A gyakorlás célravezető és gazdaságos módszerei.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A tájékozódás és a biztonság fejlesztése az első hét fekvésben. Hüvelykujjas játék az üres 

húrok oktávján alapuló fekvésben.  

– A barokk kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése.  

– A klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai, könnyű 

etűdökön és gordonkaduók megfelelő részletein gyakorolva.  

– A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon.  

– Az önállóság fejlesztése az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás módszerességében.  

– Egy–két hangsor a több előjegyzést tartalmazó hangsorok általános ujjrendjével. A 

kromatikus hangsor.  
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Ajánlott tananyag  

Friss: Gordonkaiskola IV – V  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB 13487)  

Kummer: 10 études mélodiques op. 57 (EMB 13873)  

Popper: Népszerű előadási darabok I. (EMB 12943)  

Marcello: 6 sonate (EMB Urtext 1354  

Kummer: Sechs Duos op. 126 I. (Hofmeister 7365)  

Romberg: 3 Sonaten (Peters 6741)  

Offenbach: 3 Duos (Schott CB 116)  

Marcello: 6 sonate per 2 violoncellie basso continuo I–II. (EMB 13490–1)  

Vivaldi: Concerto in Re maggiore (EMB 13524)  

Vivaldi: Sonate  

 

Követelmény  

Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer 

I–II., Kummer op. 57) eljátszása.  

Barokk szonáta–tételpár (lassú–gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

C-dúr skála 3 oktávon  

– Egy etűd,  

– Egy barokk, illetve klasszikus tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab 

zongorakísérettel,  

- Egy előadási darab  

 

1.52.3. Alapfokú évfolyamok „B” tagozat  

2. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Az első fekvés teljes hangkészlete.  

– A dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei és összehasonlításuk.  

– A 2/2–es, 3/8–os, 6/8–os ütem. A tizenhatod érték és szünetjele. A triola. Nyújtópont a 

nyolcad érték mellett. Kettős nyújtópont. A szinkópa.  

– A könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa.  

– A triós forma és a rondóforma.  

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság és 

a különbség felismerése. A periódus két felének kérdés–felelet viszonya.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  
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– Mozgékony, folyamatos játék az első fekvésben, a szűk– és a kétféle tágfogásban. 

Gördülékeny hangsorjáték. Ujjgyakorlatok, a trilla és a pergőjáték megalapozására. A 

könnyebb ékesítések játéka. A vibrato alapjai. Könnyű kettősfogások első fekvésben.  

– A vonókezelés fejlesztése. 6–8 hang kötése. A portato vonás. Az egyszerű húrváltások 

fejlesztése. Az összetett húrváltás (arpeggio) alapjai. A barokk és a klasszikus táncok 

karakterének megfelelő elválasztott hangok játéka. Változó sebességű vonások (nyújtott ritmus 

külön vonóval) kiegyenlített hangon, igényes vonóbeosztással.  

– Az előadási darabok igényes, dinamikailag is árnyalt megszólaltatása.  

– Az első fekvésben játszható valamennyi hangsor. Hármashangzat–felbontások és terclépések.  

 

Ajánlott tananyag  

Pejtsik: Gordonkaiskola II.kötet  

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. (EMB 13409)  

Előadási darabok gordonkára II. (Csáth – Brodszky) EMB 448  

Gordonkamuzsika kezdőknek II. (EMB 6748)  

Könnyű előadási darabok (magyar szerzők művei) (EMB 8295)  

Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7015  

Sugár: Téma variációkkal (EMB 1540)  

Gordonkaduók kezdőknek (EMB 8158)  

Papp: 15 kis gordonkaduó (EMB 6722)  

Bréval: Leichte Stücke I–II. (Schott 6158–9)  

 

Követelmény  

Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee op. 70, vagy Popper op. 76/I. 

kötetéből) eljátszása.  

Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk vagy klasszikus tánc szűk– és 

tágfogásban.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

D-dúr skála  

– Két etűd,  

– Két előadási darab kotta nélkül.  

 

3. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Az első négy fekvés hangkészlete. Az üres húrok oktávja üveghanggal.  

– A változó ütem.  

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utóka nélkül és utókával, kettős ékesítés stb.) írásmódja és 

ritmusa.  

– A játszott anyagban szereplő barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete.  

A hangszerkezelés fejlesztése  
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– Fokozódó terjedelmi követelmények az előző év technikai szintjén.  

– A tájékozódás és folyamatos játék fejlesztése az első négy fekvésben. A trilla és a pergőjáték 

fejlesztése. A bonyolultabb ékesítések játéka. A vibrato fejlesztése. Kettősfogások első 

fekvésben, tágfogásban is.  

– Akkordpizzicato. A húrváltás és az arpeggio fejlesztése a bal kéz számára nehézséget nem 

tartalmazó anyagon. A martelé vonásmód. Összetett ritmusok és a velük kapcsolatos 

vonóbeosztás. Összetett vonásnemek.  

– A hangindítás és a vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, 

espressivo, grazioso és risoluto) megszólaltatásának megalapozása.  

– A dinamikai árnyalás fejlesztése.  

– Hangsorok egy illetve két oktáv hangterjedelemben, az első négy fekvésben 3#, 3b 

előjegyzésig (a fisz–moll kivételével). Hármashangzat–felbontások és terclépések.  

 

Ajánlott tananyag  

Gárdián: Gordonkaiskola  

Pejtsik: Gordonkaiskola II. kötet  

Somló: Tanulmányok (EMB 2138)  

Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872)  

Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486)  

Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606)  

Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325)  

Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037)  

Gárdonyi: Két kis rapszódia (EMB 2205)  

Kummer: Sechs Duos op. 156 I. (Hofmeister 30231)  

Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941)  

 

Követelmény  

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első 

fekvésben (pl. Popper op. 76/I., Dotzauer –  

Klingenberg I.).  

Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee–iskola, vagy a 

Kummer–iskola kantilénás etűdjei).  

Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy 

fekvésben.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

G-dúr skála 2 oktávon  

– Két etűd,  

– Egy barokk, illetve klasszikus tánctétel vagy egy romantikus darab zongorakísérettel, kotta 

nélkül.  

Egy előadási darab  

 

4. évfolyam „B” tagozat  
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Fejlesztési feladatok  

 

Ismeretek  

– Az első négy fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, illetve fekvésenként. 

Az átmeneti fekvések (V., VI. és VII.) hangkészlete az A– és a D–húron. A természetes 

üveghangok fogáshelye az első öt fekvésben, elemi tudnivalók a felhangsorról.  

– A tenorkulcs.  

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete.  

– Az ujjrendkészítés alapelvei.  

– A kromatikus hangsor ujjrendje.  

– Egyszerű, egyszólamú művek harmóniavázának felismerése és elemzése a tanár irányításával.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első négy fekvésben.  

– A klasszikus zene jellegzetes vonós hangszeres figurációt tartalmazó fekvésváltó 

szekvenciáinak igényes kidolgozása. Az átmeneti fekvések játékának alapjai. Az átmeneti 

fekvések vibrato mozgása. – A kettősfogás–játék fejlesztése.  

– Akkordjáték és egyszerű arpeggiók fekvésváltást is tartalmazó tanulmányokban és 

darabokban. A vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, 

grazioso és risoluto) kifejező megszólaltatása. A könnyebb barokk szonáták stílusos 

megszólaltatásához szükséges vonókezelés kialakítása.  

– A hangszín árnyalása vibratóval és vonókezeléssel.  

– Dúr és moll hangsorok két oktávon, 3#, 3b előjegyzésig.  

– Hármashangzat–felbontások és terclépések.  

 

Ajánlott tananyag  

Pejtsik: Gordonkaiskola II.  

Lee: 40 melodische Etüden op. 31 I. (Schott 966)  

Lee: Melodische und progressive  

Cello & Piano I. (EMB 14636)  

Cello & Piano II. (EMB 14637)  

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

Breval: C–dúr szonáta (Schott Cello Bibliothek 21)  

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

Dotzauer: 3 Sonaten op. 103 (Peters 7439)  

Bréval: 3 leichte Sonaten op. 40  

Farkas Ferenc: 4 kis darab  

Papp Lajos: 4 kis darab  

Marcello: 6 sonate  

Vivaldi: Sonate  

Squire: Előadási darabok  

Klengel: C-dúr cello concerto  
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Követelmény  

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31, op. 131, 

Dotzauer – Klingenberg I.).  

A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon.  

Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonátatétel eljátszása.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

Á-dúr skála két oktávon  

– Két etűd,  

– Egy barokk, vagy klasszikus szonátatétel zongorakísérettel,  

Egy előadási darab  

 

5. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Az átmeneti fekvések (V., VI. és VII.) teljes hangkészlete. Az üres húrok oktávján alapuló 

hüvelykujjas fekvés hangkészlete.  

– A hegedűkulcs.  

– Az üres húr nélkül játszott hangsorok általános ujjrendje.  

– Az üres húrt is tartalmazó kromatikus hangsor ujjrendje.  

– A jellegzetes hangszeres figurációk harmóniai elemzése, a harmóniahangok, átmenőhangok 

és váltóhangok megkülönböztetése, a hangnemi kitérések felismerése az alterált hangokról, a 

tanár irányításával.  

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első hét fekvésben. Hüvelykujjas játék 

az üres húrok oktávján alapuló fekvésben.  

– A barokk kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése.  

– A klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai, könnyű 

etűdökön és gordonkaduók megfelelő részletein gyakorolva.  

– A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon.  

– Az önállóság fejlesztése az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás módszerességében.  

– Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, két oktávon, a mélyebb fekvésű hangsorok három 

oktávon keresztül. Hármashangzat–felbontások és terclépések. A terc– és a szextskála alapjai 

(megfelelő fejlettségű kézalkat esetén). A kromatikus hangsor üres húrral.  

 

Ajánlott tananyag  

Friss: Gordonkaiskola IV – V  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB 13487)  

Jákó: Hüvelykujjgyakorlatok (EMB 5963)  

Kummer: 10 études mélodiques op. 57 (EMB 13873)  

Popper: Népszerű előadási darabok I. és II.kötet  
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Marcello: 6 sonate (EMB Urtext 1354  

Kummer: Sechs Duos op. 126 I. (Hofmeister 7365)  

Romberg: 3 Sonaten (Peters 6741)  

Offenbach: 3 Duos (Schott CB 116)  

Marcello: 6 sonate per 2 violoncellie basso continuo I–II. (EMB 13490–1)  

Vivaldi: Concertok  

Vivaldi: Sonate  

 

Követelmény  

Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer 

– Klingenberg I–II., Kummer: 10 melodikus etűd) eljátszása.  

Barokk szonáta–tételpár (lassú–gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. 

Vagy: egy koncert illetve concertino–tétel.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

C-dúr skála 3 oktávon  

– Két etűd,  

– Egy barokk tételpár, vagy két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel,  

Egy koncert vagy előadási darab  

 

6. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

A legfontosabb hüvelykujjas fekvések hangkészlete.  

Az üres húr nélkül játszható hangsorok általános ujjrendje.  

A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés.  

A gyakorlás célravezető és gazdaságos módszerei.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

A játék biztonságának és mozgékonyságának fejlesztése az első hét fekvésben. A hüvelykujjas 

játék fejlesztése. A hüvelykujjas fekvés összekapcsolása a mélyebb fekvésekkel. Igényes 

kettősfogás játék.  

Az előző évben elsajátított vonásmódok továbbfejlesztése. A spiccato vonás alapjai.  

Barokk és klasszikus művek stílusos előadása.  

A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon.  

Az önállóság fejlesztése az ujjrend megválasztásában és a gyakorlás módszerességében. 

Nagyobb terjedelmű művek gyors, megbízható elsajátítása.  

Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig három oktávon keresztül. A terc– és a szextskála 

fejlesztése (megfelelő kézalkat esetén). A kromatikus hangsor üres húr nélkül.  

 

Ajánlott tananyag  
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Friss: Gordonkaiskola IV – V  

Lee: 40 melodische Etüden op. 31 II. (Schott 967)  

Franchomme: 12 Etudes op. 35 (EMB 13871)  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)  

Merk: 20 etűd op  

Kodály: Epigrammák (EMB 1814)  

Járdányi: Szonatina (EMB 6528)  

Farkas: Népdalszonatina (EMB 2458)  

Papp: Négy kis darab (EMB 611  

Vivaldi: 9 sonate  

Kummer: Sechs Duos op. 156 II. (Hofmeister 30232)  

Vivaldi: Concerto in la minore (EMB 6253)  

Goltermann: Concerto  

Romberg: Sonate  

Romberg: Concerto  

Popper: Előadási darabok  

 

Követelmény  

Nagyobb technikai felkészültséget kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer – Klingenberg 

I–II., Kummer op. 57, valamint Franchomme op. 35–ből és Merk op. 11–ből a könnyebbek) 

eljátszása.  

Komolyabb követelményeket támasztó barokk szonáta–tételpár (lassú–gyors) eljátszása (pl. 

Marcello, Vivaldi).  

Egy koncert– illetve concertino–tétel, vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

D-dúr skála 3 oktávon  

– Két etűd,  

– Egy barokk, vagy preklasszikus tételpár zongorakísérettel,  

– Egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül.  

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után  

 

Az „A” tagozat végén  

A tanuló ismerje  

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását,  

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését,  

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 

leírni azokat,  

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,  

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét,  
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– az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét,  

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése),  

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,  

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést.  

Legyen képes  

– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta– és stílushűen, 

értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni,  

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban 

lapról eljátszani,  

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni.  

Tudjon kottát olvasni basszus–, tenor– és violinkulcsban.  

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával:  

– dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és 

szextek, az alsó fekvésekben kettes kötéssel is,  

– két etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.),  

– egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele,  

– egy előadási darab.  

 

A művészeti alapvizsga követelményei  

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A vizsga tantárgya és időtartama  

Gordonka főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc  

„B” tagozat: minimum 10 perc  

A vizsga tartalma  

„A” tagozat  

– Egy etűd, Somló: Tanulmányok gordonkára (EMB 2138), Lee: 40 melodikus etűd op. 31 

(Peters)/I. – /1., 2., 3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters), op. 131 – /1., 5., 13. 

nehézségi szintjén.  

– Két különböző karakterű előadási darab; Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett (EMB 

14636 kötetben), Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain (EMB 13598), Beethoven: 

Szonatina (EMB 13310 kötetben), Dvořak: Melódia nehézségi szintjén.  

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

„B” tagozat  

– Két különböző technikai követelményt támasztó etűd; a játék mozgékonyságának, és egy 

kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére; Dotzauer: Etűdök I (EMB 13486)–II (EMB 

13487). – Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters) I–II. –, Lee: 40 etűd op. 31 

(Peters) és op. 131–ből – , Kummer Melodikus etűdök op. 57 (Peters) nehézségi szintjén.  
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– Két különböző karakterű előadási darab; Popper: Gavotte (EMB 12943 kötetben és EMB 

12944 kötetben), Mazurka (EMB 13634, vagy EMB 12944 kötetben), Saint–Saëns: A hattyú 

(EMB 13585), vagy barokk szonáta–tételpár (lassú, gyors): Marcello: e–moll szonáta (EMB 

13547 kötetben)I–II. tétel, Marcello: G–dúr szonáta (EMB 13547 kötetben) III–IV. tétel, de 

Fesch: C–dúr szonáta, d–moll szonáta, Vivaldi: e–moll szonáta (EMB 13439 kötetben) I–II. 

tétel, Vivaldi: a–moll szonáta (EMB 13439 kötetben) I–II. tétel vagy egy koncerttétel Klengel: 

C–dúr Concertino nehézségi szintjén.  

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek,  

– technikai felkészültség,  

– helyes testtartás, hangszertartás,  

– hangképzés,  

– intonáció,  

– a vibrato helyes alkalmazása,  

– hangszerkezelés,  

– artikulációk és díszítések alkalmazása,  

– helyes ritmus és tempó,  

– előadásmód,  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása,  

– memória,  

– alkalmazkodóképesség,  

– állóképesség.  

 

1.52.4. Továbbképző évfolyamok „A” tagozat  

A továbbképző évfolyamok célja az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése 

a hangszer szóló– és kamarazene–irodalmában. Olyan művek, kiadványok és 

kiadványsorozatok ismerete, amelyek megfelelnek a tanuló képességeinek és 

hangszertudásának.  

 

7. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított készségek fejlesztése.  

– A fogásmódok, a bal kéz legato játékmód és a fekvésváltás fejlesztése.  

– Nagyobb intervallumú fekvésváltások.  

– A legato, détaché és martelé vonás fejlesztése.  

– A vonós artikuláció, a helyes hangindítás és a hangképzés fejlesztése.  

 

Ajánlott tananyag  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)  

Merk: 20 etűd op. 11  



1236 

 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer)  

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)  

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)  

Kodály: Adagio (EMB 768)  

Lisznyai: Ősz (EMB 2525  

Járdányi: Melódia (EMB 2840)  

Bach: 6 solosui  

Eccles: g–moll szonáta (Schott CB 66)  

Sammartini: G–dúr szonáta (Schott CB 55)  

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 642)  

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)  

Breval Concertino  

Romberg Divertimento  

Romberg Variációk  

Klengel d–moll concertino  

Goltermann G–dúr koncert  

J. Chr. Bach c–moll koncert  

 

Követelmény  

A zeneiskolai évfolyamokban elért színvonal fejlesztése.  

Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből.  

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez 

igazodó egyéni hangvételben.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta tételpár.  

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

 

8. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– Az átmeneti fekvések (V., VI., VII.) fejlesztése.  

– A legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és risoluto) igényes, kifejező 

megszólaltatása.  

– A barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges vonásmódok fejlesztése.  

 

Ajánlott tananyag  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)  

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)  

Merk: 20 etűd op. 11  

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)  
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Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)  

Kodály: Adagio (EMB 768)  

Lisznyai: Ősz (EMB 2525)  

Járdányi: Melódia (EMB 2840)  

Bach: 6 solosuite  

Sammartini: G–dúr szonáta (Schott CB 55)  

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)  

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)  

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)  

Breval Concertino  

Romberg Divertimento  

Romberg Variációk  

Klengel d–moll concertino  

Goltermann G–dúr koncert  

J. Chr. Bach c–moll koncert  

 

Követelmény  

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei 

karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal.  

A tanult művek stílusos és kifejező eljátszása, amely tükrözi, hogy a tanuló ismeri a játszott mű 

formai felépítését és harmóniai szerkezetét.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta tételpár.  

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

 

9. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hüvelykujjas játék fejlesztése.  

– A játék mozgékonyságának fejlesztése ujjgyakorlatokkal.  

– Összetett vonások.  

– A bécsi klasszikus kamarazene basszus szólamainak megszólaltatásához szükséges 

vonásmódok fejlesztése, könnyű anyagon.  

– A hangsorjáték gördülékenységének fejlesztése.  

 

Ajánlott tananyag  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)  

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)  

Merk: 20 etűd op.  

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)  

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)  
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Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)  

Kodály: Adagio (EMB 768)  

Lisznyai: Ősz (EMB 2525)  

Járdányi: Melódia (EMB 2840)  

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)  

Pericoli: 6 sonate I–II. (EMB 13434, 13435)  

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)  

Eccles: g–moll szonáta (Schott CB 669  

Grazioli: F–dúr szonáta (Schott CB 31)  

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)  

Corelli: d–moll szonáta  

Sammartini: G–dúr szonáta (Schott CB 55)  

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)  

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)  

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)  

Breval Concertino  

Romberg Divertimento  

Romberg Variációk  

Klengel d–moll concertino  

Goltermann G–dúr koncert  

J. Chr. Bach c–moll koncert  

 

Követelmény  

A hangszeren való biztos tájékozódás, topográfia ismerete mind az átmeneti, mind a 

hüvelykfekvésben. Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek 

megválasztásában.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta tételpár.  

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

 

10. évfolyam „A” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hüvelykujjas fekvések összekapcsolása mélyebb fekvésekkel.  

– A vibrato fejlesztése dolce és espressivo karakterű darabokon.  

– A kettősfogásjáték tisztaságának és szép hangzásának fejlesztése.  

– A tónus árnyalása, a zenei kifejezés fokozása romantikus műveken.  

– Nagyobb önállóság az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás megtervezésében, 

módszereinek kiválasztásában.  
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Ajánlott tananyag  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)  

Merk: 20 etűd op. 11 (többféle kiadás)  

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)  

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)  

Kodály: Adagio (EMB 768)  

Lisznyai: Ősz (EMB 252  

Járdányi: Melódia (EMB 2840)  

Bach: 6 solosuite  

Pericoli: 6 sonate I–II. (EMB 13434, 13435)  

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)  

Eccles: g–moll szonáta (Schott CB 66)  

Grazioli: F–dúr szonáta (Schott CB 31)  

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)  

Corelli: d–moll szonáta  

Sammartini: G–dúr szonáta (Schott CB 55)  

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)  

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)  

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)  

Breval Concertino  

Romberg Divertimento  

Romberg Variációk  

Klengel: d–moll concertino  

Goltermann G–dúr koncert  

J. Chr. Bach c–moll koncert  

 

Követelmény  

Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók 

helyes megválasztására.  

A hangszeres fejlődés mellett a zenei műveltség elmélyítése, a zenélési kedv ébrentartása, a 

kortárs zene befogadása.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta tételpár.  

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

 

1.52.5. Továbbképző évfolyamok „B”tagozat  

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulóinak egy része nem zenei jellegű közismereti 

tanulmányaik mellett is meg akarja őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét.  

 

7. évfolyam „B” tagozat  
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Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

– A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított technikai ismeretek átismétlése és 

továbbfejlesztése.  

– A szűk– és a tágfekvés, valamint az átmeneti fekvések kivitelezésének ellenőrzése, a helyes 

kéztartás és intonációs szempontok figyelembe vételével.  

– A legato játékmód továbbfejlesztése, húrváltás 2, 3, 4 húron is.  

– Az egyes vonásnemek tökéletesítése, és könnyebb kombinált vonásnemek.  

– Vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságának változtatása és helyes alkalmazása.  

 

Zenei készségfejlesztés:  

– Legyen képes a tanuló egészséges, salaktalan alaphangon, tudatos hangképzéssel a vonó teljes 

hosszán játszani.  

– Tudja a vonóváltásait zökkenőmentesen megoldani.  

– Legyen képes világosan megkülönböztethető forte és piano játékmódra.  

– Tudjon kantilénában minden ujjal vibrálni.  

– Ismerje és tudja játszani a legato, détaché és martelé vonásokat, és azok kombinációit.  

 

Ajánlott tananyag  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)  

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)  

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: Népszerű előadási darabok II.( MB 12944)  

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)  

Kodály: Adagio (EMB 768)  

Lisznyai: Ősz (EMB 2525)  

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)  

Járdányi: Melódia (EMB 2840)  

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)  

Pericoli: 6 sonate I–II. (EMB 13434, 13435)  

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)  

Eccles: g–moll szonáta (Schott CB 66)  

Grazioli: F–dúr szonáta (Schott CB 31)  

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)  

Corelli: d–moll szonáta  

Sammartini: G–dúr szonáta (Schott CB 55)  

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)  

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)  

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)  

Breval: Concertino  

Romberg. Divertimento  
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Romberg: Variációk  

Klengel: d–moll concertino  

Goltermann: G–dúr koncert  

J. Chr. Bach: c–moll koncert  

 

Követelmény  

Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből.  

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez 

igazodó egyéni hangvételben.  

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Egy etűd  

– Egy szonáta tételpár  

– Egy előadási darab  

A vizsgaanyagot az etűd kivételével kotta nélkül kell játszani.  

 

8. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

Technikai készségfejlesztés:  

– A fekvésváltások topográfiai biztonságának fejlesztése, segédhangok felhasználásával és 

tudatosításával.  

– Akkordjáték 3 és 4 húron, a vonóbeosztás, vonónyomás tanítása a helyes arányok 

betartásával, a húrsíkok figyelembe vételével, és a jobb kar ívmozgására való törekvéssel.  

– Ujjgyakorlatok: az egyenletes pergőtechnikához vezető gyakorlatok, fokozatos gyorsítással.  

 

Zenei készségfejlesztés:  

– Tudjon mindkét irányban mérsékelt hosszúságú kitartott hangon egyenletes cresendot és 

decresendot játszani.  

– Ismerje fel, és tudja alkalmazni a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, 

grazioso.  

– Tudja alkalmazni egy zenei frázison belül a súlyos és súlytalan hangok arányait, ami később 

a helyes zenei deklamációhoz vezet.  

 

Ajánlott tananyaga  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)  

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)  

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)  

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)  
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Kodály: Adagio (EMB 768)  

Lisznyai: Ősz (EMB 2525)  

Járdányi: Melódia (EMB 2840)  

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)  

Pericoli: 6 sonate I–II. (EMB 13434, 13435)  

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)  

Eccles: g–moll szonáta (Schott CB 66)  

Grazioli: F–dúr szonáta (Schott CB 31)  

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)  

Corelli: d–moll szonáta  

Sammartini: G–dúr szonáta (Schott CB 55)  

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)  

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)  

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)  

Breval Concertino  

Romberg Divertimento  

Romberg Variációk  

Klengel d–moll concertino  

Goltermann G–dúr koncert  

J. Chr. Bach c–moll koncert  

 

Követelmény  

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei 

karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal.  

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Egy etűd,  

– Egy szonáta tételpár vagy 1 előadási darab,  

– Egy koncert–tétel, vagy egy előadási darab.  

A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül kell játszani.  

 

9. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

Technikai készségfejlesztés:  

– A hüvelykujjas játék fejlesztése két szomszédos húrátmenettel.  

– A bal kéz játékterületének kiterjesztése az összes fekvésbe.  

– Skálák és hármashangzatok 3 oktáv terjedelemben a G húron kezdődő, 4 oktáv terjedelemben 

a C húron kezdődő hangsorokkal, különböző vonásokkal (detaché, 2, 3, 4, 8 hang legato 

kötéssel, martelé).  
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– Trilla gyakorlatok, az ujjak billentési, és különösen felemelési sebességének fokozása, 

szükség szerinti fekve tartásának tudatosítása.  

– A vibrato továbbfejlesztése.  

– Arpeggio (akkordfelbontás) 3 és 4 húron legato és detaché vonásokkal.  

 

 

 

Zenei készségfejlesztés:  

– Tudjon 3 ill. 4 oktáv terjedelemben mérsékelten gyors tempóban tisztán, egyenletesen 

skálákat és hármashangzatokat játszani.  

– Tudjon kifejezően minden ujjal vibrálni tartalmas hangon, piano és forte dinamikában 

kantiléna íveket játszani.  

– Legyen képes gördülékeny fekvésváltások végrehajtására.  

– Ismerje a barokk zene díszítéseinek kivitelezését.  

– Tudja alkalmazni a barokk zenében előforduló különböző vonásnemeket.  

 

Ajánlott tananyaga  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)  

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)  

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)  

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)  

Kodály: Adagio (EMB 768)  

Lisznyai: Ősz (EMB 2525)  

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)  

Járdányi: Melódia (EMB 2840)  

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)  

Pericoli: 6 sonate I–II. (EMB 13434, 13435)  

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)  

Eccles: g–moll szonáta (Schott CB 66)  

Grazioli: F–dúr szonáta (Schott CB 31)  

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)  

Corelli: d–moll szonáta  

Sammartini: G–dúr szonáta (Schott CB 55)  

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore( EMB 6425)  

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)  

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)  

Breval: Concertino  

Romberg: Divertimento  

Romberg: Variációk  

Klengel: d–moll concertino  

Goltermann: G–dúr koncert  
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J. Chr. Bach: c–moll koncert  

 

Követelmény  

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire.  

Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani.  

Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Egy etűd,  

– Egy tétel Bach szólószvitjeiből,  

– Egy koncert–tétel, vagy egy szonáta tételpár.  

A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül kell játszani.  

 

10. évfolyam „B” tagozat  

Fejlesztési feladatok  

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása  

Technikai készségfejlesztés:  

A staccato vonás alapjainak ismertetése és gyakoroltatása.  

A legato és staccato vonás kombinációi egy vonóhosszon belül.  

Fekvésváltás gyakorlatok nagy intervallumokban.  

A hüvelykujj használatának kiterjesztése alsóbb fekvésekbe és alsóbb húrokra is.  

Zenei készségfejlesztés:  

Tudjon a tanuló magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni. A tanult vonásnemeket a 

zenei kívánalmaknak megfelelően alkalmazni.  

Legyen képes a jobb és bal kar játszómechanizmusának egybehangolására, a ritmikus zenei 

problémák megoldása érdekében.  

Tudja a dinamikai árnyalatokat kiterjeszteni az intenzív pianissimo felé, valamint szükség 

esetén a risoluto fortissimo hangzásig.  

Legyen képes mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő játékra, és a zenei agogikák helyes 

kivitelezésére.  

 

Ajánlott tananyag  

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)  

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)  

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)  

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)  

Kodály: Adagio (EMB 768)  

Lisznyai: Ősz (EMB 2525)  

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)  

Járdányi: Melódia (EMB 2840)  

J.S.Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)  
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Pericoli: 6 sonate I–II. (EMB 13434, 13435)  

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)  

Eccles: g–moll szonáta (Schott CB 66)  

Grazioli: F–dúr szonáta (Schott CB 31)  

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)  

Corelli: d–moll szonáta  

Sammartini: G–dúr szonáta (Schott CB 55)  

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)  

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)  

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)  

Breval: Concertino  

Romberg: Divertimento  

Romberg: Variációk  

Klengel: d–moll concertino  

Goltermann: G–dúr koncert  

J.Chr.Bach: c–moll koncert  

 

Követelmény  

Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók 

helyes megválasztására.  

Könnyed és folyamatos fekvésváltásra.  

Ritmikus pergőjátékra.  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Egy tétel Bach szólószvitjeiből,  

– Egy koncert–tétel vagy szonáta tételpár,  

– Egy előadási darab.  

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után  

Az „A” tagozat végén  

Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani.  

Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok 

eljátszására.  

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)  

A tanuló legyen képes tisztán  

– 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni,  

– hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani,  

– p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni.  

Tudjon  

– a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni,  

– kifejezően, minden ujjal vibrálni.  

Legyen képes  
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– gördülékeny fekvésváltások végrehajtására,  

– mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő–játékra,  

– zenei agogikák helyes kivitelezésére,  

– a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására,  

– a dinamikai árnyalatok megvalósítására,  

– a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére.  

Ismerje  

– az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal,  

– a különböző vonásnemeket és azok kombinációit.  

 

A művészeti záróvizsga követelményei  

A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.  

A vizsga tantárgya és időtartama  

Gordonka főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc  

„B” tagozat: minimum 10 perc  

 

A vizsga tartalma  

„A” tagozat  

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta tételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű–tétel; Vivaldi: a–moll–szonáta 

(EMB 13439 kötetben) I–II., Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G–dúr koncert 

(EMB 6425) I. tétel) nehézségi szintjén.  

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.  

„B” tagozat  

– Egy tétel Bach szólószvitjeiből; (EMB 13965), a G–dúr szólószvit nehézségi szintjén.  

– Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab; Eccles: g–moll szonáta (Schott), 

Sammartini: G–dúr szonáta (Schott), Lisznyai: Ősz (EMB 2525), Járdányi: Melódia (EMB 

2840) nehézségi szintjén.  

– Egy koncert–tétel; Goltermann: G–dúr koncert (Schott), J. Chr. Bach: c–moll koncert (Peters) 

nehézségi szintjén.  

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.  

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek,  

– technikai felkészültség,  

– helyes testtartás, hangszertartás,  

– hangképzés,  

– intonáció,  

– a vibrato helyes alkalmazása,  

– hangszerkezelés,  
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– artikulációk és díszítések alkalmazása,  

– helyes ritmus és tempó,  

– előadásmód,  

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása,  

– memória,  

– alkalmazkodóképesség,  

– állóképesség.  

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  

Megfelelő mennyiségű, minőségű és méretű gordonka, tartozékokkal (finomhangoló, vonó, 

tok, gyanta).  

Évente hangszerenként egy garnitúra húr és egy vonószőrözés.  

Jól hangolt zongora (pianínó)  

Legalább két darab kottatartó  

Különböző magasságú székek, a tanulók testalkatának megfelelően.  

Metronóm. 

 

 VOKÁLIS TANSZAK – MAGÁNÉNEK TANTÁRGY 

 

A magánének–tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett alapfeladata 

az énekhang (mint hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás befejezése után kialakult 

hangképző szervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok) alkalmasak, így a magánének–tanulást 

15–18 éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól függően változik).  

 

A magánének tantárgy tanításának a célja, feladata 

– adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális kifejlesztéséhez, 

– felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra, 

– nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 

 

A magánének tantárgy tanításának szakirányú feladatai 

Ismertesse a tanulókkal 

– az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 

– a vokális irodalmat, annak jeles alkotó– és előadóművészeit, 

– a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) alkalmazását. 

 

Alakítson ki 

– helyes légzési módot, 

– tiszta intonációs képességet, 

– a tanuló saját hangterjedelmében egységes hangszínt, 

– árnyalt dinamikai megoldásokat, 

– igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb alkalmazására, 

– érthető és szép szövegmondást, 
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– helyes hangeszményt. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– beéneklő–, hangképző–, hangterjedelem–növelő gyakorlatokat, 

– rezonancia– és rekesz–gyakorlatokat, 

– szövegmondó feladatokat, 

– koloratúra–, trilla– és díszítő gyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a tanuló saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról éneklési készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas éneklésre. 

Tanítsa meg a tanulókat hangképző szervük egészségi állapotának felmérésére, és a szükséges 

egészségügyi tennivalókra. 

 

1.53.1. Előképző évfolyam 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

Könnyed, természetes testtartás, lazítógyakorlatok. 

Összetett, azaz mélylégzés. 

A továbbiakban megegyezik az első évfolyam anyagával, de a tanuló életkori sajátosságait 

figyelembe véve, a neki megfelelő szűkebb hangterjedelemben. 

 

Követelmény 

A magyar népdalok stílusos éneklése. 

4–5 kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal. 

 

Ajánlott tananyag: 

Gyerekdalok, filmslágerek, musical-ek: 

Csiribiri zabszalma 

Bóbita 

Játszunk együtt 

Micimackó 

Helikoffer 

Sehall, selát Dömötör 

A birka-iskola 
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Boldog születésnapot 

Slampusz, a kutya 

Csudálatos Mary 

Disney és mesefilmek dalai 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal. 

 

1.53.2. Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– Könnyed, természetes testtartás, lazító gyakorlatok. 

– Összetett, azaz mélylégzés. (Az élettani légzés, beszédlégzés, énekes légzés fogalmai).  

– A mélylégzés gyakorlása, fekvő, ülő és álló helyzetben.  

– A levegő egyenletes, folyamatos áramoltatása. (Kilégzés sz, s hangzókkal). 

– A helyes artikuláció. 

– A nyelv elhelyezkedése különböző hangzóknál.  

– Magán– és mássalhangzók.  

– A helyes állejtés gyakorlása.  

– Beszédtechnikai gyakorlatok.  

– A helyes artikuláció gyakorlása egyszerű szöveggyakorlatokkal. 

– Tiszta intonáció. 

– A rezonancia fejlesztésének megkezdése m, n, ny, ng hangzókkal: csukott és nyitott szájas 

zöngegyakorlatok, magánhangzókkal, illetve mássalhangzókkal kapcsoltan is. 

– A skálák hangterjedelme ne haladja meg az oktávot. A skálákban szomszédos hangok, illetve 

maximum terclépések szerepeljenek. A szöveges skálák használata ajánlatos (pl. mondókák). 

 

Ajánlott tananyag 

Bárdos: Érik a szőlő (Zeneműkiadó) 

Molnár – Kern: Daloskert (Zeneműkiadó) 

Járdányi: Röpülj páva (Zeneműkiadó) 

Ránki: Fekete szőlő (EMB) 

Ádám J.: Virágim, virágim (EMB) 

Bartók – Kodály: Magyar népdalok (EMB) 

Szép a páva (EMB) 

Bodza K.: Énekiskola I. (Tankönyvkiadó) 

Kerényi: Százszínű csokor (EMB) 

Magyar népzene (lemezantológia) 

Schola cantorum I–XI. 
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Régi magyar dalok gitárkísérettel I–III. (EMB) 

Ádám J.: A dal mesterei I–III. (EMB) 

Kerényi: Énekiskola I–II. (EMB) 

Váginé: Dalgyűjtemény I–II. (Tankönyvkiadó) 

Molnár J.: Eufonetika 

Montágh: A tiszta beszéd (Calibra) 

Adorján I.: Hangképzés, énektanítás (Eötvös József) 

Kerényi: Az éneklés művészete (EMB) 

Fischer: A beszéd művészete (Gondolat) 

Jelinek G.: Út a természetes énekléshez (Akkord) 

Gyerekdalok, filmslágerek, musical-ek: 

Csiribiri zabszalma 

Bóbita 

Játszunk együtt 

Micimackó 

Helikoffer 

Sehall, selát Dömötör 

A birka-iskola 

Boldog születésnapot 

Slampusz, a kutya 

Csudálatos Mary 

Disney és mesefilmek dalai 

 

Követelmény 

Könnyed, laza testtartás. 

A mélylégzés alapjainak elsajátítása. 

A helyes beszédtechnika alapjainak elsajátítása. 

A tiszta intonáció igényének elsajátítása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két népdal (az egyik esetleg kíséret nélkül), 

– Egy műdal. 

A dalokat kotta nélkül kell előadni, a műdalokat zongorakísérettel. 

 

2. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– Lágy és pontos hangindítás. 

– A laza szájnyitás, állejtés begyakorlása. 

– A rezonancia fejlesztésének folytatása, a középfekvés erősítése. 
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– A nyelv elhelyezkedése különböző vokálisokkal: zöngítés csukott és nyitott szájas 

zöngegyakorlatokkal. 

– A legato éneklés megalapozása sziszegőkkel. A levegő egyenletes, folyamatos áramoltatása. 

– Kis hangterjedelmű (szekund, terc, kvint) skálagyakorlatok minden vokálissal. Szöveges 

skálagyakorlatok. 

– Beszédtechnikai gyakorlatok a hangerő és a rezonancia fejlesztésére. 

– A beszédhibák javítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Az első évfolyamnál felsorolt kötetek, valamint: 

Ádám J.: A dal mesterei (további kötetek) (EMB) 

Kodály: Magyar népzene (a sorozat könnyebb darabjai) (EMB) 

Sík – Szabados: Műdalok (Rozsnyai Kiadó) 

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

Aida 

Macskák 

Diótörő és Egérkirály 

Légy jó, mindhalálig 

Padlás 

Chicago 

Hair 

Jézus Krisztus Szupersztár 

Kabaré 

Fame 

Miss Saigon 

Mozart 

Evita 

Rómeó és Júlia 

Vámpírok bálja 

Jekyll és Hyde 

 

Követelmény 

Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 

Laza állejtés, lágy hangindítás. 

Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 

Barokk és klasszikus stílus ismerete. 

Zenei előírások ismerete, értelmezése. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népdal, 

– Két különböző stílusú dal. 

A műveket kotta nélkül kell előadni, a műdalokat zongorakísérettel. 
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3. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A hangterjedelem (ambitus) bővítése. Skálák egyre nagyobb hangterjedelemben és 

váltakozva: alulról, illetve felülről indítva. 

– Technikai gyakorlatok (a staccato, tenuto és legato éneklés tökéletesítése). 

– A rezonancia tudatos alkalmazása. 

– A vokálisok teljes kiegyenlítésének megkezdése színben, rezonanciában. 

– A dinamikai előírások egyre pontosabb megoldása. 

– Hosszabb frázisok éneklése. 

 

Ajánlott tananyag 

Haydn, Mozart, Beethoven dalkötetei  

Mendelssohn, Schumann, Schubert dalkötetei  

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

Bartók: Nyolc magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Farkas, Sugár, Kósa dalai (EMB) 

Vaccai: Metodo prattico (Peters) 

Lütgen: Kehlfertigkeiten (Peters) 

Parisotti: Arie antiche I–III. (Ricordi) 

Aida 

Macskák 

Diótörő és Egérkirály 

Légy jó, mindhalálig 

Padlás 

Chicago 

Hair 

Jézus Krisztus Szupersztár 

Kabaré 

Fame 

Miss Saigon 

Mozart 

Evita 

Rómeó és Júlia 

Vámpírok bálja 

Jekyll és Hyde 

 

Követelmény 

A levegő egyenletes áramoltatása. 

Legato éneklés. 
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Szövegkiejtés továbbfejlesztése. 

Zenei és szöveghangsúlyok. 

Rezonancia fejlesztése. 

Hangterjedelem növelése. 

Romantikus stílus ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két népdal, illetve népdalfeldolgozás, 

– Egy barokk vagy klasszikus dal, 

– Egy XX. századi magyar mű vagy romantikus dal. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A hang befejezésének gyakorlása. 

– Egyenletes, gyorsabb futamok éneklése. 

– Díszítések, trilla–előkészítő gyakorlatok. 

– A művekben előforduló koloratúrák tiszta, könnyed megoldása. 

– Az éneklésben előforduló technikai hibák önálló javítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: Magyar népzene I–XI. (középnehézségű darabok) (EMB) 

Kodály: Énekszó (EMB) 

Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 

Brahms, Csajkovszkij, Muszorgszkij dalkötetei 

Aida 

Macskák 

Diótörő és Egérkirály 

Légy jó, mindhalálig 

Padlás 

Chicago 

Hair 

Jézus Krisztus Szupersztár 

Kabaré 

Fame 

Miss Saigon 

Mozart 

Evita 

Rómeó és Júlia 



1254 

 

Vámpírok bálja 

Jekyll és Hyde 

 

Követelmény  

Az ajánlott anyag elvégzése 

Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése 

A vokálisok színbeli kiegyenlítése 

Staccato éneklés 

A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete 

Memóriafejlesztés 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy magyar népdalfeldolgozás, 

– Egy barokk vagy klasszikus dal, 

– Egy romantikus dal, 

– Egy XX. századi magyar mű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A rezonancia tökéletesítése. 

– A hangszín és hangerő egysége. 

– Díszítések, trilla. 

– A recitativo éneklés készségének továbbfejlesztése. Barokk és klasszikus recitativo (Bach, 

Händel; Haydn, Mozart). 

 

Ajánlott tananyag 

Az eddigi kötetek, továbbá: 

Händel–áriák  

Kodály: Négy dal (EMB) 

Brahms, Wolf, Mahler dalkötetei  

Különféle kiadásban megjelent áriaalbumok 

Aida 

Macskák 

Diótörő és Egérkirály 

Légy jó, mindhalálig 

Padlás 

Chicago 

Hair 

Jézus Krisztus Szupersztár 
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Kabaré 

Fame 

Miss Saigon 

Mozart 

Evita 

Rómeó és Júlia 

Vámpírok bálja 

Jekyll és Hyde 

 

Követelmény 

Az ajánlott anyag elvégzése 

A rezonanciák továbbfejlesztése 

Az önálló gyakorlás kialakítása 

A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása 

A recitativo éneklés 

A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy XX. századi magyar mű, 

– Egy romantikus dal, 

– Egy szabadon választott dal, 

– Egy ária (kantátából, oratóriumból, operából). 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– Tiszta intonálás, lágy éneklés, a rezonancia jó alkalmazása, tiszta érthető szövegmondás. 

– Az éneklés teljes önkontrollja. 

– A teljes zenei (éves) anyag fölényes technikájú éneklése. 

 

Ajánlott tananyag 

R. Strauss, Ravel, Dvořák, Britten, Debussy, Honegger, De Falla művei 

További opera– és oratórium–albumok 

Aida 

Macskák 

Diótörő és Egérkirály 

Légy jó, mindhalálig 

Padlás 

Chicago 

Hair 
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Jézus Krisztus Szupersztár 

Kabaré 

Fame 

Miss Saigon 

Mozart 

Evita 

Rómeó és Júlia 

Vámpírok bálja 

Jekyll és Hyde 

 

Követelmény  

Az ajánlott anyag elvégzése. 

Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 

Az éneklés teljes önkontrollja. 

Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 

A könnyű műfajok/sanzon, kuplé, operett, musical ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy nehezebb magyar népdalfeldolgozás, 

– Egy romantikus vagy későromantikus dal, 

– Egy szabadon választott ária (kantátából, oratóriumból vagy operából), 

– Egy XX. századi mű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

1.53.3. Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– Lágy és pontos hangindítás. 

– A laza szájnyitás, állejtés begyakorlása. 

– A rezonancia fejlesztésének folytatása, a középfekvés erősítése. 

– A nyelv elhelyezkedése különböző vokálisokkal: zöngítés csukott és nyitott szájas 

zöngegyakorlatokkal. 

– A legato éneklés megalapozása sziszegőkkel. A levegő egyenletes, folyamatos áramoltatása. 

– Kis hangterjedelmű (szekund, terc, kvint) skálagyakorlatok minden vokálissal. Szöveges 

skálagyakorlatok. 

– Beszédtechnikai gyakorlatok a hangerő és a rezonancia fejlesztésére. 

– A beszédhibák javítása. 

– A zenei és a szöveghangsúly megvalósításának technikai eszközei. 

– A zenei memória fejlesztése. 
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Követelmény  

A zenei memória fejlesztése. 

A rezonancia fejlesztésének alapjai. 

Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 

Laza állejtés, lágy hangindítás. 

Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 

Barokk és klasszikus stílus ismerete. 

Zenei előírások ismerete, értelmezése. 

 

Ajánlott tananyag 

Az első évfolyamnál felsorolt kötetek, valamint: 

Ádám J.: A dal mesterei (további kötetek) (EMB) 

Kodály: Magyar népzene (a sorozat könnyebb darabjai) (EMB) 

Sík – Szabados: Műdalok (Rozsnyai Kiadó) 

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népdal, 

– Két különböző stílusú műdal, 

– Egy duett, tercett vagy hangszeres (nem zongora–) kísérettel ellátott mű. 

A műveket kotta nélkül, a műdalokat zongorakísérettel kell előadni. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A légzéskapacitás növelésére irányuló gyakorlatok. 

– Egyszerűbb díszítő elemek, trilla–előkészítő gyakorlatok. 

– A hangterjedelem (ambitus) bővítése. Skálák egyre nagyobb hangterjedelemben és 

váltakozva: alulról, illetve felülről indítva. 

– Technikai gyakorlatok (a staccato, tenuto és legato éneklés tökéletesítése). 

– A rezonancia tudatos alkalmazása. 

– A vokálisok teljes kiegyenlítésének megkezdése színben, rezonanciában. 

– A dinamikai előírások egyre pontosabb megoldása. 

– Hosszabb frázisok éneklése. 

– Technikai gyakorlatok az „A” tagozatnál nagyobb mennyiségben és biztonságosabb technikai 

megoldással. 

 

Ajánlott tananyag 

Haydn, Mozart, Beethoven dalkötetei  

Mendelssohn, Schumann, Schubert dalkötetei 
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Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

Bartók: Nyolc magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Farkas, Sugár, Kósa dalai (EMB) 

Vaccai: Metodo prattico (Peters) 

Lütgen: Kehlfertigkeiten (Peters) 

Parisotti: Arie antiche I–III. (Ricordi) 

Gluck: Lieder 

Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 

Váginé: Dalgyűjtemény II–III. (Tankönyvkiadó) 

Kodály: Énekszó 

Huzella, Váry, Szokolay, Hajdu, Reinitz és mások dalai. 

 

Követelmény  

A hangterjedelem növelése. 

A rezonancia tudatos alkalmazása. 

A levegő egyenletes áramoltatása. 

Legato éneklés. 

Szövegkiejtés továbbfejlesztése. 

Zenei és szöveghangsúlyok. 

Rezonancia fejlesztése. 

Hangterjedelem növelése. 

Romantikus stílus ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy igényesebb népdalfeldolgozás vagy XX. századi magyar mű, 

– Egy könnyű barokk, illetve klasszikus ária vagy romantikus dal, 

– Egy szabadon választott mű, 

– Egy kamaramű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

4. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A hang befejezésének gyakorlása. 

– Egyenletes, gyorsabb futamok éneklése. 

– A művekben előforduló koloratúrák tiszta, könnyed megoldása. 

– Az éneklésben előforduló technikai hibák önálló javítása. 

– A hangterjedelem bővítése. 

– Nehezebb díszítési gyakorlatok. 

– A skálagyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása. 

– A levegővezetés és támasz fogalmának tudatosítása. 
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– Az eddigi megszerzett készségek alkalmazása a zenei előírások megvalósításában. 

– Az olasz bel canto kezdetei, a recitarcantando egyszerűbb darabjai (Monteverdi és kortársai).  

– A német bel canto iskola (Schütz, Telemann). 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: Magyar népzene I–XI. (középnehézségű darabok) (EMB) 

Kodály: Énekszó (EMB) 

Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 

Brahms, Csajkovszkij, Muszorgszkij dalkötetei 

Hindemith, Mahler, Wolf, Debussy, Fauré, Kabalevszkij, Prokofjev, Grieg, Dvořák, Britten 

dalkötetei 

Händel–áriák (Peters) 

Ária–albumok (EMB, Peters) 

 

Követelmény 

A levegővezetés és támasz fogalmának tudatosítása. 

Az eddig megszerzett készségek alkalmazása a zenei előírások megvalósításában. 

Az ajánlott anyag elvégzése. 

Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése. 

A vokálisok színbeli kiegyenlítése. 

Staccato éneklés. 

A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete. 

Memóriafejlesztés. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy XX. századi mű, 

– Egy barokk vagy klasszikus dal, 

– Egy romantikus vagy későromantikus dal, 

– Egy szabadon választott opera– vagy oratórium–ária, 

– Egy kamaramű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. A vizsga anyagából legalább két művet 

magyarul kell énekelni. 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A rezonancia tökéletesítése. 

– A hangszín és hangerő egysége. 

– Díszítések, trilla. 

– Bonyolultabb dinamikai gyakorlatok. 
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– Az állóképesség, fizikai terhelhetőség fokozása. 

– A recitativo éneklés készségének továbbfejlesztése.  

– Barokk és klasszikus recitativo (Bach, Händel; Haydn, Mozart) 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: A magyar népzene I–XI. (nehezebb darabok) (EMB) 

Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Liszt–dalkötetek (EMB) 

Sztravinszkij, Milhaud, Poulenc, Respighi, Honegger művei 

 

Követelmény  

Díszítések, trillák, könnyebb futamok. 

Az állóképesség fokozása. 

A rezonanciák továbbfejlesztése. 

Az önálló gyakorlás kialakítása. 

A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása. 

A recitativo éneklés. 

A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy XX. századi mű, 

– Egy oratórium– vagy kantátaária, 

– Egy romantikus vagy későromantikus dal, 

– Egy klasszikus, vagy romantikus ária, 

– Egy kamaramű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. A vizsgaanyagból legalább két művet 

magyarul kell énekelni. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– Tiszta intonálás, lágy éneklés, a rezonancia jó alkalmazása, tiszta érthető szövegmondás. 

– Az éneklés teljes önkontrollja. 

– A teljes zenei (éves) anyag fölényes technikájú éneklése. 

– Bonyolultabb koloratúra–gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő elemek. 

– A legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása. 

– A hangterjedelem teljes kiépítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Az eddigi kötetek, továbbá: 

Kodály: Öt dal (EMB) 
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Kodály: Megkésett melódiák 

Bartók: Öt dal op. 15, op.16 

Az ifjú Bartók (EMB) 

Rachmanyinov, Berg, Webern, Schönberg dalai 

Kósa, Kadosa, Petrovics, Balassa, Kurtág, Farkas Ferenc és mások dalai 

Oratórium– és kantáta–kötetek 

Kortárs magyar, fiatal szerzők (esetleg még kiadatlan) művei 

 

Követelmény  

A teljes zenei anyag fölényes technikájú éneklése. 

A hangterjedelem teljes kiépítése. 

Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 

Az éneklés teljes önkontrollja. 

Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 

A könnyű műfajok/sanzon, kuplé, operett, musical ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy különböző stílusú mű, 

– Egy ária, 

– Egy kamaramű. 

A műveket kotta nélkül (kivéve oratóriumária és kamaramű), zongorakísérettel kell előadni. 

A vizsgaanyagból legalább két művet magyarul kell énekelni. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 

– a vokális irodalmat, annak jeles alkotó– és előadóművészeit, 

– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanult művek zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni 

azokat. 

Tudjon 

– az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 

– könnyed izomérzet mellett az előadandó mű kívánalmai szerinti hangot adni, 

– tisztán intonálni, 

– hangfajának hangterjedelemén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig árnyaltan 

énekelni, 

– bánni rezonáns üregeivel, illetve rekeszével, és azokat maximálisan kihasználni, 

– érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni, 

– összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 
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– értelmezni és megvalósítani tempóbeli és dinamikai előírásokat a tanult darabokban, 

– zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, művészi 

kifejezéssel megszólaltatni. 

Legyen képes 

– rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre, 

– helyes hangeszmény kialakítására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, 

ezen belül az eszményi hangzás elérésére. 

Rendelkezzék 

– megfelelő zenei memóriával, koncentráló– és állóképességgel, 

– jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való kapcsolatteremtési 

készséggel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

– koloratúra–gyakorlatok, és díszítő elemek, 

– a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása, 

– a hangterjedelem teljes kiépítése. 

Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

– Egy népdal vagy népdalfeldolgozás 

– Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 

– Egy romantikus dal. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Magánének főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat:  minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy népdalfeldolgozás; Farkas Ferenc: Béres legény... (EMB 1502 kötetben), Molnár–Kern: 

Szól a kakas már... (EMB 2251 kötetben), Zöld erdőben, zöld mezőben... (EMB 2251 kötetben) 

népdalfeldolgozások, ill. a Százszínű csokor c. kötet (EMB 5040) dalai: Pierlala, francia népdal, 

Vira, portugál népdal nehézségi szintjén. 

– Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária; A dal mesterei I. II.( (EMB 1751, 

2110) kötet: Scarlatti: Meddig tart e kínos élet (EMB 1751 kötetben), Caldara: Fényben fürdik 

a táj (EMB 1751 kötetben), Morley: Leány és legény (EMB 1751 kötetben) Haydn: Az 
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elhagyott (EMB 1751 kötetben), Beethoven: Szeretlek (EMB 2110 kötetben) nehézségi 

szintjé). 

– Egy romantikus dal; Schubert: A vadrózsa (EMB 2110 kötetben), Jókedv (EMB 2110 

kötetben), Könnyzápor (EMB 2110 kötetben), Schumann: Az árva (EMB 2262 kötetben), Az 

elhagyott lányka (EMB 2262 kötetben), Zöld hímes rét (EMB 2262 kötetben), Mendelssohn: A 

dalnak lenge szárnyán (EMB 2110 kötetben), Szívek, ha végül válnak (EMB 2110 kötetben), 

Viszontlátásra (EMB 2110 kötetben), Aratódal (EMB 2110 kötetben), ill. A dal mesterei II. III. 

(EMB 2110, 2262). kötet dalainak nehézségi szintjén. 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

 

„B” tagozat 

– Egy dal Kodály: A magyar népzene (Universal) sorozatból; (Kocsi szekér, kocsi szán..., 

Ludaim, ludaim, Bárcsak engem valaki megkérne... nehézségi szintjén. 

– Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária; Caldara: Szívem szép álma (EMB 

2909 kötetben); Carissimi: Így élni nem tudok (EMB 2909 kötetben); Händel: Jöjj és járjad 

(EMB 2909 kötetben); Ó, jaj, vajon csak emlék (EMB 3118 kötetben); Pergolesi: Nina (EMB 

2909 kötetben); Beethoven: Rózsalánc (EMB 4470 kötetben); Mozart: Barbarina áriája a Figaro 

házassága c. operából, illetve A dal mesterei: IV (EMB 2909)., V (EMB 3118)., VII/a (EMB 

4470) kötetek dalai nehézségi szintjén. 

– Egy romantikus dal; Csajkovszkij: Csak az, ki vágyban ég (EMB 5378 kötetben); Egy szót 

sem, ó, kérlek (EMB 5378 kötetben); Áldás; Brahms: Útban a kedveshez (EMB 2262 kötetben); 

Vasárnap (EMB 4472 kötetben); Kárbaveszett szerenád (EMB 4472 kötetben), Wolf: Harmatos 

reggel (EMB 2262 kötetben), illetve A dal mesterei VII/c (EMB 4472), Énekiskola III (EMB 

12288)., Csajkovszkij: Dalok (Peters)és románcok (EMB 5378) darabjai nehézségi szintjén. 

– Egy XX. századi szerző dala; Farkas: Gitárdalok (EMB 12897), Kósa: Veronika dala; 

Gyermekdalok (EMB 12508) nehézségi szintjén. 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, 

– intonáció, 

– helyes ritmus és tempó, 

– zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– állóképesség, 

– előadásmód, tartalmi érzékenység, 

– technikai és művészi megvalósítás, 

– hangszínek iránti differenciáló képesség, 

– szép, érthető szövegmondás. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
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Jól felhangolt zongora vagy pianínó. 

Metronóm. 

Teljes alakot visszaadó tükör. 

Állítható kottatartó.  

 ZENEISMERET TANSZAK – SZOLFÉZS TANTÁRGY 

 

 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, 

megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény 

kialakulását kívánja megalapozni.  

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából 

adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és 

készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az 

alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!”  

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek 

fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának 

és befogadásának örömével. 

 

A szolfézstanítás célja, feladata:  

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az 

alábbi területeken: 

– belső hallás  

– ritmus–metrum 

– tiszta intonáció 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök) 

– dallamhallás 

– többszólamúság 

– harmónia azonosítás 

– zenei olvasás – írás 

– zenei szerkezet (forma) 

– zenei memória 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés 

– a megszerzett tudás alkalmazása 

– a hangszertanulás segítése 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése 

– a zenei műveltség igényének kialakítása 

– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása. 

– A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 
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– A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 

megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása.  

 

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé 

teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt 

biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–

készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel 

– a zene iránti elkötelezettséggel. 

 

1.54.1. Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel. 

– Kezdőhang átvétele. 

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 

– Éneklés játékkal. 

– Éneklés szöveggel emlékezetből. 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

– Önálló dalkezdés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és 

negyed szünet értékekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 
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Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 

– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 

– Hanglépcső, vonalrendszer. 

– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű 

dallamosztinátók). 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok kiegészítése. 

– Kérdés, felelet. 

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 

– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 

– Zajok– zörejek, zenei hang. 

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak 

felismerése. 

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 

– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok 

Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai 

Rokon népek dalai 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 
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Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Jár a baba 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, 

kíséretes– vagy kórusfeldolgozásban. 

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 

 

Követelmények 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 

– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és 

néphagyományunk – megismerése. 

– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény megteremtése. 
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Az éneklési készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 

– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 

  

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 

– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a 

szinkópa, éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 

– Szövegek ritmusának megfejtése. 

– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 

– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

– Ritmusgyakorlatok. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 

– A magas és mély képzet kialakítása. 

– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 

– A dallami jelrendszerek ismerete. 

– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 

– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 

– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 

– Dallamfordulatok visszaéneklése. 

– Memorizálás hallás után. 

– A belső hallás fejlesztése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Dal és mérő. 

– Felelgetős játékok. 

– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 

– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 

– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 

– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 

– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 

 

Zenei ismeretek: 

– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 
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Formai ismeretek:  

– Motívum 

– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 

– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 ütem). 

– A dó helyének változtatása. 

– Tájékozódás a vonalrendszeren. 

– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 

– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és 

hangjegyekről. 

– Memorizálás. 

– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy 

emlékezetből, betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 

 

Rögtönzés 

– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 

– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás  

– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 

– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 

– Dinamika, előadási módok. 

– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 

 

Zenei kifejezések: 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 

– A G–kulcs, F–kulcs. 
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– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 

– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások 

Magyar gyermekdalok, népdalok 

Gyermekversek. 

Rokon népek dalai 

Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai 

Más népek dallamai 

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 
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Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos 

ritmusban, helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.  

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

1.54.2. Alapfokú évfolyamok  

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményeinek 

ismeretét feltételezi. 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 

– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 

– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 

– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 

– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 

– Artikuláció, szövegmondás. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 
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Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 

– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

– Ütemsúlyok. (ütemezés). 

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 

– A tizenhatodok páros formációi. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 

– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 

– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű 

kánonok, biciniumok). 

 

Hangközök: 

– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 

– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 

– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 

 

Hangzatok:  

– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 

– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 

 

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 

– Alaphang fogalma. 

– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 

– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 

– Módosító jelek, előjegyzések. 

– A módosított hangok nevei 

– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 

– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 
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– A párhuzamos hangsorok fogalma. 

– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek 

felhasználásával. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, 

sorszerkezet. 

– A kvintváltás megfigyeltetése. 

– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 

– A helyes frazeálás. 

 

Zenei olvasás – írás 

– A helyes kottaírás. 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 

– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút 

magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 

– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 

– Igen könnyű diktálási feladatok. 

– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–kulcsban 

(2–4–8 ütem). 

– Transzponálás írásban. 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok rögtönzése. 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 

– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 

– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 

– Párbeszéd, kérdés–felelet. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

 

Zenehallgatás 

– Különféle kórushangzások. 

– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 

– A hangszerek hangszínének felismerése. 

– Dinamikai különbségek megismerése. 

– A népzene és műzene. 

– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 
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– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 

– Alkalmazkodó ritmus. 

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 

– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 

– Pentachord, Dur és moll (eol). 

– A párhuzamos hangsor fogalma. 

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 

– Ereszkedő dallamvonal. 

– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 

– Szekvencia. 

– Periódus. 

– Transzponálás. 

– Prima volta, seconda volta. 

– Solo, tutti. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– Staccato, legato. 

 

Ajánlott tananyag 

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák 

anyagából is (könnyű barokk és klasszikus táncok). 

Könnyű kánonok, biciniumok. 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II  (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 

Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Péter József: 165 kánon 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó 
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Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos kórusműveiből. 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző 

hangszereken). 

Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott 

ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás 

után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.  

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 

– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz 

kapcsolódóan. 

– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 

– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

 

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 

– A népdalok kifejező megszólaltatása. 
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– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 

– Intonációs gyakorlatok. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása. 

– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 

– Negyed felütés. 

– 3/8–os ütem. 

– Váltakozó ütem. 

– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 

– Alla breve. 

– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus,  erős 

és gyenge zárás. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 

– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 

– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni 

felismerése. 

– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 

– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi ismeretek 

alapján. 

– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 

– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat 

felbontások, skálamenetek, terclépések, szekvenciák). 

 

A többszólamúság fejlesztése  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 

– Intonációs gyakorlatok. 

– Kánonok, biciniumok éneklése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos mozgás, 

ellenmozgás). 

 

Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 

– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 

– A bővített szekund megfigyelése. 

– Hangközláncok építése, éneklése. 
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Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 

– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 

 

Hangsorok: 

– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 

– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 

– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 

– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 

– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 

– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 

– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 

– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 

– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel 

. 

Rögtönzés 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 

– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 

– Rögtönzés szövegre is. 

– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 

– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 

 

Zenehallgatás  

– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 

– Mozgás, gesztus a zenében. 

– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 

– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 
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– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 

– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, 

„pont”, „vonal” stb. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 

– Felütés. 

– Váltakozó ütem. 

– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 

– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– A régi és új stílusú népdalok. 

– Motívum, periódus, szekvencia. 

– Kvintoszlop. 

– Párhuzamos és ellenmozgás. 

– A metronómjelzés. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert 

zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és mixolid 

hangkészletű dallamok. 

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, 

bourrée, sarabande, rigaudon, gavotte).  

Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a 

népdalanyagban megismert zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási technikák 

megfigyelésére).  

Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok. 

Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

Lázárné Nagy Andrea:. Margaréta 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II. 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 
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Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 

Komjáthyné: Zongoraiskola II. 

Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).  

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

Mesealakok a zenében. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg igényesen 

előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés névvel 

olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás 

után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 

megállapítani.  

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és 

moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
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– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok 

és műzenei szemelvények alapján. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson 

belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 

– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás elsősorban kottaképről. 

– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon 

(szolmizálva és ábécés névvel). 

 

A többszólamú éneklés készségfejlesztése 

– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok. 

– Kánonok. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és 

egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban, építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításainak elve. 
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– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 

– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 

– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a 

dallamhangok alá. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– Dinamika a barokk korban. 

– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Siciliano és mazurka ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció. 

– Periódus. 
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– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok). 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres 

anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók 

Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina 

Alapítvány, Budapest) 

Győrffi István: Dallamírási feladatok 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból 

Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia részletek.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat,  illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 
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Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.  

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 

– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 

– Átkötés, pontozás gyakorlása. 

– Harminckettedek. 

– Alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 

–  A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A hangközfordítás elve. 
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– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel is. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, 

zenei szerepük megfigyelésével. 

– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített 

hármashangzat gyakorlása oldással. 

– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 

– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 

– Éneklése oldással szolmizálva. 

– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak megfigyelése, 

kiemelése, gyakorlása. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 

– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek 

megfigyeltetésével. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek 

előadásában. 

– Kánonok éneklése. 

– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 

 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal. 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 

– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 

– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

 

Zenehallgatás  

– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 

– Hangszín – hangszerelés. 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, 

kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, hangnemi 

kitérés, moduláció). 
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– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy 

szonátaforma megismerése zenehallgatás alapján is. 

– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak 

megfigyelése a meghallgatott művekben. 

– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 

– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

Zenei elemzési képesség 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 

– Kvintkör. 

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– A hangközfordítás elve. 

– Tritonusz. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, ária, opera. 

– Szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a 

legfontosabb stílusjegyek kiemelése. 
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Ajánlott tananyag 

Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek 

Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó 

Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Virágos sorozat népdalfüzetei 

Dr. Várnai Ferenc népdal gyűjteményeiből válogatva 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

1. 2. (ROMI-SULI Könyvkiadó) 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), az 

opera megismeréséhez.  

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló emlékezetből  bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a 

dominánsszeptim akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 



1287 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni 

munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló emlékezetből a bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a 

dominánsszeptim akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni 

munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb 

lélegzetű zenei formákban. 

– A romantikus zeneirodalom alaposabb megismerése. 

– Ismerkedés a XX. századi zene néhány alkotásával. 

– A tanult magyar népdalkincs bővítése. 

– A többszólamú éneklés hangsúlyosabb megjelenése. 

 

Ismeretanyag és hallásfejlesztés 

– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 

– Nyolcad szinkópa és tizenhatod triola és változataik. 

– Augmentálás– diminuálás. 

– Klasszikus és romantikus dalok, duettek megszólaltatása kottakép alapján. 
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– Az alterált fordulatok megfigyelése. 

– Az alterációk díszítő vagy hangnemi szerepe. 

– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, kórusművek 

megszólaltatása. 

– A dó váltás alkalmazásának elmélyítése. 

– A tonalitás felbomlásának megfigyelése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évfolyamokban tanult hangközök ismétlése, gyakorlása, hallási elmélyítése. 

– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció lassú, fokozatos 

elhagyására. 

– A szűkített szeptim hangköz, a nóna és decima hangköz fogalma. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 

– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok, a dúr és moll fordítások valamint az alaphelyzetű 

dominánsszeptim hangzat (oldással dúrban, mollban) további gyakorlása, hallási elmélyítése. 

– A szűkített hármashangzat megfordításainak felépítése, éneklése oldással dúrban. 

– A szűkített szeptimhangzat felépítése, éneklése oldással. 

– A dúr és moll hangsor fokaira épített hármashangzatok. 

– A funkciós alaphangokra építhető hármashangzatok. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 6#, 6b előjegyzésig. 

– A modális hangsorok elnevezésének, alaphangjainak ismerete. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Rendhagyó periódusok. 

– Álzárlat. 

– Egyszerű, két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése (domináns vagy párhuzamos hangnemek). 

– A szonáta–, a variációs és a rondóforma ismétlése, további megfigyelése nagyobb lélegzetű 

zeneművek tételeként. 

– A formai ismeretek mélyítése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Klasszikus periódusok, egyszerű modulációs zenei részletek éneklése szolmizálva, dó 

váltással, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Alterált fordulatok gyakorlása: lapról olvasással, lejegyzéssel. 

– Könnyű romantikus és XX. századi dallamok éneklése, memorizálása, (pl. témák a 

zenehallgatással feldolgozott művekből). 



1289 

 

– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Két– vagy többszólamú vokális művek különféle hangszeres együttesekkel is. 

– Könnyű periódusok lejegyzése funkciós alsó szólammal, a felső szólamban egy–egy alterált 

hanggal. 

– Egyszerű, rövid XX. századi tonális dallamok, dallamrészletek írása emlékezetből. 

– Hangzatok lejegyzése hallás után, felépítés, felismerés kottaképről. 

– Kánonok éneklése a klasszikus és romantikus korból. 

 

Rögtönzés 

– Dallamokhoz funkciójelző alsó szólam éneklése. 

– Egyszerű periódusok zenei anyagának variálása a klasszikus művekben előforduló zenei 

elemekkel (késleltetés, figuráció, kromatika stb.). 

– Periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

 

Zenehallgatás 

– A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zenében. 

– Új hangnemi rokonságok, harmóniakapcsolatok, formai bővítések. 

– A programzene eszközeinek felismerése: a hangulati elemek előtérbe kerülése, a zenekari 

hangzás bővülése. 

– Új hangszerek, hangszínek megjelenése. 

– A programzene és a társművészetek kapcsolata. 

– A tonalitás felbomlása. 

– A XX. századi zene hangzásvilágának megfigyelése (pl. impresszionizmus). 

– A zenei formák változásainak megfigyelése. 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

A zenei elemzési képesség fejlesztése 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése a bécsi klasszikus zenében. 

– Az alapvető zenei összefüggések felismertetése (ritmika, dallam, harmónia, funkció, forma). 

– A kisformák és a triós forma önálló elemzése kottakép (és hallás) alapján. 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, 

fogyás, pont, vonal, moll és dúr bitonalitása stb.). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Komplementer, osztinátó ritmus. 

– Modális hangsorok. 

– A hangnemek rokonsága, tercrokonság, enharmónia. 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás. 

– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 

– A bővült periódusok: külső és belső bővülés. 

– Zárlatok (gyenge, erős, stb), álzárlat. 

– A szonáta– és a variációs forma. 



1290 

 

– A klasszikus szimfónia tételrendje. 

– Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei. 

– A szimfonikus költemény. 

– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Zenei olvasókönyv 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Péter József: 165 kánon 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

L. Bernstein: Hangverseny fiataloknak 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa : Zenei Készségfejlesztő 

feladatgyűjtemény 1. 2. 

Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet 

Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Schubert dalok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Klasszikus szonáták, szimfóniák, versenyművek tételeinek elemző feldolgozása 

zenehallgatással.  

A zenei kifejező eszközök megfigyelése a programzene alkotásaiban: válogatás a romantikus 

dalokból, kis formákból (F. Schubert: dalok, táncok, Moments musicaux darabjai, részletek R. 

Schumann: Jugendalbum című művéből) 

Egy dalciklus (pl. Schubert: Die schöne Müllerin) vagy egy szimfonikus költemény 

meghallgatása, feldolgozása (pl. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei) 

Romantikus opera részletek. 

A XX. századi művek hangzásvilágának bemutatása (pl. Bartók Béla kórusművei, válogatott 

szemelvények a Mikrokozmosz–ból, Kodály Zoltán: Epigrammák c. művéből, B. Britten 

népdalfeldolgozásai) alapján. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan énekelni, 

szöveggel előadni (a tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével). 



1291 

 

Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot alaphelyzetben), 

valamint a dominánsszeptim– akkordokat 3#, 3b hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a 

dominánsszeptim–akkordot. 

Ismerje a szűkített szeptim– hangzat felépítését. 

Tudjon – a tanultaknál jóval könnyebb dallamot – lapról olvasni. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam 

kiegészítésekkel lejegyezni funkciót jelző basszussal együtt. 

Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni. 

Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit.  

Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket. 

Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit.  

Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni 

munkával.  

– Egy klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Betekintés a reneszánsz zene művészetébe. 

– A barokk zene stílusjegyeinek, főbb műfajainak, zeneszerzőinek alaposabb megismerése. 

– További ismerkedés a XX. századi zene hangzás– és formavilágával, elsősorban a 

folklórizmus és a neoklasszicizmus törekvéseivel (valamint a dodekafónia és más irányzatokkal 

a csoport képességeitől függően). 

– A hat évfolyam műzenei és népzenei ismeretanyagának ismétlése, rendszerezése. 

– Az önálló elemzői munka készségének fejlesztése. 

 

Ismeretanyag és hallásfejlesztés 

– Reneszánsz vokális és hangszeres művek, barokk áriák, táncformák, színpadi betétdalok, 

vokális és énekelhető hangszeres művek, szemelvények, énekes megszólaltatása kottakép 

alapján. 

– A jellegzetes barokk fordulatok (komplementer ritmika, hemiola – imitáció, szekvencia, 

ellenmozgás) megfigyeltetése, felismerése. 

– A művek harmóniai vázának megszólaltatása hangközmenetek, hangzatmenetek éneklésével. 
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– Homofon és könnyű polifon többszólamúság éneklése és kamarazene–szerű megszólaltatása 

(a tanulók hangszeres előadásában). 

– Kánonok éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– A XX. századi művek éneklése, hangszeres megszólaltatása, feldolgozása során a pentatónia, 

a modális hangsorok, egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, bitonalitás, 

tizenkétfokúság, cluster megfigyelése, felfedezése. 

 

Hangközök: 

– A hangközök további gyakorlása, hallási elmélyítése. a hangközök rendszerezése. 

– A szűkített kvart fogalma. 

– Az enharmónia. 

 

Hangzatok: 

– Az eddigiek gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Reneszánsz zenei szemelvények, moduláló barokk és bécsi klasszikus dallamok olvasása. 

– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése. 

– A zenei íráskészség segítése hallás utáni elemzésekkel. 

– Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után. 

– Memorizálás kottakép valamint hallás után. 

 

Rögtönzés 

– Dallam– és ritmus kiegészítés. 

– Adott dallamhoz funkciós basszus éneklése. 

– Dodekafon dallamok szerkesztése, komponálása hangszeren. 

– XX. századi effektusok kipróbálása hangszeren. 

 

Zenehallgatás  

– A reneszánsz zene harmóniáinak, szerkesztésmódjának megfigyelése, hangszereinek 

bemutatása, felismerése a hallgatott művekben. 

– A régi barokk hangszerek jellegzetes hangzásának megismerése. 

– A barokk zenekar hangszerei. Continuo. 

– A zenekar concertáló szólamcsoportjainak megfigyelése hallás után. 

– A zenei dramaturgia az oratórikus művekben. 

– A barokk táncok a szvitekben. 

– A barokk variáció megfigyelése zenehallgatással. 

– A XX. század néhány kiemelkedő magyar alkotásának elemző megismerése, a magyar 

népzenei elemek megfigyelése e művekben. 

– A zeneművészet korszakainak összefoglaló rendszerezése. 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 
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Zenei szakkifejezések ismerete 

– Hemiola, komplementer ritmus. 

– Számozott basszus, continuo. 

– Imitáció, tonális és reális válasz. Fuga. 

– Motetta, madrigál, mise. 

– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság, cluster. 

– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 

– A barokk versenymű. concerto grosso, concertálás. 

– A szvit és a barokk táncok (allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, gavotte). 

– Barokk variáció (passacaglia, chaconne, folia). 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Zenei elemzési képesség 

– Az alapvető zenei összefüggések felismerése, (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma), a 

zenei gondolkodás és elemzési képesség alakítása hallás és kottaképi megfigyelés alapján. 

– Önálló elemzés (pl. klasszikus kis formák elemzése lehetőleg hallás után, nagyobb lélegzetű 

formák elemzése kottakép alapján, tanári irányítással). 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népdalok. 

Dr. Várnai Ferenc népdal gyűjteményei  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres táncok énekelhető szemelvényei. 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Bartók Béla: Mikrokozmosz 

Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: 27 egyneműkar 

Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Agócsy László: Bach olvasókönyv 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába 
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Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából 

Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet) 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I–II. 

Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 (kazetta 

és munkafüzet) 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Barokk hangszeres és oratórikus művek, áriák, színpadi betétdalok, opera részletek. (Válogatva 

J. S. Bach, H. Purcell, G. F. Händel, A. Vivaldi műveiből) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Barokk zene régi hangszereken.  

XX. századi nagyobb lélegzetű mű illetve műrészlet feldolgozása.  

(pl. C. Debussy: A tenger, Bartók Béla: Concerto, Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, I. 

Sztravinszkij: Petruska). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus dallamot 

és egy művet a XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a megismert művek témáiból 

(elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).  

A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig. 

Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig. 

Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy hallás után 

memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat. 

Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról. 

Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni. 

Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni 

munkával.  

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 

 

 

1.54.3. Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
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– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok, 

majd műzenei szemelvények megismerése. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – főképpen a dúr és moll tonalitáson belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– A zenei pályára készülő tanulók intenzív felkészítése. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok és a nyolcad triola további gyakorlása. 

– Nyolcad és tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban is. 

– Ritmusmotívumok írása emlékezetből, hallás után 6/8–ban is. 

– A mazurka és siciliano ritmus jellemzőinek megfigyelése. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– A módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási (vagy 

memoriter) anyagon. 

– Az alterált hangokkal dallamfordulatok visszaéneklése hallás után. 

– Más népek népzenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok (tanári kísérettel). 

– Kánonok éneklése. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és 

egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T, T–S–D–T kapcsolatok. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása, felismerés hallás után és kottaképről. Építés. 

– Új ismeretek: a kis és nagy szeptim, oldással. 

– Bővített kvart, szűkített, bővített kvint, oldással. 

– A hangközök megfordításai. 

– Könnyű hangközmenetek feldolgozása énekléssel. 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban. 

– Építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításának elve, a dúr és moll hangzat fordításai. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

– A dominánsszeptim hangzat megfigyelése . 
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Hangsorok: 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése: 

– A periódus részeinek, zenei anyagának értelmezése, nyitás – zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma, triós forma. 

– A kisformák hallás utáni felismerése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Könnyű régi stílusú és új stílusú magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről, – írás emlékezetből vagy hallás után. 

– A helyes kétszólamú kottaírás. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: zárások, adott előtaghoz utótag (A–Av, A–B). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– A kamarazenekar, a szimfonikus zenekar a bécsi klasszikus korban. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Augmentálás, diminuálás. 

– Mazurka és siciliano ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció, orgonapont. 

– Periódus, kéttagú–, háromtagú forma, triós forma, Da Capo. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A régi stílusú és új stílusú népdalok. 
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– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

  

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes stb. kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel. 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres 

anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, ÚtmutatóK 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. II. 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei– olvasás írás gyakorlófüzetei 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Németh– Nógrádi– Puster: Szolfézs antológia 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina 

Alapítvány, Budapest) 

Györffy István: Dallamdiktálás 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar és más népek táncai a műzenében (elsősorban a bécsi klasszikusok hangszeres táncai, 

valamint F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera és szimfónia részletek.  

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi klasszikus 

korból előadni. A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.  

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4–8 ütem terjedelmű dallamot 

lejegyezni, könnyű 4–8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni. 

Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés 

nevekkel a tanult hangnemekben. 

Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni. 
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Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket 

kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, kis és 

nagy szext, kis és nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket. 

Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a szűkített és 

bővített kvint hangközöket. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat; tudja 

kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni. 

Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését.  

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket.  

Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A tanult zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag bővítése. 

– A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése a bécsi klasszikusok művei 

alapján. 

– A többszólamú éneklési készség fejlesztése. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése modális és a dunántúli pentaton hangkészletű 

dalokkal. 

– A zenei elemző képesség fejlesztése. 

– A zenei pályára készülők emeltszintű felkészítése. 

 

Zenei ismeretek és hallásfejlesztés  

– Az előző évek készségfejlesztési eredményeinek átfogó (globális) alkalmazása. 

– A belső hallás és a zenei memória további intenzív fejlesztése. 

– Átkötés, pontozás, harminckettedek elsajátítása, gyakorlása. 

– Az alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– Műdalok éneklése zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése, megfigyeltetése, elemzése. 

– A módosított szolmizációs hangok gyakorlása (di, ri, fi, szi, ta, ma) hangok énekléssel, 

különböző fordulatokban. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése. 
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– Kromatikus fordulatok gyakorlása énekléssel: lapról olvasási anyagban és hallás után. 

– A késleltetés megismertetése. 

– A nyolcütemes klasszikus periódusforma dallam– és ritmusfordulatai. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva és ábécés névvel. 

– Hangközmenetek megszólaltatása egyéni éneklés és zongora együtthangzásával is. 

Transzponálás a tanult hangnemekbe. 

– A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok. 

– T–D funkcióváltás felismerése hallás után. 

– Funkciós kisérőszólam éneklése a dallamhoz, szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A funkciójelző basszus árnyaltabb használata. 

– Maggiore– minore kapcsolatok, dallamok transzformálása. 

– Kitérés, moduláció a domináns hangnembe. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel az 

eddigi hangnemekben. 

– A bővített kvart és szűkített kvint éneklése oldással a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva, megnevezése ábécés nevekkel, lapról 

olvasása, írása hallás után. 

– A dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításokban. 

– A szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással. 

– A dominánsszeptim oldással dúrban és mollban; éneklés szolmizálva és ábécés nevekkel, 

felismerés felbontásban vagy együtthangzásban, felismerés kottakép alapján is, építés. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig. 

– Modális hangsorok elsajátítása, felismerése kottakép alapján. 

 

A formaérzék fejlesztése: 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat. álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal, a két– és háromtagú kis formák, visszatéréses típusok 

megfigyelése. 

– Triós forma, rondó–, szonátaforma megismerése (könnyű szonatinákon keresztül). 

 

Zenei olvasás, írás 

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Könnyű hangközmenetek lejegyzése hallás után. 

– A kétszólamú írás bevezetése (a kísérő szólamban funkciós főhangokkal). 

– Könnyű periódusok lejegyzése (funkciót jelző basszussal). 

– Népdalok lejegyzése szöveggel, énekes diktálás után. 

– A kétszólamú művek megszólaltatása ének–hangszer előadásban is. 
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Zenehallgatás 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepe a zenei kifejezésben (alteráció, késleltetés, 

hangzatfelbontások, kromatika, funkciók, zárlatok: feszültség – oldás, hangnemi kitérés, 

moduláció). 

– A bécsi klasszikus zene előadói gyakorlatának megfigyelése. 

– A szonátaforma megismerése, elemzése zenehallgatással is. 

– A kis formák felismerése hallás után. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséret rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. 

– Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése (A–Av, A–B). 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése: 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete  

– Hangnemi rokonságok, maggiore– minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– Hangközfordítások, hangzatfordítások. 

– Tritonusz. 

– Figuráció. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás, funkciós főhangok. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, coda. 

– Homofon, polifon szerkesztési mód. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, opera, ária, szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opus. 
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– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag  

Bécsi klasszikus hangszerkíséretes dalok, duettek. 

Jól énekelhető szemelvények (témák) a szonátaforma, a szimfónia menüett tételének (triós 

forma) és az opera és a kamarazene megismeréséhez.  

Könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy éneklésre alkalmas hangszeres darab.  

Kodály Zoltán: Biciniumok  

Darabok Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából. 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei olvasás írás gyakorlófüzetei 

Német–Nógrádi–Puster: Szolfézs antológia 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

J. Haydn, W. A. Mozart, L. Beethoven dalok, hangszeres táncok. Kamaraművek. Opera 

részletek.  

Hangszeres szonáta és rondó megfigyelése hallás után is. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály biciniumot 

énekelni.  

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig.  

Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult hangnemekben. 

Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet.  

Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok fordításait 

valamint a dominánsszeptim hangzatot.  
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Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is. 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat. 

Ismerje fel a T–D funkcióváltozást hallás után. 

Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni, 

Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel, 

Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján. 

Tudja használni a zenei szakkifejezéseket. 

Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A memoriter anyag egyéni bemutatással. 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb 

lélegzetű formákkal. 

– Betekintés a romantikus zeneirodalomba. 

– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

– Az eddig elsajátított magyar népdalkincs bővítése. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 

– Nyolcad szinkópa, tizenhatod triola és változataik, szinkópaláncok, ritmusgyakorlatok. 

– Augmentálás, diminuálás. 

– Aszimmetrikus ritmusok megfigyelése, gyakorlása, elsajátítása. 

– Klasszikus és romantikus dalok, duettek, megszólaltatása. 

– Klasszikus kánonok éneklése. 

– Alterált fordulatok gyakorlása lapról olvasással, memorizálással. 

– Az alterációk szerepének megfigyelése, enharmónia. 

– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, kórusművek 

elsajátítása olvasással, énekléssel, memorizálással. 

– Két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel 

is. 

 

Hangközök: 

– A szűkített szeptim, a nóna és decima hangköz fogalma, gyakorlása. 
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– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció, fokozatos elhagyására. 

– Hangközmenetek (hangnemi kitéréses is) éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 

– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 

– A dallam és funkciós kíséret megfigyeltetése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az eddig tanultak hallási elmélyítése. 

– A szűkített hármashangzat megfordításai. Oldás dúrban és mollban. 

– A szűkített szeptimhangzat felépítése, oldása. 

– A dúr és moll hangsor minden fokára (kiemelten a funkciós főhangokra épített 

hármashangzatok). 

– A fá mint domináns basszushang (az V2 – I6 kapcsolat megfigyeltetése a fokszám tudatosítása 

nélkül). 

– Egyszerű hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– A hangközök és hangzatok funkciós jelentőségének megfigyelése. 

 

Hangsorok: 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 7#, 7b előjegyzésig, a kvintkör. 

– A modális hangsorok jellemzőinek elsajátítása, éneklés, felismerés, gyakorlása 5#, 5b 

előjegyzésig. 

– Hangnemi rokonságok. 

  

A formaérzék fejlesztése 

– Rendhagyó periódusok egyszerű két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése. 

– Az álzárlat, mint a bővítés eszköze. 

– A szonátaforma alaposabb ismerete. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Könnyű, klasszikus, alterációs fordulatokat tartalmazó, moduláló periódusok lapról éneklése 

szolmizálva, alkalmi hangzóval (szöveggel) és ábécés névvel. 

– Hangköz–, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Részletek éneklése, elemzése Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből. 

– Könnyű alterációs fordulatokat tartalmazó nyolcütemes klasszikus periódusok lejegyzése 

(funkciós basszussal). 

– Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 

– Hangközmenetek, hangzatmenetek, könnyű kétszólamú szemelvények ének–zongorás 

megszólaltatása egyénileg is. 

– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása. 

 

Rögtönzés 

– Teljes periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 
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– Változatosabb funkciójelző basszus–szólam éneklése dallamhoz. 

– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megismert klasszikus zenei 

elemekkel. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése: 

– Hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnembe. 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, 

dallam, funkció, harmónia, forma). 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, 

fogyás, pont, vonal, dúr, moll bitonalitása). 

 

Zenehallgatás 

– A klasszikus szonáták, szimfóniák versenyművek tételeinek formai megfigyelése hallás után 

is. 

– Variációk, variációs tételek – későbbi korokból is. 

– Kamarazenei együttesek megismerése: duó, trió, kvartett, kvintett. 

– Romantikus dalok és kis formák zenei (hangszeres karakterdarabok) kifejezőeszközeinek 

megfigyelése. 

– Válogatás XX. századi művekből (pl. Bartók Béla: Concerto). 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

Zenei szakkifejezések 

– A hangnemi rokonság. 

– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 

– Bővült periódusok, külső és belső bővülés, nagy– és kisütemes írásmód. 

– Zárlatok (gyenge, erős, stb. álzárlat). 

– Klasszikus táncok. 

– A szonáta– és a variációs forma. 

– A klasszikus szimfónia, versenymű. 

– Az opera, nyitány, ária, recitativo. 

– Prozódia. 

– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyag szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek válogatása énekes megszólaltatáshoz. 

A klasszikus stílushoz közelálló romantikus műdalok és szemelvények. 

Könnyű, első sorban vokális XX. századi művek. 

Aszimmetrikus metrumú magyar népdalok. 

Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Zenei olvasókönyv 
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J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Péter József: 165 kánon 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár–képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Simonné – Szigetiné: Zenei készségfejlesztő feladatok gyűjteménye 1. 2. kötet 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet 

Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében. 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Schubert dalok 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. II. kötet. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel előadni, a 

megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintkört.  

Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, együtthangzásban és 

kottaképről. 

Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat  5#, 5b előjegyzésig a 

dúr és moll hangsorokban. 

Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; az 

alaphelyzetű bővített hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim– és a szűkített 

szeptimhangzatot együtthangzásban vagy felbontásban. 

Tudjon hallás után lejegyezni:  

– alterációt tartalmazó hangközmenetet, 

– egyszerű hangzatmenetet,  

– bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal.  

Tudjon  

– lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#, 4b 

előjegyzésig) szolmizálva, vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel 

– a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után memorizálni, 

– adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni, 
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– ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat, 

– ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két– és háromtagúság, da capo stb.), 

– legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A memoriter anyagból egyéni bemutatás, 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A barokk zene alapvető stílusjegyeinek megismerése. 

– A zenei pályára készülő tanulók zenei készségeinek fejlesztése. 

– A továbbtanuláshoz szükséges ismeretek rendszerezése. 

– Az önálló gyakorlás – tanulás, elemzés képességének kialakítása. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– A hallás utáni megfigyelőképesség fejlesztése. 

– Klasszikus és barokk áriák, színpadi betétdalok, vokális és énekelhető hangszeres művek, 

szemelvények megszólaltatása kottakép alapján. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése. 

– A klasszikus zárlatok megfigyelése, éneklése. 

– Rendhagyó klasszikus periódusok elemzése. 

– Kisütemes és nagyütemes periódusok, „fordított” periódusok. 

– Imitáció, tonális és reális válasz. 

– Jellegzetes barokk fordulatok (szekvencia, ellenmozgás, komplementer ritmus) megfigyelése, 

hangoztatása, éneklése. 

– Betekintés a XX. századi zene formavilágába: dalok, művek témáinak, memorizálása. 

– A XX. századi művek feldolgozása: egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, 

tizenkétfokúság, cluster fogalmainak megismerése. 

– Az eddig tanult hangközök rendszerezése, gyakorlása. 

– Hangköz– és hangzatmenetek további gyakorlása. 

– Könnyű Reihe megszólaltatása hangszeren. 

– Intenzív hangközhallás fejlesztés a szolmizáció fokozatos elhagyása érdekében. 

– A hármashangzatok és fordításaik gyakorlása, abszolút rendszerbe helyezése. 

– A bővített hármashangzat fordításai (oldással). 

– A dominánsszeptim– és szűkített szeptimhangzat gyakorlása oldással. 

– A fentiek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel tonalitásban, tonalitáson kívül, azonos alsó 

hangokra is. 
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Zenei olvasás, írás 

– Alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazó klasszikus periódusok, barokk dallamok 

lapról olvasása, éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal (szöveggel) és ábécés nevekkel. 

– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése, lehetőleg ábécés nevekkel. 

– Hangköz– és hangzatmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel, lejegyzése hallás után. 

– Kétszólamú, bővülést, hangnemi kitérést, esetleg modulációt tartalmazó klasszikus 

periódusok lejegyzése. 

– Népdalok lejegyzése énekes diktálás után szöveggel. 

– Memorizálási feladatok kottakép, valamint hallás után. 

– Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú – hangnemi kitérést tartalmazó – kétszólamú 

menetek ének–zongorás megszólaltatása egyénileg is. 

– Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve és hangszereken előadva is. 

– Hangszerkíséretes műdalok, áriák két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása 

különféle hangszeres együttesekkel is. 

– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása, memorizálása. 

 

Rögtönzés 

– Periódus előtagjához moduláló utótag rögtönzése. 

– Dallamhoz basszus rögtönzés. 

– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megfigyelt, elsajátított klasszikus 

fordulatokkal. 

– Improvizáció Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert zenei elemekkel. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése:  

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, 

dallam, funkció, harmónia, forma). 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése ( pl.növekedés, 

fogyás, pont, vonal, dúr, moll bitonalitása). 

 

Zenei szakkifejezések 

– Aautentikus, összetett zárlat. 

– Poliritmika, hemiola. 

– Számozott basszus. 

– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság. 

– Cluster. 

– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 

– A szvit jellegzetes tánctételei. 

– A barokk versenymű, concertálás. 
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– Fuga, reális és tonális válasz. 

– Opera, recitativo, ária, betétdal. 

– Szonátaforma, rondóforma, variációs forma. 

– A klasszikus versenymű, kadencia. 

– Tempó– és előadási jelek a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Klasszikus zenei szemelvények. Dalok, áriák, duettek, kánonok. 

Barokk dalok, könnyű áriák, két– és háromszólamú vokális művek. 

Reneszánsz kórusművek, táncok. Kodály Zoltán könnyebb kórusművei. 

Néhány XX. századi énekes és hangszeres mű. 

Magyar népdalok. 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret II. 

Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Bartók Béla: Mikrokozmosz 

Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: 27 egyneműkar 

Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Agócsy László: Bach olvasókönyv 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába 

Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából 

Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet) 

Győrffy István: Dallamírási feladatok  

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok II– III. kötet. 

Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 (kazetta 

és munkafüzet) 
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Ajánlott zenehallgatási anyag 

– Reneszánsz kórusművek 

– Szvit, korál, kantáta–, passió–, oratórium–, versenymű–, operarészletek, hangszeres darabok 

(H. Purcell, G. F. Händel és J. S. Bach művei) 

– Válogatás Bartók Béla, Kodály Zoltán kórusműveiből, hangszeres darabjaiból, I. 

Sztravinszkij, C. Orff műveiből, valamint magyar kortárs zeneszerzők (pl. Kurtág György) 

darabjaiból. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt szöveggel 

emlékezetből, öt művet a XX. századi könnyen énekelhető szemelvényekből (elsősorban 

Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).  

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje 

– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig, 

– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a 

tanult négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel együtthangzásban hallás után. 

Tudjon lejegyezni  

– alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet, 

– kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  

Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és 

ábécés nevekkel. 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás 

után. 

Tudjon rögtönözni 

– periódus előtaghoz utótagot, 

– funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatás. 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
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„A” tagozat 

Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 

4b előjegyzésig. 

Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig, 

– a háromféle moll hangsort, 

– a kvintkört. 

Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, 

hármashangzatokat és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás 

alapján. 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig.  

Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 

– a rondót. 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett 

zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a 

bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig;  

– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni  

– ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult 

négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után. 



1311 

 

Tudjon lejegyezni  

– hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  

Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás 

után. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma), önálló elemzésre  

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma 

„A" tagozat 

 

Írásbeli vizsga 

A/ Feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, 

hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  

 

2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján. 

Az idézet 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmaz, 

a felső szólamban könnyebb alteráció előfordulhat. 

A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és néhány 

„támpont”–hang.   

Az idézet zongorán tizszer hangozhat el. 

 

3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott a 

mű kottaképe. A szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. Az elemzés 

szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések 

jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 
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B) feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, 

hangközökre, hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  

 

2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8–10–

es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus.  

A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.  

A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára 

adott a mű kottaképe. A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú forma. Az 

elemzés szempontjai: hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei 

történések jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán bemutathatja. 

Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag:  

A vizsgázó  

– tudjon előadni öt népdalt,  

– ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit; 

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját 

kíséret nem kötelező), 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról a 

tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga tartalma  

„B"– tagozat  ( „B”–tagozaton  a vizsga mindkét része kötelező.) 

 

Írásbeli vizsga  

1. Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök 

megnevezésével. A tanuló számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hangköz, 

elnevezéssel együtt. A hangközmenet zongorán hatszor hangozhat el. 

 

2. Hangzatlejegyzés 

10 akkord felismerése és lejegyzése adott hang(ok)ra, oldással együtt  

A tanuló számára adott a violinkulcs és a hangzatok alsó hangja. A feladat zongorán hatszor 

hangozhat el. 

 



1313 

 

3. Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése funkciós basszussal 

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

tartalmazhat. 

A tanuló számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.  

Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 

A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Egyszólamú klasszikus dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva és 

hangnévvel.  

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

tartalmazhat. 

 

2. Memoriter anyag: 

A vizsgázó  

– tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt, 

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit;  

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársakkal, ill. 

hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),  

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

3. A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 
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1.54.4. Továbbképző évfolyamok „A”– tagozat 

 

7. évfolyam „A”– tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése, a zenei készségek további fejlesztése. 

– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetén 

keresztül a kora barokkig. 

– A középkor világi zenéje. 

– A reneszánsz zene fénykora. 

– Az opera keletkezése. 

– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés.  

– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők). 

– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal. 

– Trubadur, Minnesänger dalok, chansonok. 

– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása. 

– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése. 

– Az imitáció, a reális és tonális válasz. 

– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása. 

– A reneszánsz stílusjegyek megfigyelése. 

– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése. 

– Modális dallamok transzformálása. 

– A hangközök ismétlése, hallási elmélyítése. 

– Új hangközök elsajátítása: duo– és tredecima. 

– A modális hangsorok megismerése, a jellegzetes hangközök kiemelése. 

– Modális fordulatok megfigyelése, éneklése. 

– Plagális zárlatok megszólaltatása. 

– Memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése, memorizálása, írása 

emlékezetből. 

– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 

– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése. 

– Stílusjegyek összegyűjtése. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Melizma. 

– Motetta, mise, carol, anthem. 

– Madrigál, korál, zsoltár. 

– A gregorián mise állandó részei. 

– Recitatívó, ária, continuo. 

– Plagális zárlat. 
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– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Zenei szemelvények énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi zeneműveiből. 

Gregorián ének, trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények. 

Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.  

( Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. Gastoldi, L. 

Marenzio és más szerzők művei). 

Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum 

Lassus: 24 kétszólamú motetta 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII. 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 

A középkor világi zenéje. 

A mise állandó részeinek megfigyelése.  

A korabarokk opera, C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, és más 

szerzők művei. 

Reneszánsz hangszerek hangzásának megismerése. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két művet 

Kodály Zoltán pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Ismerje a kvintkört. 
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Tudjon könnyű egy– vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni. 

Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek 

alapján. 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyaggyűjtés a barokk kor zenéjéből. 

– A stílus alapos megismerése, elsősorban J. S. Bach és G. F. Händel alkotásai alapján. 

– A zenei készségek elmélyítése. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– A barokk hangszeres műfajok áttekintése. 

– A barokk variáció (folia, chaconne, passacaglia). 

– Az oratórium. 

– Barokk áriák, dalok hangszerkísérettel, duettek, kórusrészletek, korálok megszólaltatása 

énekléssel, memorizálással. 

– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról. 

– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása 

(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.). 

– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, elemzése. 

– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 

– Imitáció, reális, tonális válasz. 

– Zenei részletek éneklése, memorizálása, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– Kánonok. 

– Többszólamú énekgyakorlatok. 

– Könnyű barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Zenei írás (hallás vagy kottakép memorizálása alapján) igen könnyű kétszólamú barokk 

homofon és polifon műrészletek lejegyzése. 

 

Rögtönzés 

– Imitáció, reális, tonális válasz szerkesztése, rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai 

fordulatok– műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez. 
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– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 

– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 

– A fúga témák belépésének megfigyelése. 

– Oratórikus művekben a szereplők dramaturgiai megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Barokk táncok, a szvit tételei. 

– Variációk: chaconne, folia, passacaglia. 

– Concertálás, concerto grosso, continuo. 

– Korál. 

– Mise, oratórium, kantáta, opera. 

– Fúga. 

– Ellentéma. 

– Dux, comes. 

– Modulációs irányok. 

– Rokon hangnemek. 

– Számozott basszus. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

C. V. Palisca: Barokk zene.  

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája 

Nagy Olivér: Partitúraolvasás 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Bertalotti: 56 solfeggio 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II. 

J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján 
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Győrffy István: Korál elemzések 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

A zenehallgatási anyag partitúrái 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, F. Couperin, J. Ph. 

Rameau (hangszeres művek), A. Corelli (pl. La folia), A. Vivaldi (Négy évszak), A. Scarlatti, 

(dalok), D. Scarlatti (hangszeres) műveiből énekes megszólaltatáshoz. 

G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi oratóriumokból 

(pl. Júdás Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái : Vízizene) 

J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, 

versenyművek invenciók, fúga, szvittételek témái. (Jesu meine Freude, Parasztkantáta, 

Brandenburgi versenyek, d–moll zongoraverseny, a–moll hegedűverseny, egy kétszólamú 

invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból, d–moll preludium és fúga, 

h–moll szvit).  

Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással. 

Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal 

előadni (pl. Kodály: 15 kétszólamú énekgyakorlataiból). 

Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát. 

Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek 

felismeréséhez.  

Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek 

alapján. 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése. 

– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok, 

kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével. 

– A zenei készségek elmélyítése. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 
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– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag és készségfejlesztés 

– A klasszikus zene stílusjegyeiről, műfajairól, a zeneszerzők munkásságáról tanultak 

összefoglaló ismétlése. 

– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek 

éneklése kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–

váltással.  

– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése és a hallás utáni felismerés 

gyakorlása. 

– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 

– A zárlattípusok éneklése felbontva memorizálása, hallás utáni felismerése. 

– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 

– A váltóhangok, kromatika. Késleltetés, előlegezés. 

– Jellegzetes alterált akkordok hangzási megfigyelése (a csoport képességei szerint). 

– Jellegzetes hangközök a harmóniákban (pl. bővített szext). 

– A dallam és harmónia szerves összefüggéseinek megfigyeltetése. 

– Klasszikus (főként moduláló) periódusok lapról olvasása, ábécés nevekkel is.  

– Könnyű hangközmenetek, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.  

– Romantikus fordulatok, oldások hangközmenet–, illetve hangzatmenetszerű megszólaltatása 

– énekléssel, elsősorban ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal és lehetőség szerint zongorával 

is. 

– Romantikus műdalok, duettek, tercettek, könnyű kórusművek szimfóniarészletek 

megszólaltatása hangszeres és énekes előadásban.(tanári közreműködéssel). 

– A tercrokon fordulatok, az enharmonikus moduláció, a lebegő tonalitás hallási és kottaképi 

megfigyelése, éneklése, megszólaltatása kottakép alapján (hangszeren is).  

– A belső hallás fejlesztése, törekvés a szolmizáció fokozatos elhagyására.  

– Könnyű egy– és kétszólamú dallamok lejegyzése – mindkét stílusból – a dallamírás 

különböző lehetőségeivel (pl. keretes írás).  

– Periódus (bővült, esetleg moduláló) lejegyzése könnyű funkciójelző basszussal (a csoport 

képességétől függően). 

– A romantikus műfajok jellemzői. 

– Zenei formák ismerete: a kiválasztott, hallgatott, feldolgozott zeneművek alapján 

(szimfonikus költemény, rapszódia, versenymű, nyitány, karakterdarabok jellegzetességei) 

 

Rögtönzés: 

– Periódus–előtagra utótag, esetleg moduláló utótag rögtönzése. 

– Moduláló periódusok alsószólamának szerkesztése, rögtönzése. 

– Hiányos dallamok kiegészítése. 

– Dallamhoz kíséret szerkesztése. 
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Zenehallgatás  

– Egy bécsi klasszikus szimfónia és egy opera (vagy oratórikus mű) feldolgozása. 

– A funkciós forma– és harmóniavilág fokozatos fellazulásának megfigyelése hallás után is.  

– A nemzeti romantikus zene sajátos zenei kifejezőeszközeinek megfigyelése hallás után.  

– Hangszerelés, új hangszerek. A romantikus zenekar. 

– Hangulatok, érzelmek kifejezése a hangszeres művekben 

– Az új zenei formák megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Zárlattípusok. 

– Előlegezés, késleltetés.  

– Álzárlatok. 

– Lebegő tonalitás. 

– Dalciklus. 

– Szimfonikus költemény.  

– Rapszódia. 

– Programzene. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag: 

Bécsi klasszikus vokális, hangszeres, szimfonikus művek, drámai műfajok, dalok, változatos 

feldolgozása.   

Válogatás romantikus vokális, hangszeres és szimfonikus művekből (dalok, duettek, 

hangszerszólók, kamaraművek, versenyművek, szimfónia, szimfonikus költemény, opera és 

oratorikus művek).  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése 

Frank Oszkár: Chopin  

Frank Oszkár: Liszt 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 
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Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek), 

F. Schubert (dalok, szimfóniák),   

F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, 

zongoraverseny), 

J. Brahms (dalok, versenyművek),  

F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc 

(zongoraversenyek, rapszódiák, szimfonikus költemények),  

R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),  

M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány), B. Smetana (Moldva),  

A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. Strauss (Till Eulenspiegel). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen 

előadni. 

Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit 

Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat. 

Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait. 

Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek 

felismeréséhez. 

  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek 

alapján.  

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. század zenéjéből. 

– Ismerkedés a XX. század zenéjének főbb irányzataival, stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő 

zeneszerző alkotásával.  
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– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása. 

 

Ismeretanyag és készségfejlesztés 

– Énekelhető egy és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, 

alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú 

énekgyakorlataira és Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) 

megszólaltatására). 

– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. 

– A tonalitás fogalmának változásai. 

– A kitüntetett szerepű funkciók elhalványulása és megszűnése.  

– Bitonalitás, politonalitás. 

– Néhány XX. századi skála és akkordformáció megfigyelése, éneklése, ismerete a csoport 

képességei szerint) 

– Az egészhangúság, az akusztikus skála, a dodekafónia, a skálamodellek fogalmának 

elsajátítása. 

– Az aleatória, a hangfürt (cluster) fogalma. 

– Clusterek megszólaltatása énekléssel, hangszerekkel. 

– Az aranymetszés megfigyelése. 

– Könnyű Bartók– és Kodály–dallamok lejegyzése keretes vagy folyóírással (vagy 

memorizálás alapján). 

– A belső hallás folyamatos továbbfejlesztése: a hangköz és hangzathallás erősítése a XX. 

századi művek megszólaltatásához. 

 

Rögtönzés 

– A XX. századi komponálási technikák kipróbálása énekléssel és hangszerek bevonásával. 

– Reihe, hangfürtök komponálása. 

– Skála modellek szerkesztése. 

 

Zenehallgatás 

– A különböző irányzatok főbb zenei jegyeinek megfigyelése. 

– A XX. századi zene partitúráinak megismerése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás, 

– Akusztikus és egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 

– Skálamodellek.  

– Téma. Fordítások: tükör, rák, ráktükör.  

– Tengely, polaritás, értelmezés a kvintkörön. 

– Aranymetszés. 

– Komplementer technika. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 
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Ajánlott tananyag  

Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század különféle 

irányzatainak zenéjéből; 

az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi, 

a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij, 

az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij, 

a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith,  Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. Britten, 

valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. 

Bartók Béla: Kórusművek 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: Kórusművek 

Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések 

Párkai István: Modern kórusetűdök 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Frank Oszkár: Debussy harmóniák 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Lendvai Ernő: Bartók stílusa 

Kroó György: Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György: Miért szép századunk operája? 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök, 

M. de Falla: Háromszögletű kalap, 

Kodály Zoltán: Galántai táncok, Páva variációk, 

Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára 

Kórusművek (pl. Tavasz), Mikrokozmosz, 
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A. Honegger: Pacific 236, vagy Johanna a máglyán, 

C. Orff: Carmina Burana, 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, 

I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps, A tűzmadár, A katona története 

B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások, 

A. Schönberg: Egy varsói menekült. 

Gershwin, Bernstein, Kurtág, Ligeti stb. művei. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), 

kórusműveiből, énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni.  

Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, 

képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak 

megfogalmazásához. 

Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján.  

 

1.54.5. Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetéig. 

– A reneszánsz zene fénykora.  

– A zenei készségek további fejlesztése, automatizálása. 

– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

– Felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal (zsoltárok, himnuszok, alleluja–

dallamok). 

– A gregorián mise állandó részeinek megismerése. 
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– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása 

belső hallás alapján. 

– A modális hangsorok fogalmának, jellemzőinek ismétlése. Gyakorlás: énekléssel, hallás utáni 

megfigyeléssel, felismeréssel. Felépítés 4#, 4b előjegyzésig. 

– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők, brevis) 

– A szopránkulcs bevezetése. 

– Modális többszólamúság. Kvintpárhuzam. Alaphármas párhuzamok éneklése. 

– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése.  

– Az imitáció, a reális és tonális válasz fogalmainak elsajátítása. 

– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása, 

elsajátítása.  

– A reneszánsz (modális) stílusjegyek megfigyelése Kodály műveiben is: modális hangsorok 

alkalmazása, harmóniai jellegzetességek, formaépítkezés, a reneszánsz és a népzenei elemek 

összekapcsolása. 

– Dallamok transzformálása különböző móduszokba. 

– A hangközök hallási elmélyítése. A belső hallás további fejlesztése.  

– A hangközök ismeretének bővítése az oktávon túli hangközökkel.  

– Építés megadott hangokra. 

– Új hangzatok: a szeptimhangzatok elsajátítása. Gyakorlása: éneklés különféle hangnemekben 

ábécés nevekkel, építés, felismerése kottakép alapján 

– Plagális zárlatok megfigyelése, éneklése, megszólaltatása több hangnemben. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Modális dallamok lapról olvasása, memorizálása. 

– Olvasás szoprán kulcsban. Egyszerű dallamok átírása szoprán kulcsba. 

– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése (lejegyzése hallás után). 

– Barokk idézetek lejegyzése egy– és két szólamban. 

– Két– és háromszólamú reneszánsz műrészletek leírása.  

– Intenzív memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése emlékezetből. 

– Jellemző hangközmenetek (oktávon túli hangközökkel is) és harmóniasorok éneklése 

ábécével, lejegyzés és transzponálás. 

– Szeptimhangzatok és fordításaik éneklése és lejegyzése az alsó hang vagy az alaphang 

megadásával.  

 

Zenehallgatás 

– A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 

– Partitúra használata. 

– Gregorián mise meghallgatása, a mise állandó részeinek megfigyelése. 

– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 

– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése.  

– Stílusjegyek összegyűjtése. 
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Zenei szakkifejezések ismerete 

– C– kulcsok. 

– Módusz. Modális hangsorok.  

– Modális harmóniai fordulatok.  

– Melizma. 

– Motetta, mise, carol, anthem. 

– Madrigál. Korál. Zsoltár.  

– A gregorián mise állandó részei: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei. 

– Plagális zárlat. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Zenei szemelvények válogatása énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi 

zeneműveiből. 

Gregorián ének és trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények. 

Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.  

(Válogatás Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. 

Gastoldi, L. Marenzio és más szerzők műveiből). 

Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII. 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV – XVI. századi vokális polifónia 

különböző műfajaiból, egy Bertalotti solfeggiot ének – zongora előadással, valamint két művet 

Kodály Zoltán zenepedagógiai műveiből előadni. Az előadás legyen stílusos, muzikális, 

zeneileg pontos. 
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Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni felismerés).  

Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat hangnemekben. 

Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz–, könnyű harmóniamenetet lejegyezni.  

Tudjon szopránkulcsban olvasni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait. 

Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei formákban. 

Alkalmazza tudását hangszeres tanulmányaiban is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján.  

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A barokk zene mélyebb megismerése. A korszak legfontosabb stílusjegyei, műfajai a korszak 

kiemelkedő zeneszerzőinek alkotásaiban. 

– A zenei áttekintőképesség fejlesztése. A készségek automatizálása. 

– Felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– Barokk vokális és hangszeres szemelvények éneklése szolmizálva, ábécés névvel, chiavetta 

használatával. Mezzo– és tenorkulcs bevezetése, elsajátítása.  

– Barokk dalok, áriák, megszólaltatása hangszerkísérettel is. 

– A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása, feldolgozása. 

– Dominánsszeptim–fordítások, szeptimhangzatok megfordításinak elsajátítása. 

– Nápolyi szext, mollból kölcsönzött akkordok megfigyelése, éneklése. 

– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról és hallás után. 

– Egyszerűbb Bach–korálok harmóniai elemzése, megszólaltatása énekléssel és zongorával.  

– Számozott basszus.  

– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása 

(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.).  

– Duettek, kórusok, kánonok éneklése, memorizálása. Kétszólamú énekgyakorlatok. 

– Jellegzetes barokk ritmikai és dallami fordulatok, harmóniák, formák felismerése hallás és 

kottakép alapján. 

– A barokk szvit–tételek: allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, polonaise, gavotte, 

bourrée jellegzetességei. 

– Barokk variációs formák: chaconne, passacaglia, folia elemzése, témák éneklése. 
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– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, megismerése (elemzése).  

– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 

– Imitáció, reális, tonális válasz, dux, comes fogalmai, felismerés kottaképről. 

– Barokk díszítés. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel is. 

– Zenei írás hallás után vagy memorizálás alapján: könnyű kétszólamú barokk homofon és 

polifon műrészletek lejegyzése. 

– Barokk hangköz– és harmóniasor éneklése, írása, transzponálása. 

 

Zenehallgatás  

– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai 

fordulatok– műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez.   

– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 

– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 

– A fúga témák belépésének megfigyelése zenehallgatással is. 

– Oratorikus művekben a szereplők, a dramaturgia megfigyelése.  

– Egy Bach–szvit feldolgozása 

– Invenció elemzése hallás után. 

– Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 

– A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto 

grosso sorozataiból). 

– Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Barokk variációk: Chaconne, Folia, Passacaglia. 

– Concertálás. Concerto grosso. Continuo. 

– Korál. 

– Mise. Oratórium. Kantáta. Opera. 

– Fúga. 

– Ellentéma. 

– Dux, comes. 

– Modulációs irányok. 

– Rokon hangnemek. 

– Számozott basszus. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Válogatás J. S. Bach, G. F. Händel és más barokk szerzők vokális és hangszeres műveiből 

énekes megszólaltatáshoz és zenehallgatáshoz. 
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G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi oratóriumokból 

(pl. Júdás Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái (Vízizene). 

J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, 

versenyművek invenciók, fúgák, szvittételek témái. 

(Jesu meine Freude, Parasztkantáta, Brandenburgi versenyek, d–moll zongoraverseny, a–moll 

hegedűverseny, egy kétszólamú invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes Klavier 

sorozatból, d–moll preludium és fúga, h–moll szvit).  

Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Győrffy István: Korál elemzések 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

C. V. Palisca: Barokk zene.  

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája 

Nagy Olivér: Partitúraolvasás 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Bertalotti: 56 solfeggio 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I–II. 

J. S Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 

A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto 

grosso sorozataiból). 

Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, két művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből – zeneileg 

stílusosan, pontosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon egy Bach–korált zongorázni, elemezni. 
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Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is. 

Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú barokk 

idézetet. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni. 

Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján.  

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése.  

– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok, 

kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével.  

– A zenei készségek elmélyítése, automatizmusa. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– A klasszicizmus legfontosabb ritmikai, dallami, harmóniai és formai sajátosságai. 

– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek 

éneklése kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–

váltással, majd ábécés nevekkel. 

– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése (hangnemekbe helyezve) 

és a hallás utáni felismerés gyakorlása. 

– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 

– A szabályoktól eltérő felépítésű periódusok elemzése.  

– A klasszikus zenére jellemző hangköz–, hangzatmenetek éneklése és lejegyzése. 

– Két– és háromtagúság, da capo forma, rondóforma, variációs forma, szonátaforma ismétlése, 

az ismeretek elmélyítése. 

– Könnyebb Bartók– és Sztravinszkij–dallamok és egyéb XX. századi műrészletek éneklése, 

írása. 

– Tájékozódás 7#, 7b előjegyzésig, hangnemek, hangnemi rokonságok. 

– Moduláció a domináns, szubdomináns és párhuzamos hangnembe, éneklése megfelelő dó–

váltással és ábécés névvel. 



1331 

 

– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 

– Kadenciák éneklése ábécés névvel, zongorázása, transzponálása.  

– Funkciós kísérőszólam improvizálása. 

– Hármashangzatok, szeptimhangzatok, dominánsszeptim, szűkített szeptim – ezek fordításai, 

éneklése, hangnembe helyezése. 

– Fentiek megfigyelése, használata a funkciós akkordok, harmóniai menetek árnyaltabbá 

tételében. 

– A klasszikus zene funkciós rendje. 

– Klasszikus periódusok (a szabályostól eltérő felépítésű, moduláló) éneklése, lejegyzése 

funkciós basszussal. 

– A klasszikus zene harmónia–, funkció– és formarendjének fellazulása.  

– Az alteráció, kromatika, enharmónia, távolabbi modulációk megfigyelése éneklése, 

értelmezése. 

– Lebegő tonalitás, atonalitás. 

– Tercrokon hangnemek. 

– Mellékdominánsok, nónakkordok. 

– Az alt és baritonkulcs bevezetése. 

– Az új, jellegzetes romantikus dallami, harmóniai fordulatok megfigyelése, éneklése, 

felismerése.  

– Szemelvények a romantikus zeneszerzők vokális és hangszeres darabjaiból, éneklés 

szolmizálva, ábécével, alkalmi hangzóval, megszólaltatás zongorán is. 

– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 

– Duettek, kórusművek. 

– Romantikus dallamok lejegyzése. 

– A romantikus zene műfajainak megismerése (szimfonikus költemény, ballada, fantázia, 

impromtu, scherzo, capriccio, romantikus szonáta, versenymű, dalciklus). 

 

Zenei szakkifejezések 

Zárlattípusok. 

Mellékdomináns. Nónakkord. 

Előlegezés, késleltetés.  

Álzárlatok. 

Lebegő tonalitás. 

Dalciklus. 

Szimfonikus költemény.  

Ballada, fantázia, impromtu,  

scherzo, capriccio, rapszódia. 

Programzene. 

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Válogatás a romantika mestereinek vokális, hangszeres és szimfonikus műveiből.  
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Válogatás Schubert dalaiból, kamaraműveiből.  

A nemzeti romantika képviselőinek zenéje, műfajainak gazdag változatossága (Liszt Ferenc, G. 

Verdi, R. Wagner, J. Brahms, R. Schumann, 

 F. Chopin, A. Dvořák, M. Muszorgszkij és mások). 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Forrai Miklós: Duettek II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése  

Frank Oszkár: Chopin  

Frank Oszkár: Liszt 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek), 

F. Schubert (dalok, szimfóniák),   

F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, 

zongoraverseny), 

J. Brahms (dalok, versenyművek),  
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F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc 

(zongoraversenyek, rapszódiák, szimfonikus költemények),  

R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),  

M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány),  

B. Smetana (Moldva), A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. 

Strauss (Till Eulenspiegel). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két–két romantikus és 

XX. századi többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon két–három Bertalotti solfeggiot ének–zongorás előadással megszólaltatni. 

Két–három Bach–korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján.  

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. Század zenéjéből. 

– Ismerkedés a XX. Század zenéjének főbb irányzataival (impresszionizmus, 

expresszionizmus, – folklorizmus, neoklasszicizmus), stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő 

zeneszerző alkotásaival. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése 

– Emeltszintű felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– Énekelhető egy– és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, 

alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú 

énekgyakorlataira és Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) 

megszólaltatására). 

– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. Tükör, rák és ráktükör 

fordítások. 

– Énekelhető szemelvények a XX. Század többszólamú műveiből. (A könnyebb művek 

éneklése alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.) 

– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 
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– Könnyű kórusművek megszólaltatása. 

– XX. Századi művekből ritmusok megszólaltatása memorizálása, leírása 

– A tenorkulcs bevezetése. 

– Alteráció, kromatika, enharmónia megfigyelése a művekben. 

– Moduláció távolabbi hangnemekbe. 

– Lebegő tonalitás, atonalitás. 

– Egészhangú skála. Akusztikus hangsor. 

– Modellskálák és egyéb skálaformációk.  

– Modális sorok, pentaton és egészhangú hangsorok, akusztikus skála,  

– 1:2, 1:3, 1:5 modellskála éneklése. 

– Polimodális alterációk. 

– Dodekafónia. 

– Szeptimakkordok fordításai, alterált akkordok: mellékdominánsok, szűkített szeptim– és 

bővített szextes akkordok, nónakkordok megfigyelése kottakép alapján művekben, 

hangzatfűzésekben. Gyakorlása különböző hangnemekben.  

– Alfa–akkordok. 

– Tengelyrendszer, polaritás, aranymetszés megfigyelése, fogalmai. 

– Jellegzetes dallami, harmóniai fordulatok felismerése a XIX. és a XX. századi zeneszerzők 

alkotásaiban. 

– Romantikus, valamint XX. századi dallamrészletek olvasása, memorizálása. 

– Reihe sorok megszólaltatása. Lejegyzése hallás után. 

– Romantikus és XX. századi dallamok lejegyzése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus hangsor, egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 

– Skálamodellek.  

– Témafordítások: tükör, rák, ráktükör.  

– Tengely, polaritás. 

– Aranymetszés. 

– Komplementer technika. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század különféle 

irányzatainak zenéjéből 

az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi, 

a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij, 

az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij, 

a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith,  Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. Britten 

valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből. 

Kiegészítőanyag: J.S.Bach korálok, Bertalotti solfeggiok, Kodály Zoltán pedagógiai művei. 
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Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. 

Bartók Béla: Kórusművek 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: Kórusművek 

Párkai István: Modern kórusetűdök 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Kroó György: Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György: Miért szép századunk operája? 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Lendvai Ernő: Bartók stílusa 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Frank Oszkár: Debussy harmóniák 

Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

C. Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök, 

Kodály Zoltán: Galántai táncok, 

Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára, Kórusművek, 

Mikrokozmosz, 

A. Honegger: Pacific 236, Johanna a máglyán, 

C. Orff: Carmina Burana, 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia,  

I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps,  

B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan – kórusműveiből, 

énekgyakorlataiból éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni.  

Tudjon két zenei részletet a XX. század vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 
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Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, 

képviselőit és jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Legyen gyakorlata a C–kulcsok olvasásában. 

Ismerje a könnyebb XX. századi skála– és akkordformációkat. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. Zenei 

ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és 

csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, 

stílusjegyek alapján.  

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat 

Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, 

hangszeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és –

képleteket. 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, 

váltóhang, átmenőhang– késleltetés stb.) 

 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b– 

előjegyzésig. 

Tudja a művek hangnemét megállapítani. 

Ismerje 

– a kvintkört, 

– a hétfokú hangsorokat. 

Ismerje 

– az egészhangú skálát, 

– az akusztikus hangsort, 

– a modellskálákat. 

– a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését 

– a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal). 

Ismerje fel a funkciókat hallás után, 

– a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján. 

– a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság. 

Ismerje 
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– a tonalitás felbomlásának elvét, 

– a bi– és a politonalitást, 

– a Reihe–t. 

Tudja 

– a dodekafónia,  

– az aranymetszés, 

– a cluster fogalmát.  

Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról. 

 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel. 

Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat. 

Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 

Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

 

Tudjon hallás után lejegyezni 

– könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

– könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt. 

– lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  

Az általános követelményeken túl 

Rendelkezzék a tanuló  

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–

készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel. 

Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres 

előadásában önállóan, tudatosan alkalmazni. 

 

„B” – tagozat  

Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl:  

– a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei ismeretekkel és biztos 

zenei memóriával, 

– olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú 

továbbtanulásra, 

– a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, elmélyült, 

aktív tanulási, gyakorlási képességgel.  

 

Legyen képes a tanuló 

– a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben tájékozódni, 

– a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában 

önállóan, tudatosan alkalmazni.  

 

Zenei anyag: 
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Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt – különböző 

zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. A zenei anyag 

megszólaltatása, előadása legyen muzikális, igényes és stílusos. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két–két jelentős művet, tudja azokat formailag és 

harmóniailag elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora–ének előadásban C–kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap– és középfokon megismert ütemfajtákban. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és 

énekelni. 

Tudja a hármas– és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

– barokk kétszólamú idézetet, 

– bécsi klasszikus zenei szemelvényt, 

– könnyű XX. századi dallamot. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel. 

Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti 

alkotásokhoz kötni. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb zenei kifejezéseit.  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján 

hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

„A” tagozat 

1. Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. A tanuló számára 

adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang. Az idézet nyolcszor hangozhat el. 

 2 Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 
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A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra 

jellemző jegyek ismertetése. 

 

„B” tagozat 

1. Imitációs szerkesztésű kétszólamú barokk vagy egyszólamú romantikus dallam lejegyzése.  

A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum, és a kezdőhang értékkel. Az idézet 

nyolcszor hangozhat el. 

2.  Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra 

jellemző jegyek ismertetése. 

 

Szóbeli vizsga  

„A” tagozat 

1. Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg 

modulációt. 

2.  A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

„B” tagozat 

1. Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; a 

dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne. 

2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni hat műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 
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– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek. 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó). 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, zenei 

szakkönyv.  

 

 Kötelező tantárgyak: Szolfézs kötelező ( 4. évfolyamig) 

 

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, 

követelményei megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. Az 

előképző évfolyamok elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető. 

 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, 

megértését, valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény 

kialakulását kívánja megalapozni.  

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából 

adódóan a hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és 

készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az 

alapfokú szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály Zoltán) 

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek 

fejlesztését és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának 

és befogadásának örömével. 

 

A szolfézstanítás célja, feladata:  

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az 

alábbi területeken: 

– belső hallás  

– ritmus–metrum, 

– tiszta intonáció, 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

– dallamhallás, 

– többszólamúság  
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– harmóniaazonosítás 

– zenei olvasás – írás, 

– zenei szerkezet (forma), 

– zenei memória, 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 

– a megszerzett tudás alkalmazása,  

– a hangszertanulás segítése, 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 

– a zenei műveltség igényének kialakítása,  

– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 

– a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 

– a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk 

megerősítése, érzelemviláguk kibontakoztatása 

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé 

teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt 

biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–

készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és  

– a zene iránti elkötelezettséggel. 

 

1.55.1. Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel. 

– Kezdőhang átvétele. 

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 

– Éneklés játékkal. 

– Éneklés szöveggel emlékezetből. 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

– Önálló dalkezdés. 
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Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és 

negyed szünet értékekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 

– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 

– Hanglépcső, vonalrendszer. 

– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű 

dallamosztinátók). 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok kiegészítése. 

– Kérdés, felelet. 

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 

– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 

– Zajok– zörejek, zenei hang. 

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak 

felismerése. 

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 

– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 
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Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok 

Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai 

Rokon népek dalai 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, 

kíséretes– vagy kórusfeldolgozásban. 

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 

 

Követelmények 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása 

gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 
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– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 

– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és 

néphagyományunk – megismerése. 

– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény megteremtése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 

– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 

  

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 

– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a 

szinkópa, éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 

– Szövegek ritmusának megfejtése. 

– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 

– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

– Ritmusgyakorlatok. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 

– A magas és mély képzet kialakítása. 

– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 

– A dallami jelrendszerek ismerete. 

– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 

– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 

– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 

– Dallamfordulatok visszaéneklése. 

– Memorizálás hallás után. 

– A belső hallás fejlesztése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Dal és mérő. 

– Felelgetős játékok. 

– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 

– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 

– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 
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– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 

– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 

 

Zenei ismeretek: 

– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 

 

Formai ismeretek:  

– Motívum 

– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 

– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 ütem). 

– A dó helyének változtatása. 

– Tájékozódás a vonalrendszeren. 

– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 

– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és 

hangjegyekről. 

– Memorizálás. 

– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy 

emlékezetből, betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 

 

Rögtönzés 

– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 

– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás  

– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 

– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 

– Dinamika, előadási módok. 

– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 

 

Zenei kifejezések: 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 
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– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 

– A G–kulcs, F–kulcs. 

– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 

– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások 

Magyar gyermekdalok, népdalok 

Gyermekversek. 

Rokon népek dalai 

Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai 

Más népek dallamai 

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 
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Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon 

zenére figyelni, tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a 

megfelelő szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos 

ritmusban, helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.  

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával. 

 

1.55.2. Alapfokú évfolyamok  

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményeinek 

ismeretét feltételezi. 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 

– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 

– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 

– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 

– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 

– Artikuláció, szövegmondás. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 
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– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 

– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

– Ütemsúlyok. (ütemezés). 

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 

– A tizenhatodok páros formációi. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 

– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 

– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű 

kánonok, biciniumok). 

 

Hangközök: 

– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 

– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 

– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 

 

Hangzatok:  

– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 

– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 

 

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 

– Alaphang fogalma. 

– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 

– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 

– Módosító jelek, előjegyzések. 

– A módosított hangok nevei 

– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 
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– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 

– A párhuzamos hangsorok fogalma. 

– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek 

felhasználásával. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, 

sorszerkezet. 

– A kvintváltás megfigyeltetése. 

– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 

– A helyes frazeálás. 

 

Zenei olvasás – írás 

– A helyes kottaírás. 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 

– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút 

magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 

– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 

– Igen könnyű diktálási feladatok. 

– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–kulcsban 

(2–4–8 ütem). 

– Transzponálás írásban. 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok rögtönzése. 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 

– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 

– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 

– Párbeszéd, kérdés–felelet. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

 

Zenehallgatás 

– Különféle kórushangzások. 

– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 

– A hangszerek hangszínének felismerése. 

– Dinamikai különbségek megismerése. 

– A népzene és műzene. 

– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 
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– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 

– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 

– Alkalmazkodó ritmus. 

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 

– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 

– Pentachord, Dur és moll (eol). 

– A párhuzamos hangsor fogalma. 

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 

– Ereszkedő dallamvonal. 

– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 

– Szekvencia. 

– Periódus. 

– Transzponálás. 

– Prima volta, seconda volta. 

– Solo, tutti. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– Staccato, legato. 

 

Ajánlott tananyag 

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák 

anyagából is (könnyű barokk és klasszikus táncok). 

Könnyű kánonok, biciniumok. 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II  (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 

Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Péter József: 165 kánon 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó 
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Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos kórusműveiből. 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző 

hangszereken). 

Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b 

előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott 

ritmust, valamint a tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás 

után szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.  

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv 

hangközöket tonális keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának 

bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 

– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz 

kapcsolódóan. 

– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 

– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

 

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 

– A népdalok kifejező megszólaltatása. 
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– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 

– Intonációs gyakorlatok. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása. 

– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 

– Negyed felütés. 

– 3/8–os ütem. 

– Váltakozó ütem. 

– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 

– Alla breve. 

– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, erős és 

gyenge zárás. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 

– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 

– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni 

felismerése. 

– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 

– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi ismeretek 

alapján. 

– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 

– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat 

felbontások, skálamenetek, terclépések, szekvenciák). 

 

A többszólamúság fejlesztése  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 

– Intonációs gyakorlatok. 

– Kánonok, biciniumok éneklése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos mozgás, 

ellenmozgás). 

 

Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 

– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 

– A bővített szekund megfigyelése. 

– Hangközláncok építése, éneklése. 
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Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 

– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 

 

Hangsorok: 

– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 

– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 

– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 

– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 

– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 

– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 

– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 

– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 

– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel 

. 

Rögtönzés 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 

– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 

– Rögtönzés szövegre is. 

– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 

– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 

 

Zenehallgatás  

– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 

– Mozgás, gesztus a zenében. 

– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 

– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 
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– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 

– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, 

„pont”, „vonal” stb. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 

– Felütés. 

– Váltakozó ütem. 

– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 

– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– A régi és új stílusú népdalok. 

– Motívum, periódus, szekvencia. 

– Kvintoszlop. 

– Párhuzamos és ellenmozgás. 

– A metronómjelzés. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert 

zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és mixolid 

hangkészletű dallamok. 

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, 

bourrée, sarabande, rigaudon, gavotte).  

Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a 

népdalanyagban megismert zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási technikák 

megfigyelésére).  

Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok. 

Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II. 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 
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Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 

Komjáthyné: Zongoraiskola II. 

Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).  

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

Mesealakok a zenében. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg igényesen 

előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés névvel 

olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni 

mérőütéssel vagy belső méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás 

után lejegyezni, memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 

megállapítani.  

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta 

oktáv hangközöket tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és 

moll hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 
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– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok 

és műzenei szemelvények alapján. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson 

belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 

– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás elsősorban kottaképről. 

– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon 

(szolmizálva és ábécés névvel). 

 

A többszólamú éneklés készségfejlesztése 

– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok. 

– Kánonok. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és 

egyéni hangszerjátékkal is. 

– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy 

együtthangzásban, építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításainak elve. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 
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Hangsorok:  

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 

– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 

– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a 

dallamhangok alá. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– Dinamika a barokk korban. 

– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Siciliano és mazurka ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció. 

– Periódus. 

– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 
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– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy 

hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok). 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres 

anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. kötet, Útmutatók 

Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina 

Alapítvány, Budapest) 

Győrffi István: Dallamírási feladatok 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból 

Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó) 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia részletek.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat,  illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan 

előadni. 
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Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.  

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, 

szöveggel megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 

– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 

– Átkötés, pontozás gyakorlása. 

– Harminckettedek. 

– Alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 

–  A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A hangközfordítás elve. 

– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel is. 
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– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, 

zenei szerepük megfigyelésével. 

– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített 

hármashangzat gyakorlása oldással. 

– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 

– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 

– Éneklése oldással szolmizálva. 

– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak megfigyelése, 

kiemelése, gyakorlása. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 

– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek 

megfigyeltetésével. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek 

előadásában. 

– Kánonok éneklése. 

– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal. 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 

– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 

– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

 

Zenehallgatás  

– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 

– Hangszín – hangszerelés. 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, 

kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, hangnemi 

kitérés, moduláció). 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy 

szonátaforma megismerése zenehallgatás alapján is. 
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– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak 

megfigyelése a meghallgatott művekben. 

– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 

– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel 

(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

Zenei elemzési képesség 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 

– Kvintkör. 

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– A hangközfordítás elve. 

– Tritonusz. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, ária, opera. 

– Szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a 

legfontosabb stílusjegyek kiemelése. 

 

Ajánlott tananyag 

Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek 
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Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó 

Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Virágos sorozat népdalfüzetei 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Simonné Sármási Ágnes - Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

1. kötet ( ROMI-SULI Könyvkiadó) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), az 

opera megismeréséhez.  

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, 

kánon, műrészlet) zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a 

dominánsszeptim akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a 

könnyebb hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 
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– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni 

munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa–, éles– és nyújtott ritmust, valamint az 

egyszerűbb ritmikai átkötéseket. 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2 –es ütemekben. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 

4b előjegyzésig. 

Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig, 

– ismerje a háromféle moll hangsort. 

Ismerje fel a művek hangnemeit – hangszeres darabjaiban is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

– tudja azonosítani – hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is – az oktávon belüli tiszta, kis 

és nagy hangközöket,  

– ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után. 

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja ezeket 

kottaképről azonosítani. 

Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a 

dominánsszeptim–hangzat felépítését.  

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 

Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 

Ismerje a funkciós vonzást. 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni.. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 

– a rondót. 

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, 

műfajok ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 
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Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei  

 

A vizsga részei  

Írásbeli vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai 

programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Az alapvizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

A) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján. 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

 

2.  Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 

A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, 

alterációt, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán adott 

a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–

felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

B) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 

alapján  

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  
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A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 

hármashangzatokat építenie kell. 

 

2. Egy magyar népdal lejegyzése 

A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, 

nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum 

és a kezdőhang értékkel. 

A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–

felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga  

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó  

– tudjon 5 népdalt előadni,  

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

– tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező) megszólaltatni, 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 

vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények 

alapján. 

 Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

A vizsga értékelése   

Az írásbeli vizsga értékelése  

1. feladat – teszt:  A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

2. feladat– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

3. feladat: – elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a 

jelölések pontossága.  

 

A szóbeli vizsga értékelése. 

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete) 

– zenetörténeti tájékozottság 
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– stílusismeret 

– formai ismeretek 

– tájékozódás a zenei műfajok között 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei 

szakkönyv.  

 

Kötelezően választható tantárgyak: Zenetörténet – Zeneirodalom (5. évfolyamtól) 

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt 

embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, 

valamint a zene aktív művelésére, és sajátos eszközeivel, minél szélesebb körű zenei 

műveltséget biztosítson. 

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

– a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, az eddig megszerzett 

készségekre építve, 

– hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb 

megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, 

stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 

 

Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a tanulókat 

– rendszeres hangverseny– és operalátogatásra, 

– a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 

– a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

– értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 

– aktív társas muzsikálásra. 

 

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene 

bármely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és 

társművészetekben). 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig). 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Bevezetés a zenetörténetbe 

1. A zene eredete a fizikai, a biológiai és az emberi lét szintjén:  

– a rezgő anyag zenei tulajdonsága, a felhangok fogalma;  

– fizikai környezetünk és a természet zeneszerű jelenségei; 

– a biológiai zeneiség szerepe a társas élőlények kommunikációjában; 

– a madarak lassított mikro–dallamainak sajátos „zeneisége””, a zene alapelemeinek 

megfigyelése (hangköz, ritmus, motívum, motívumlánc, pentaton hangkészlet, transzpozíciós 

technika, népdalszerű, „tengelyváltós” mikro–dallamok); 

– az emberi zene eredethipotézisei, esztétikai–művészeti funkciója. 

2. A természeti népek zenéje: 

– a zene szerepe az ősi társadalmak életében és kultúrájában; zenélési alkalmak (mágia, munka 

stb.); 

– az ősi dallamosság (gyermekdalokra, ősi siratókra), a legegyszerűbb zenei formák; 

– a többszólamúság legősibb formái (párhuzamos éneklésmód, heterofónia, dallam+osztinátó 

stb.); 

– az ősi hangszerek. 

Szakkifejezések, fogalmak definiálása, tudatosítása, összekapcsolása az élőzenével. 

3. A hangrendszerek kialakulása: 

– a pentatónia és diatónia jellemzői, önálló stíluskörei, élőzenei megnyilvánulásai. 

 

Az ókori és ókori eredetű zenekultúrák: 

– a mezopotámiai, egyiptomi, kínai, japán, indiai, indonéziai, zsidó és görög zenekultúra. 

 

Az európai középkor zenekultúrája: 

– a gregorián ének kialakulása, elnevezése, jellemzői, lejegyzése, énekfajtái, liturgiában 

betöltött szerepe; 

– a szolmizáció keletkezése; 

– a világi műzenestílus megszületése: trubadúrok, trouvèrek; 

– a többszólamúság kezdeti formái (az organum típusai);  

– ars antiqua (13. század).  

 

A reneszánsz zenéje: 

– a reneszánsz kezdetei: az ars nova művészete (Machaut, Landini – 14. század);  

– a homofónia és polifónia fogalma; 

– egyházi műfajok: mise, motetta; 

– Németalföld művészete (Dufay, Ockeghem, Josquin és kortársaik – 15. század); 

– a klasszikus vokálpolifónia (Palestrina és Lassus – 16. század);  
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– világi vokális műfajok: frottola, villanella, madrigál, chanson, históriás ének; 

– hangszeres zene: táncok, táncpárok, vokális művek hangszeres átiratai, az önálló hangszeres 

műfajok kialakulása (prelúdium, fantázia, toccata); 

– a kor magyar műzenéje (Tinódi és Bakfark – 16. század).  

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 

1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1957. 

Szőke Péter: A zene eredete és három világa. Budapest: Magvető, 1982.  

Művészetismeret – Zenetörténet. Őskor, ókor. A szöveggyűjteményt szerkesztette: Kovács 

Brigitta. Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tankönyve. Budapest, 1991. 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Budapest: Editio Musica, 1993. 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 

Orselli, Cesare: A madrigál és a velencei iskola. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

 

Követelmény 

– Az ókori, középkori, és reneszánsz zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a barokk kor művészetében, főbb műfajaiban. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

A barokk stílus kialakulása, jellemzői:  

– a monódia; a firenzei Camerata; az opera születése; a görög és római mitológia szerepe a 

barokk operákban és más világi műfajokban; 

– Monteverdi – opera és madrigál; 

– Schütz – német egyházi zene a 17. században; 

– Lully, Couperin, Rameau: a francia opera és billentyűs zene a felvilágosodás korában;  

– Purcell – az angol opera (Dido és Aeneas); 

– Corelli, Vivaldi, – concerto és concerto grosso Itáliában, illusztratív jelenségek a hangszeres 

zenében: a programzene a barokkban (pl. Vivaldi program–versenyművei: Négy évszak stb.); 

– Domenico Scarlatti szonátái – a „virtuóz” billentyűs zene a barokk korszakban; 
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– Telemann – „Tafelmusik” – szórakoztató zene a 18. század első évtizedeiben. 

A főbb vokális és hangszeres műfajok bemutatása a korszak zeneszerzőinél: opera, oratórium, 

kantáta, passió, szonáta–típusok (sonata da camera, sonata da chiesa), concerto grosso, 

concerto, fúga, rondó, variáció (passacaglia, chaconne), szvit stb. 

 

Bach és Händel művészete 

1. Bach életútja, az életének főbb állomásaihoz kapcsolódó műfajok: 

– vokális művek: egyházi és világi kantáták, passiók, a különböző vokális formatípusok 

részletes megismerése (recitativo secco és accompagnato, ária, arioso, korál, turba stb.); 

– a korál szerepe Bach műveiben; 

– hangszeres művek: billentyűs hangszerre írt polifon műformák (prelúdium, toccata, fantázia 

és fúga, korálelőjáték, passacaglia), zenekari szvitek (táncformák), versenyművek, ciklikus 

alkotások. 

 

2. Händel művészete, életútja, főbb műfajai: 

– operák, oratóriumok (egyik kompozíciójának részletes megismerése), 

– szvitek, concerto grossók, orgonaversenyek. 

A korszak általános stílusjegyeinek, főbb tendenciáinak tudatosítása a két nagy mester 

művészetében. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 

1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1957. 

Palisca, Claude V.: Barokk zene. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 

Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Wolff, Christoph: A Bach–család. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1989. 

 

Követelmény 

A barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és elemzett 

zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

Követelmények a alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a feldolgozott zenetörténet stíluskorszakok 

időrendjében. 
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Ismerjék fel az adott zenei korszak jellemző zenei példáit, a feldolgozott művek jellegzetes 

tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, 

művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet–zeneirodalom 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

1. Írásbeli vizsga  

A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai programja 

alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

A). Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / zenetörténeti 

korszak főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak 

ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 

Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alkotásainak 

köréből választódjon. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

B.) A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 

hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit (táncok, 

táncpárok), fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése.  

– Egy – a tanuló által ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: 

Négy évszak, Bach: hangszeres vagy vokális mű elemzése). 

 

Szóbeli vizsga  

A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév 

feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati 

feladatokat ad. 

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 

megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a 

vizsgát szervező intézmény biztosítja. 
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A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, 

helyesírás; 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló 

információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, 

objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A bécsi klasszika, valamint a korai romantika művészetének megismerése. 

Tájékozódás a bécsi klasszikus zene legfontosabb műfajaiban, a kis– és nagyformák világában, 

valamint a korai romantika főbb stílusjegyei, élményanyaga, mestereinek művészete. 

(Elsősorban Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert művei). 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Átmenet a barokk és klasszika között: 

– az „érzelmes” (C.Ph.E.Bach), a „gáláns” (J.Chr.Bach) stílus; 

– a mannheimi–iskola (Johann Stamitz) – a zenekari hangzás átalakulása. 

A műfajok, a formák és a zenei nyelv átalakulása a barokk és klasszika határán. 

 

A bécsi klasszika főbb stiláris, formai, szerkezeti, hangnemi, harmóniai sajátosságai, a korszak 

legnagyobb mestereinek művészetét elsőrendűen reprezentáló műfajok alapján: 

– Gluck (a barokk opera műfaji tradícióinak továbbélése és átalakulása a 18. század második 

felében, a gluck–i „operareform”); 

– Haydn (szimfónia, vonósnégyes, oratórium); 

– Mozart (szimfónia, zongoraverseny, divertimento, szerenád, opera); 

– Beethoven (szimfónia, nyitány, versenymű, vonósnégyes, zongoraszonáta); életmű két 

korszak határán, a „klasszikus” és a „romantikus” Beethoven. 
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Formatani összegzés: 

– periódus, bővített periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós forma, rondó, variáció, 

szonáta, szonátarondó; 

– vokális tételtípusok: recitativo (secco, accompagnato), ária, együttesek, kórus stb. 

A klasszikus zene stiláris egységén belül az egyes mesterek műveinek stiláris vonásai. 

 

A korai romantika főbb stíluselemei  

Schubert művei alapján: dal, dalciklus, szimfónia, zongoraművek, kamarazene. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 

1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: 

Zeneműkiadó, 1957. 

Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái. Budapest: Zeneműkiadó, 1979. 

Sadie, Stanley: Mozart. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1987. 

Parouty, Michel: Mozart, az Isten kegyeltje. Budapest: Park Könyvkiadó, 1991. 

Kerman, Joseph – Alan Tyson: Beethoven. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 

1986. 

Szabolcsi Bence: Beethoven. Művész és műalkotás két korszak határán. Budapest: Gondolat, 

1960 

Bartha Dénes: Beethoven és kilenc szimfóniája. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 

 

Követelmény 

A bécsi klasszikához, valamint a korai romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, 

a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A romantika zenéje: 

– a klasszicizmus formavilágának továbbélése, átalakulása, felbomlása; 

– stiláris és esztétikai változások, új műfajok a 19. század zenéjében; 

– a zeneszerzők egyéni hangja, egyes műfajok megkülönböztetett szerepe a különböző mesterek 

életművében. 
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Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

A romantika élményanyaga: új témák (történelem, mítosz, irracionalitás, népiesség stb.) a 19. 

században;  

– természeti élmények a romantikus zenében; 

– az irodalom, a képzőművészet, a filozófia és zene kapcsolódási pontjai a romantika korában 

(Goethe, Schiller, Heine, E. T. A. Hoffmann, Hugo stb. művei a dal–, az opera– és a hangszeres 

zenében); 

Új műfajok: 

– a romantikus „karakterdarab”, 

– a dal 19. századi virágzása, 

– a programszimfónia, szimfonikus költemény; 

A történeti szemlélet kialakulása (Schumann, Mendelssohn, Liszt – a barokk korszak zenéjének 

újrafelfedezése); 

Nemzeti stílusok kialakulása: 

– Chopin, Liszt, Grieg, Smetana, Dvořák, Csajkovszkij művészetének nemzeti vonásai, 

– a német és francia romantika; 

– a magyar nemzeti stílus: a verbunkos; 

– a hangszerek fejlődése, a zenekar létszámának megnövekedése, a hangzásigény átalakulása; 

A zongorairodalom átalakulásának főbb vonásai: 

– a virtuozitás, 

– rövid lélegzetű karakterdarabok és nagyformák (a „romantikus” szonáta) Schubert, 

Schumann, Liszt, Chopin és Brahms műveiben; 

A klasszikus formavilág fokozatos felbomlása, új formai alapelvek kialakulása, a szonátaforma 

romantikus felfogása, improvizatív jellegű formálás; 

Az egyes formák, műfajok szerepe az egyes mesterek életművében, stílusában. 

 

Zeneszerzői életművek: 

Schumann fiatalkori zongoradarab–sorozatok, 1840 után: a dal, szimfonikus művek, és 

kamarazene; 

Weber: a romantikus német opera kezdetei: A bűvös vadász; 

Mendelssohn: klasszikus formatisztelet és romantikus zenei nyelv: Hegedűverseny, 

szimfóniák, mesevilág a zenében: Szentivánéji álom; 

Berlioza: programzene megteremtője: Fantasztikus szimfónia; 

Chopin: a kisformák mestere (etűdök, nocturne–ök, prelűdök, balladák, polonézek, mazurkák); 

Liszt: zongoradarabok, szimfonikus költemények, egyházi művek; 

Brahms: dalok, zongoradarabok, szimfóniák; 

Csajkovszkij: szimfóniák, színpadi művek; 

Dvořák: szláv táncok, szimfóniák; 

Grieg: zongoradarabok, zongoraverseny, Peer Gynt–szvit. 

 

Ajánlott tananyag 



1374 

 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 

1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Dobák Pál: A romantikus zene története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1983. 

Erdélyi Miklós: Schubert. Budapest: Gondolat, 1979. 

Schubert kalauz. (Szerkesztette Gádor Ágnes) Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 

Fischer–Dieskau, Dietrich: A Schubert–dalok nyomában. Budapest: Gondolat, 1975. 

Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai. Schubert–dalok. Budapest: Akkord Kiadó, 

1994. 

Walker, Alan: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek. 1811–1847. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

Walker, Alan: Liszt Ferenc 2. A weimari évek. 1848–1861. Editio Musica, Budapest 1994. 

Hamburger Klára: Liszt kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

Deathridge, John – Carl Dahlhaus: Wagner (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 

1988. 

Rappl, Erich: Wagner operakalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 

 

Követelmény 

 

A romantika zenéjéhez és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a 

meghallgatott zeneművek és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz opera.  

Stílusirányzatok és alkotók a századfordulón Európában. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Operatörténet a 19. században és a 19–20. század fordulóján: 

– a 19 századi olasz opera; 

– jelenetszerkesztés, ária– és egyéb zártszám–típusok, irodalmi témaválasztás, műfaji 

jellegzetességek a 19. századi olasz operában; a verizmus; 

– Verdi és Puccini művészete; 

– Wagner művészetének jelentősége a 19. század zenéjében; az új zenedráma–koncepció: 

harmóniai és formai újítások, a vezérmotívum–technika, történelem és mitológia egy–egy opera 

tükrében; 

– Muszorgszkij operái: az orosz történelem az operaszínpadon, népzenei hatások és zenedráma; 

– a 19. századi magyar opera: Erkel. 
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Ismerkedés a századforduló és a 20. század első felének főbb zenei stílusirányzataival, 

jelentősebb mestereivel: 

– A különböző stílusirányzatok (impresszionizmus neoklasszicizmus, expresszionizmus, 

szerializmus) sajátosságai, zenei eszközei, az ezeket képviselő mesterek alkotókorszakai, 

orientációinak fő vonásai a következő mesterek életművében: 

– Debussy, Ravel, Satie, 

– Mahler, Schönberg, Webern, Berg, 

– Stravinsky, Prokofjev, Sosztakovics, 

– Janáček; 

– a népzene mint stíluselem a 20. század első felében; 

– a jazz mint stíluselem a 20. század első felében (a jazz történelmi és stiláris gyökerei); 

– a hagyományos tonalitás felbomlása (pentatónia, modális hangsorok, egészhangú skála, 

modell–skálák, bitonalitás, politonalitás, dodekafónia); 

– az egyes zenei stílusirányzatok jellemző sajátosságait komplexen reprezentáló művek 

részletesebb elemzése, megismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 

1974. 

Walter, Bruno: Mahler. Budapest: Gondolat, 1981. 

Batta András: Richard Strauss. Budapest: Gondolat, 1984. 

Debussy, Claude: Croche úr, a műkedvelők réme. Budapest: Zeneműkiadó, 1959. 

Petrovics Emil: Ravel. Budapest: Gondolat, 1982. 

 

Követelmény 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz operához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, 

a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Bartók és Kodály életművének megismerése. 

Kortárs zene főbb irányzatainak megismerése 

 

Zenei ismeretek átadása – tananyag 

Bartók és Kodály művészete: 

– életpályáik ismertetése; 
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– a népzene Bartók és Kodály életművében; a népzenekutatás; a népdalfeldolgozások 

különböző formái; 

– legkiemelkedőbb alkotásaik részletesebb megismertetése. 

 

Bartók és Kodály kortársai és az utánuk következő generáció: 

– Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Lajtha László, Szervánszky Endre, Veress Sándor, Járdányi Pál, 

Kósa György. 

 

Bevezetés a magyar, az európai és az amerikai kortárs zenébe: 

– Kurtág György, Ligeti György, Szőllősy András, Ránki György, Farkas Ferenc, Durkó Zsolt, 

Balassa Sándor, Bozay Attila; 

– a 70–80–as évek magyar avantgarde zeneszerzői: Jeney Zoltán, Sáry László, Vidovszky 

László, Dukay Barnabás; 

– John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass; 

– a háború utáni zene stílusirányzatainak (szerializmus, elektronikus zene, minimal–zene, 

posztmodern, computer–zene) szemléltetése a kiválasztott zeneműveken. 

 

Tájékozódás a mai jazz, a rock, a filmzene és az alternatív zenei irányzatok (performance, world 

music stb.) világában. 

 

Ajánlott tananyag 

Salzman, Eric: A 20. század zenéje. Budapest: Zeneműkiadó, 1980. 

Fábián Imre: A huszadik század zenéje. Budapest: Gondolat, 1966. 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje. Budapest: Gondolat, 1967. 

Miért szép századunk zenéje? Szerkesztette Kroó György. Budapest: Gondolat, 1974. 

Miért szép századunk operája? Szerkesztette Várnai Péter. Budapest: Gondolat, 1979. 

Kroó György: Bartók–kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1980. 

Somfai László: 18 Bartók tanulmány. Budapest: Zeneműkiadó, 1981.  

Breuer János: Fejezetek Lajtha Lászlóról. Budapest: Editio Musica, 1992. 

Kovács Sándor: Bartók Béla. Budapest: Mágus Kiadó, 1995. 

Kecskeméti István: A zeneszerző Kodály. Kecskemét: Kodály Intézet, 1986. 

White, Eric Walter: Benjamin Britten élete és operái. Budapest: Zeneműkiadó, 1978. 

White, Eric Walter: Stravinsky: A zeneszerző és művei. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 

Szőllősy András: Honegger. Budapest: Gondolat, 1980. 

 

Követelmény 

Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, 

a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a zenetörténet stíluskorszakainak kronologikus 

időrendjében. 

Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes 

tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, 

művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a 

társművészetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet–zeneirodalom 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

Írásbeli vizsga  

Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák zenetörténeti 

korszakok főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak 

ismeretére, elemzésére vonatkozó témában. 

A tesztlap az alábbi témakörökből tartalmaz kérdéseket:  

– Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A 

többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, trouvére, 

Minnesänger). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, jellegzetes műfajainak 

ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. 

Homofónia, polifónia fogalma. Mise típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és 

madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok felsorolása. 

– A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfajok 

sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. 

concerto, fúga) részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy 

tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása. 

– A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, szonáta 

vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. Haydn vagy 

Mozart művészete, (egy mű bemutatása alapján). 
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– Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), 

Schumann zongoradarab–ciklusai (címek). Az opera műfajának, kiemelkedő mestereinek és 

alkotásainak ismerete a tanult szemelvények elemzésével. 

– A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete, impresszionista 

művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia magyarázata zenei 

példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes 

bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry–szvit, Felszállott a páva – variációk). 

 

A szóbeli vizsga  

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy a 6 éves képzési 

időkeretben feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati 

feladatokat ad. 

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok 

megoldásához szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a 

vizsgát szervező intézmény biztosítja. 

 

A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, 

helyesírás; 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló 

információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, 

objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 

szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 

ritmushangszerek 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, zenei 

szakkönyv.  
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Kötelezően választható tantárgy: Kamarazene 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – 

különösen a nem zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik 

legfontosabb tevékenysége.  

A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes 

(fizikai és érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés 

hatékony elsajátítása nem képzelhető el. 

A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy 

vokális szólamokból álló együttes.  

 

A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, de 

kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 

 

A kamarazene tanítás célja feladatai 

Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére. 

Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó 

muzsikusokat. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 

fejlesztésével járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti 

felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó 

tanulók gátlásainak feloldására. 

Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás 

fontosságát. 

Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni az 

eltérő létszámú és hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a művek által a 

kamarairodalomban fellelhető zenei stílusok, műfajok lehető legszélesebb spektrumából 

választani. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 

kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 

elsajátítására és megszólaltatására. 

 

Fejlesztési feladatok 

A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők egyéni 

tudásszintjétől, a hangszeres / vokális szólamok adott tanévre vonatkozó összeállításától 

függenek ezért minden kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési 

követelményeket nem lehet megadni. 
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Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és készségek 

szerint csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és szintjének 

fejlesztése a képzés célja. 

 

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 

– Beintés–leintés. 

– Közös levegővétel és intés. 

– Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe. 

– Intés felütéssel való kezdésre. 

– Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység 

megváltoztatásával. 

– A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 

– A kottaállványok megfelelő magassága. 

 

Társas ének: 

Színpadi mozgás, táncos produkciók és minkrofon – használat. 

 

A kottaképre vonatkozó ismeretek  

– Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések. 

– Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése. 

– Vi–de jel. 

– A másik szólam apró kottával történő megjelenése. 

– Játék partitúrából. 

 

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 

– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású illetve 

transzponáló jellege.) 

– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 

– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, 

kéztartás, vonótartás–módosítás, segéd– illetve tisztítófogások). 

– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása 

– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata 

– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 

– A hangológép jelzései. 

 

Ritmikai tudnivalók 

– Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola értelmezése, 

játékmódja. 

– Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok. 
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A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 

– A játszott művek formája, harmóniai világa 

– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 

– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 

– Homofon zene. 

– Polifon zene. 

– Izoritmikus zene. 

– Kánon, imitáció, fúga. 

– Cantus firmus. 

– Consort–muzsika. 

– A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–gaillarde, 

gavotte, saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, menüett stb.). 

– Ellenszólam. 

– Basso continuo. 

– A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes,  stb. 

– A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése 

 

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 

– Lapról olvasás. 

– A belső hallás fejlesztése. 

– intonációs készség. 

– Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zenében). 

– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 

– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 

 

1. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú 

művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni, 

– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni, 

– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 
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A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

– a disszonancia–konszonancia súlyviszonyaival, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Legalább két, rövid, különböző tempójú, karakterű műből (tételből) álló 6–8 percnyi zenei 

anyag 

 

2. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú 

művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

– szükség esetén lebegésmentesen hangot képezni, 

– legalább a hosszan álló harmóniákban, záróakkordokban önállóan intonálni a basszushoz 

vagy a stabil hangolású hangszerhez, 

– disszonanciákat kiemelni a tanár kérésére, 

– a tanár jelzése alapján szólamát – szerepének megfelelően – kiemelni vagy háttérbe helyezni, 

– eltolt ritmusokat, hemiolákat stb. helyesen hangsúlyozni. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló 

jellegével), 

– a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, 6–8 perces, különböző tempójú és karakterű művekből (tételekből) álló műsor. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni, 
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– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

Ismerje 

– a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

Két különböző stílusú és karakterű kamaramű vagy tétel koncertszerű bemutatása; Máriássy–

Varasdy–Zilcz: Bevezetés a társas zenélés gyakorlatába I–II. (EMB), W. A. Mozart: Kürtduók 

(EMB), Kratochvil, J. K. Triók (Supraphon), Máriássy I. R. Reneszánsz művek (EMB 6974) 

Németalföldi mesterek művei három vagy négy hangszerre (Czidra L.) (EMB 8367 EMB 

8368), Táncok és kontratáncok (Bali János szerk.) EMB14160, Kamaraének–mesterei (EMB 

14058/A) nehézségi szintjén. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– technikai felkészültség, 

– állóképesség.  
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– hangképzés, 

– intonáció, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– speciális technikai elemek alkalmazása 

– árnyalt dinamikák alkalmazása,  

– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– előadásmód, 

– alkalmazkodóképesség, 

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, 

népdalfeldolgozások megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

– partitúrából játszani, 

– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni, 

– segéd– illetve tisztítófogásokat önállóan alkalmazni, 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy 

háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb. 

alkalmazkodni, 

– a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, legalább 8 perces, változatos, lehetőleg ciklikus művet is tartalmazó műsor. 
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4. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, 

népdalfeldolgozások megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és 

egyéb körülményeket is szem előtt tartva,  

– folyamatosan, kottahűen lapról olvasni, 

– ütemmutató nélküli szólamban ritmikailag tájékozódni, 

– minimális mértékben díszítéseket improvizálni (reneszánsz, barokk művekben, jazzben), 

– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– saját hangszerén önállóan tisztítófogásokat keresni és alkalmazni, 

– önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 

8–10 perces műsor.  

 

5. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket. 

– irányítani a kamaracsoport játékát ill. alkalmazkodni az irányításhoz 

– önállóan kijavítani ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat 

– meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei 

folyamatokat 

– a lapról olvasott anyagban is elhelyezni a helyes artikulációt 

– az adott zenemű stílusához igazodó artikuláció, hangképzés megvalósítására 

– önállóan olvasni a XX. sz.– i kottaképet 
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– önállóan kialakítani a barokk díszítéseket 

– önállóan improvizálni megadott zenei anyagra a társai szólamához alkalmazkodva 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 

8–10 perces műsor 

 

6. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– teljesen önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, 

dinamikát, artikulációt stb.  

– az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására, „koncertszerű” lapróljátékra 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból minimum 

10 perces műsor. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

– partitúrából játszani, 

– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni, 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy 

háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 
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– önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, 

artikulációt stb.  

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

Ismerje 

– az egyes tételtípusok jellegzetességeit.  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek 

tükrözzék a 6. évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, Buxtehude: 

Laude Sion – kantáta, Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis toronyzene, Scheidt, Brass 

quintets I–II, Locatelli Triószonáták Op.5, Haydn Divertimentók, Mozart Négykezes szonáták, 

Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– technikai felkészültség, 

– állóképesség.  

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– speciális technikai elemek alkalmazása 

– árnyalt dinamikák alkalmazása,  

– változó tempók önállóan és együttesben, 
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– a vibrato helyes alkalmazása, 

– előadásmód, 

– alkalmazkodóképesség, 

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

A tanulandó művek stílusának, műfajának megfelelő, jól hangolt billentyűs hangszer (zongora, 

csembaló, spinét, esetleg elektromos hangszer). 

Kottaállványok. 

Hangológép. 

Metronóm. 

 

Kötelezően választható tantárgy – Zenekar 

 

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfokú és 

a továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás 

felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 

 

Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és 

technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből. 

Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 

Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 

 

A zenekari foglalkozások feladatai 

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 

A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 

A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása. 

A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális–horizontális) fejlesztése. 

Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 

Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra. 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes 

hangszerkezelés kialakítása, egységesítése. 

 

A zenekari munkában a fejlesztési cél és feladat az együttes fajtájától, az adott hangszer–

összeállításra íródott/átírt repertoártól, valamint az együttesben résztvevők egyéni 

tudásszintjétől függ. 

A játszandó művek kiválasztásánál fokozott figyelmet kíván az egyes részfeladatok (szólamok) 

megfelelő szintű megvalósítása, gondosan mérlegelve a befektetett időt, energiát, s a munka 

közben megőrzendő játékkedvet, mert ez alapvető feltétele az egész mű minőségi 

megszólaltatásának, a magasabb értékű esztétikai szint elérésének 
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A „klasszikus” összeállítások (vonós–, fúvószenekar) mellett a helyi igényeknek, 

lehetőségeknek megfelelően számtalan hangszeres összeállítás működhet eredményesen, e 

miatt éves szintre lebontott egységes fejlesztési követelményeket nem lehet megadni.  

 

A megjelölt fejlesztési követelményeket elsősorban a közös zenekari játék kialakítására és 

fejlesztésére jellemző ismeretek és készségek szerint három csoportra bontva ( összevont 

évfolyamok) soroljuk fel. 

 

Kezdő   1–2. évfolyam (    –14 éves korig) 

Középhaladó  3–4. évfolyam (12–18 éves kor) 

Haladó   2–6. évfolyam (16–22 éves kor) 

 

Kezdő csoport 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes zenekari ülés kialakítása. 

– Egymásra figyelés, alkalmazkodás. 

– Hosszú és rövid hangok. 

– A szólamon belüli frazeálás betartása. 

– Zenekari hallásfejlesztés, többszólamúság. 

– Tempóvétel, tempótartás. 

– Dinamikai folyamatok kialakítása. 

– A zenekari kommunikáció kialakítása (a karnagy és a zenekar, illetve a zenekari szólamok 

között). 

 

Ajánlott tananyag 

Fúvószenekar 

Apáthy: Fúvószenekari iskola I. (Baranya Megyei Művelődési Központ) 

Barnes: Kis virtuóz 

Csajkovszkij: Chanson triste (Népművelési Intézet, Budapest) 

Csajkovszkij: Diótörő – részlet (Carl Fischer New York) 

Czidra: XVII. századi magyar táncok 

Gyermekdalok (Apáthy feld.) 

Lijnshooten: Suit uit het Antwerpse Dansboek (Molenaar) 

Orosz album: Első lépések (Pervie Sagi) (Moszkva) 

Purcell: Air & Marsch (Bourne Co. New York, USA) 

Susato: Pavane 

Wagner: Das Blasorchester I. (Pro musica Verlag Leipzig – Berlin) 

Watz: Acht Bläzersätze alter Meister (Rundel) 

Watz: Premier (Rundel) 

 

Vonószenekar 
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Decsényi: Kati dalai ((EMB Z. 8279) 

Decsényi: Népdal (EMB 12362) 

Zempléni: Zenés utazás (YFE 002) 

Vivaldi: C–dúr csellóverseny (EMB Z. 12048, Z. 12049/szólamok) 

Vivaldi: d–moll concerto (EMB Z. 6538, Z. 6539/szólamok) 

Renaissance és barokk táncok, kórusok, korálok 

 

Középhaladó csoport 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az eddig tanult ismeretek, készségek fejlesztése, adott esetben önálló használata 

– A zenekari hangzás iránti igényesség kialakítása, alkalmazása. 

– Dinamikai és ritmikai folyamatok árnyalása, fejlesztése. 

– A tempóvétel és –tartás differenciálódása. 

– A zenekari kommunikációs lánc tudatosításának elkezdése. 

 

Ajánlott tananyag 

Fúvószenekar 

Apáthy: Fúvószenekari iskola II–III. évfolyam (Baranya Megyei Művelődési Központ) 

J. S. Bach: 6 Choral (Molenaar) 

Balázs: Gyermekrajzok (EMB) 

Balázs: Négy kép (EMB) 

Bartók: Gyermekeknek (Népművelési Propaganda Iroda, illetve Boosey & Hawkes)  

Bizet – Scsedrin: „Carmen”  

Cser: Csongrádi dalok 

Händel: Largo (Rundel) 

Händel: Lascia ch’io piango 

Haydn: Szent Antal Choral (Ph. Grosch Verlag München) 

Lully: Balletto (Wilhelm Halter Verlag Karlsruhe) 

Orosz album: Első lépések II. (Moszkva) 

Susato: Renaissance suite (Rundel) 

Purcell: Trombitaszó és ária (Boosey & Hawkes) 

Purcell: Győzelmi ének az Arthur király című operából (Bourne Co. New York, USA) 

Wagner: Das Blasorchester II. (Pro musica Leipzig – Berlin) 

 

Vonószenekar 

J. S. Bach: Bauern–Kantate (Parasztkantáta) (Peters 11693) 

Bartók: Erdélyi táncok (Darvas feldolg.) (EMB Z. 4329) 

Beethoven: 12 kontratánc (Breitkopf B. 253) 

Csajkovszkij – Weiner: Chanson triste (EMB Z. 3202) 

Farkas F.: Musica Serena (EMB Z. 12615) 

Farkas F.: Négy tánc a Vietórisz–kódexből (EMB Z. 5834) 
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Händel – Maros: Kis szvit (EMB Z. 3105) 

Mozart: Sinfonietta (EMB Z. 2409) 

Rózsavölgyi: Első magyar társastánc (Doblinger D. 11316, 11317/szólamok) 

Sugár: Rondó zongorára és ifjúsági zenekarra (EMB Z. 1784) 

 

Haladó csoport 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az eddig tanult ismeretek, készségek további fejlesztése. 

– A zenekari rubato játékmód elsajátítása. 

– A zenekari kommunikációs lánc tudatos alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

Fúvószenekar 

Albinoni: Adagio (Molenaar) 

J. S. Bach: Prelúdium és fúga, B–dúr (Warner Bros New York) 

J. S. Bach: Fantázia (William Allen Music, USA) 

J. S. Bach: Sinfonia (Molenaar) 

Bartók: Este a székelyeknél (Kliment) 

Bartók: Erdélyi táncok (Népművelési Intézet) 

Bogár: Székely legényes (Népművelési Intézet) 

Balázs: Musica piccola (EMB) 

Balázs: Előjáték (EMB) 

Corelli: Adagio (Studio P/R Indiana, USA) 

Debussy: A kis néger 

Debussy: Kis szvit 

Eördögh J.: Kis nyitány (Népművelési Intézet) 

Eördögh J.: Magyar nyitány (Népművelési Intézet) 

Hidas: Capriccio (EMB) 

Hidas: Vidám zene (EMB) 

Hidas: Concertino 

Hidas: Szvit (EMB) 

Hidas: Fantázia és fúga (EMB) 

Hidas: Népdal szvit III. (EMB) 

Händel: Tűzijáték szvit (különféle tételek más–más feldolgozása) 

Händel: Vízi zene (különféle tételek más–más feldolgozása) 

Erkel: Fegyvertánc (Népművelési Intézet, Pécs) 

Kodály: Intermezzo a Háry–szvitből (Népművelési Intézet) 

Kodály: Toborzó (Népművelési Intézet) 

Kodály: Kállai kettős (Népművelési Intézet) 

Ujj Viktor G.: Két zenekari etűd (Népművelési Intézet) 

Zempléni: Változatok egy Stravinsky–téma nyomán (kézirat) 
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Vonószenekar 

Albinoni: Sonata à Cinque (Boosey & Hawkes B&H 17393, 11663/szólamok) 

J. S. Bach: Andante (Rózsavölgyi 6103, 6104) 

Bartók: Két román tánc op. 5 (Rózsavölgyi 6376) 

Corelli: Karácsonyi concerto grosso (Peters 11351) 

Händel: Concerto grosso op. 6 no. 8 (Peters 938 HW 30) 

Händel: Vízizene (Dvfm 4207) 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló ismerje meg 

– a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 

– az alapvető zenekari játékmódokat, 

– az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 

Legyen képes 

– szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében 

betöltött funkciója szerint eljátszani, 

– a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt–játékra irányítani figyelmét, 

– a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 

Tudja alkalmazni 

– az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket, 

– a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet, a többszólamúságra, a dinamikai és 

ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és –tartás differenciálására, 

– a zenekari kommunikációs lánc (karnagy–zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát. 

 

Továbbá  

A tanuló legyen képes 

– felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

– részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 

Alkalmazza tudatosan 

– a zenekari kommunikációs láncot, 

– a zenekari rubato játékot. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Az együttes működéséhez szükséges hangszerek 

A létszámhoz igazodva kottapultok, karfa nélküli székek. 

Felvételek készítéséhez (a produkció értékeléséhez) audio– és videofelvevő és –lejátszó. 
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Melléklet 

 

 

 

Az Alapfokú Művészeti Iskola 

Pedagógiai programja 
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 Küldetésnyilatkozat     

     

 A Siklósi Alapfokú Művészeti Iskola funkcióját tekintve teljes mértékben lefedi a 

köznevelés és közoktatás feladatait.  Küldetésünk, közös pedagógiai hitvallásunk 

lényege, hogy a gyermeket segítsük hozzá az egyéni képességek és tehetségük 

kibontakoztatásához, a személyiségfejlődésük útjainak meglátásához, az 

alapkompetenciák magas szintű elsajátításához. 

Egyenlő esélyek biztosításával segítjük a gyermekeket hátrányaik leküzdésében. 

Tevékenységünk középpontjában a minőségi oktató-nevelőmunka áll. 

Minőségpolitikánk alapeleme a tartalmi és szervezeti szabályozás. Működésünk 

nyitott, állandó kapcsolatot biztosít partnereinkkel. Önálló ismeretszerzésre és 

önművelődésre készítünk fel szilárd alapkészségek kialakításával és folyamatos 

képességfejlesztéssel. 

 Mind a hátrányok leküzdésére, mind a kiemelkedő képességekre fejlesztéssel 

válaszolunk. Munkánk során értékeket közvetítünk, képességeket fejlesztünk. Úgy 

kell felkészítenünk tanulóinkat, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak, hogy 

elhagyva az adott iskolafokozatot a következő iskolafokozaton rendelkezzenek 

mindazon ismeretekkel, képességekkel, készségekkel, melyekkel beilleszkednek a 

tanulási folyamatba, a szervezeti életbe.    
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Az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza: 

I. Az iskola nevelési programját, ennek keretén belül 

- az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveit, céljait, feladatait, 

eszközeit, eljárásait, 

- egyes művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszerét, 

- a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, 

- a közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, 

- a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet, 

- a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő 

eszközök és felszerelések jegyzékét, 

- a szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének 

lehetőségeit. 

 

II. Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül 

- az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, 

- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 

foglalkozásokat és azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, 

követelményeit, az előírt tananyagot 

- az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 

elveit, 

- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 

- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 

tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját. 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata a rendelet szerint a művészi kifejező 

készségek, képességek megalapozása és a tanulók felkészítése szakirányú 

továbbtanulásra, valamint a nemzeti hagyományok ápolása és a különböző kultúrák 

iránti nyitottság kialakítása. A tanuló mindezek birtokában képes legyen saját 

gondolatait, érzelmeit művészi szinten kifejezni. 

A z Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának megalkotásánál 

fokozottan ügyelt a telephelyi intézményekkel való kapcsolat kialakítására. 
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Nevelési program 

Az intézmény pedagógiai alapelvei 

 

Intézményünk pedagógiai alapelvei a gyermek, - a tehetség – és a 

minőségközpontúság.   

Szándékunk szerint a művészetekben jártas, önállóan értelmező, - gondolkodó, alkotó 

és az igazi művészi értékeket megismerő és felismerő tanulókat nevelünk, akik felnőtté  

válva megőrzik nyitottságukat és természetességüket. Az adott művészeti ág 

tanulásával fejlődik értelmi, érzelmi és lelki intelligenciájuk. A művészet 

személyiségfejlesztő mivolta okán hozzá kívánjuk segíteni a gyermeket múltja 

megértéséhez, feldolgozásához, a jelen és a jövő problémáinak és konfliktusainak 

megoldásához. Így egészségesebb lelkületű gyermekké, később felnőtté válva mind 

környezete, mind a társadalom egészére pozitív hatással lesz.  

Kötelességünknek érezzük a különleges képességekkel rendelkező gyermekek 

tehetségének felismerését és támogatását. 

Mindezt nyugodt, szeretetteljes, harmonikus légkörben, a pozitív megerősítések által 

inspirált módon igyekszünk megvalósítani a teljes esélyegyenlőség biztosításával a 

legkisebb falutól a városig.  

Valljuk, hogy semmit sem lehet megtanítani, “csak” megtanulni. Ehhez mind 

szakmailag, mind emberileg megfelelő színvonalú, a gyermekekhez és a 

művészetekhez kellő alázattal és méltósággal forduló tanárok szükségesek. Az 

intézmény szerves részévé kíván válni a művészeti közoktatásnak. 
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Az intézmény céljai 

 

Az alapelvekben meghatározott pedagógiai és pszichológiai hitvallásból következően 

az alábbi stratégiai és operatív célok elérését tűztük ki az intézményünkben folyó 

művészetoktatás egészére, annak minden helyszínére. 

  

Stratégia céljaink: 

 a gyermekközpontú szemlélet megtartásával a minőségközpontú nevelő - oktató 

szemlélet kialakítása, 

 az esélyegyenlőség megteremtése, különös tekintettel arra, hogy e művészeti iskola 

“helybe viszi” a művészetoktatást az adott gyermek lakóhelyére, általános iskolájába, 

 a roma, a hátrányos helyzetű és a testileg és értelmileg csökkent képességű tanulók 

művészetoktatása, inkluzív nevelés, 

 lehetőséget kívánunk adni, hogy a kisebb településeken, falvakban élő gyermekek és 

pedagógusok is bekapcsolódhassanak a művészetoktatás vérkeringésébe,  

 szolgáltató jellegű tevékenységünk kialakítása és megőrzése, 

 a tehetséggondozás folyamatos működése, 

 az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő oktatás megteremtése. 

 

Operatív céljaink: 

 az adott művészeti ágban való jártasság kialakítása és az ehhez szükséges 

 ismeretek elsajátítása és azok önálló alkalmazása, 

 a személyiségfejlesztés, ezen felül az inspiráció megteremtésével fejlődő öntudat, 

 kritika, önkritika és önbizalom kialakítása, 

 az igazi művészi értékek felismerése és megismerése, az igényesség kialakítása,  

 a más művészeti ágak felé való nyitottság ösztönzése, 

 a kitartó munka eredményességére rámutató oktatás,  

 a figyelmesség, a tolerancia és a fegyelem jelentőségének hangsúlyozása, 

 az “én” gondolatok és érzelmek kifejezésének biztatása, 

 az életkori sajátosságok figyelembe vétele,    

 a probléma, konfliktus felismerésének, megoldásának fejlesztése, 

 felkészítés a szakirányú továbbtanulásra- zeneoktatás B tagozata, 

 a szociális hátrányok kompenzálása a művészetekben való jártasság megteremtésével, 

 a fantáziadús, kreatív tanulás – oktatás megteremtése 
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Az intézmény feladatai, eszközei és eljárásai 

 

Céljaink az alapelvek szem előtt tartásával pontosan meghatározott feladatok 

elvégzésével valósulhatnak meg. Intézményünkben  három művészeti ágban /képző- 

és iparművészet, szín- és bábművészet, táncművészet, / folyik oktatás előképző, és 

alap- fokon. 

Intézményünk olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly az 

alkotófolyamaton keresztül történő képességfejlesztésen van. A tananyag eszköz, a 

tanulók értelmi, érzelmi és lelki kifejezőképességeinek fejlesztéséhez. 

A művészetoktatás a képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a 

személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori 

fejlődésének jellemzőihez igazítja. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlősége előmozdításának 

elengedhetetlen feltétele az egyenlő hozzáférés biztosításán túl, olyan támogató 

lépések, szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévő 

hátrányaikat, javítják iskolai sikerességüket.  

 

A képzés olyan ismeretek átadása, melynek elsajátítása során a tanulók 

művészetet szerető, ismerő és értő, önmagával és környezetével harmóniában élő 

emberekké válnak.  

 

A fenti cél eléréséhez szükséges: 

 a személyiség komplex fejlesztése, 

 a gyermek egyéni képességeinek megfelelő fejlesztése, 

 a tehetség kibontakoztatása, 

 megfelelő motiváció és sikerélmény biztosítása, 

 a probléma – felismerés és megoldás készségének kialakítása,  

 a tanulás és önművelés igényének felkeltése, 

 az általános emberi értékek megismertetése, 

 esztétikai igényesség kialakítása, 

 a kulturált környezetre való igény kialakítása,   

 lelkiismeret és felelősség tudat fejlesztése, 

 a köznapi és művészeti szép felfedeztetése,  

 a továbbhaladáshoz szükséges biztos ismeretek átadása, 

 a tudásnak, a műveltségnek értékként való elfogadtatása, 

 a testi – lelki egészség iránti igény felkeltése, 

 értékmegőrzés és hagyományápolás, 

 a nemzeti és európai kultúrához való kötődés, 
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 a kommunikációkülönböző formáinak megismerése, 

 rendszeres értékelés, önértékelés,  

 rendszeres igényfelmérés (évente), 

 a feladatok megoldásához szükséges eszközök biztosítása,  

 személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás. 

 

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, 

eljárások, eszközök: 

 valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer,  

 egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása, 

 tehetséggondozó eljárások, 

 kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer, 

 közösségfejlesztő módszer,    

 egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer, 

 játékos oktatás, 

 élményre épülő alkotómunka, 

 

Nevelési eszközök: 

 minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele.  

 

Ösztönző eszközök: 

 megerősítés, biztatás, dicséret, jutalmazás, kiállítási és szereplési lehetőségek. 

 

A célok, feladatok, követelmények megvalósítását az alaptevékenység – a tantárgyak 

tanítása – valamint a szabadidős tevékenységek biztosítják. 
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Fejlesztési területek – nevelési célok  

A fejlesztési területek és a nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így 

közös értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban 

egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a 

példák érzelmi hatásának is. E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját 

adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett 

ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a hagyományos 

értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.   
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Az erkölcsi nevelés   

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló 

gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. 

Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési 

problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő 

megértésére, megvitatására. Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi 

eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, 

emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös tekintettel a 

társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. Az iskolai közösség 

élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen 

készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a 

tisztesség,  a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások 

kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük 

felkeltéséig – hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka 

világában is.  
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Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon 

alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális 

szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges cselekvések során – az 

embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak érdekeit 

szolgálták ki. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és 

közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, 

a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez 

tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország 

védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért 

magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. 

Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, 

nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. A nemzeti 

öntudat jelenformáló szerepének és államalkotó létük elismerésének az iskolai 

nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie. 
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Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek 

tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra 

alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális 

alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi 

tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék 

érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az 

empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási 

és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra 

támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában 

támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat 

és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a 

kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a 

szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.  
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A családi életre nevelés  

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A 

szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a 

családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi 

életre nevelés beemelését az iskolai életbe. Kitüntetett feladata az intézménynek így a 

harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. 
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: 

célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális 

érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű 

tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, 

élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is 

egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 

-megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári 

léthez.   
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Pályaorientáció  

Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó 

képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják 

képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, 

valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 
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A tanulás tanítása   

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy 

felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag 

elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan 

alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a 

könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és 

tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek 

együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint 

például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a 

tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével 

és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás 

eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti 

növelése és a tudás minőségének értékelése. 
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Táncművészet - művészeti ág cél- és feladatrendszere 

A táncművészeti oktatás nevelési célja és alapvető feladata: 

 az egész személyiség fejlesztése, művészi beállítódásra való nevelés. A megújhodás 

és a rácsodálkozás képességének fejlesztése, az amatőr táncmozgalomba való 

bekapcsolódás segítése, ösztönzése. Tudatos „ táncos anyanyelv „ kialakítása.  

Szolgálja a gyerekek egészséges testi – lelki fejlesztésén át az egész személyiség 

fejlődését. Járuljon hozzá érzelmi életük gazdagodásához. 

Segíti megismerni saját testüket, testük korlátait,  ill. más, a tánchoz szükséges 

tulajdonságaikat is. Így alakul reális énképük. 

Táncművészetet értő közönséget nevel, akik szeretik nézni és művelni a táncot. Mivel 

csoportmunka, ezért segíti az együttműködést, alkalmazkodást a másik sikerének 

elismerését, kapcsolatfelvételt, és – tartást, egymás megismerését, a másik elfogadását, 

az egymás iránti bizalmat. Ezek mind segítik a beilleszkedést azoknak is, akiknek ez 

problémát okoz, ill. azoknak, akiknek magatartási problémáik vannak. 

Természetesen mindez a tanulók életkori és egyéni tulajdonságainak figyelembe 

vételével a fokozatosság, mértékletesség jegyében történik. 

Úgy, mint más művészeti ág, a táncművészet is szoros kapcsolatban áll más 

társművészetekkel és az ezekhez kapcsolódó személyiségjegyeket is fejleszti. 

Megismerteti a gyerekekkel az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb 

művészeinek pályáját, műveit. 

 

Általános fejlesztési követelmények  

 

A képzés lehetőséget biztosít a tanulóknak: 

- tehetségük kibontakoztatására, tehetséggondozásra, 

- a különböző tánctechnikák elsajátítására, 

- egyéni és csoportos táncetűdök készítésére önállóan is, és azok színpadon történő 

bemutatására, 

- a különböző táncirányzatok megismerésére és azok kipróbálására, 

- a tánctörténettel való megismerkedésre,  

- a színpadi táncok kivitelezésének szabályaival való megismerkedésre, 

- színházi előadások megtekintésére, 

- arra, hogy megismert stílusokban önmagukat esztétikusan tudják kifejezni,  

 

Fejlessze a tanuló: 
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- önállóságát, kitartását, 

- önképét, önismeretét, 

- testvázlat-testkép kialakulását, 

- önkifejezését, 

- magabiztosságát, határozottságát, 

- nyitottságát, érdeklődését, 

- muzikalitását, ritmusérzékét, kreativitását, memóriáját, mozgásmemóriáját, 

koordinációs képességét /szem-kéz, kéz-láb, szem-láb/, mozgáskultúráját, 

- a nem verbális kifejezőkészségét,/„olvasási” képesség – érzelmek, hangulatok, 

lelkiállapotok /. 

- tükrözési, imitációs képességét, beleélő készségét, utánzási-követési készségét, 

- improvizációs képességét / közvetlen, rövid idő utáni/, 

- cselekvő- feladatmegoldó – helyzetfelismerő - döntési képességét, 

- testi képességeit: - testi erő, ügyesség, gyorsaság, rugalmasság, ruganyosság, 

állóképesség, egyensúlyozás,  

- térben, időben való tájékozódását, formaérzékét,  

- egyéb tulajdonságait pl. dinamika, erőbeliség, 

- természetes mozgását / futás, ugrás, járás stb./, 

- vonzalmukat az esztétika iránt, 

- a munkához való hozzáállását, ill. magatartását,   

- állhatatosságát, 

- lateralitását. 

Alkalmat ad a tanulóknak: 

- mozgástapasztalatok szerzésére, 

- az önálló véleményalkotásra, 

- rendszeres, kitartó, koncentrált munkára,  

- bizalom szerzésére, 

- pihenésre, 

- energiájuk beosztására, 

- a tükör segítségével, az önellenőrzésre, javításra, 
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- más társművészetekkel való kapcsolattartásra pl.  irodalommal és a zenével ill. a 

vizuális neveléssel is / időtartam, metrum, lüktetés, hangsúly, periódus, ritmikai 

kontrasztok, tempó/, 

Ösztönözze a tanulót: 

- újabb és újabb mozgáslehetőségek felfedezésére, 

- önálló munkára, 

- érdeklődési körének kiszélesítésére, 

- egészséges életmódra, 

- kitartó és igényes munkára, 

- a tánc tovább tanulására, tanfolyamokon való részvételre, 

- szakirodalom, folyóiratok, magazinok, kritikák olvasására, 

- minél több táncelőadás megtekintésére /nemcsak moderntánc, vagy csak balett 

előadások!/ 

- a csoport tagjainak segítésére, egymás elfogadására, másságuk tolerálására  

Fiziológiai szempontból fejleszti a tanuló 

- légző- és keringési rendszer teljesítőképességét,  

- csont- és izomrendszer teherbíró képességét, helyes testtartást, ezzel együtt az 

emésztést 

- alkalmazkodó képességét,  

- látást, hallást, érzékelést,  

- immunrendszert,  

- megelőzi,  ill. korrigálja a  különböző tartáshibákat vagy bokasüllyedést, 

harántsüllyedést stb. 
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A szín- és bábművészet művészeti ág cél- és feladatrendszere 

 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés 

lehetőséget biztosít a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek 

fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, e 

szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására – figyelembe véve a 

tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus 

tapasztalatait. Sokoldalúan fejleszti személyiségüket. 

 

A végzett tevékenységek során mélyül önismeretük és társismeretük, kialakul reális 

énképük. Alkalmuk nyílik, hogy “kipróbálják” magukat, megismerjék saját 

lehetőségeiket és korlátaikat. Az önmagukról kialakított kép növeli az önbizalmukat, 

magabiztosságukat. A közösen végzett munka, segítő együttműködést, 

alkalmazkodást, toleranciát követel. A közös alkotás öröme erősíti és mélyíti az 

elfogadást, bizalmat, összetartozás érzését. Közben fejlődik a kommunikációs 

képesség, könnyebbé válik a kapcsolatfelvétel és tartás. 

Színművészet-bábművészet olyan komplex művészeti ág, melynek “művelése” 

kitekintést biztosít a zene- , a tánc- , a képzőművészet területeire is. 

A színművészet – és bábművészet művészeti ág oktatásának célja, hogy az irodalom, 

a dráma, a színház eszközeivel a művészetek iránt fogékony, a művészetet szerető, 

ismerő és értő fiatalokat neveljen, akik harmóniában képesek élni önmagukkal és  

környezetükkel. Akiknek az alkotás és befogadás örömteli folyamata életük szerves 

részévé válik. 

 

A képzés lehetőséget biztosít a színművészet területén: 

- minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételre, 

- alapvető színpadtechnikai eljárások megismerésére, 

- egyéni és csoportos előadás tervezésére, létrehozására illetve a létrejött előadás 

bemutatására; a közös alkotómunka adta örömteli együttlétre, 

- önkifejezésre, 

- a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív 

szókincsének bővítésére,  

- a dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerésére, azok széles körű 

alkalmazására, 

- önértékelésre, azért hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére,  



1412 

 

- arra, hogy a tanulók az élet más területén elsajátított ismereteiket a színjátékban is 

alkalmazni tudják, illetve hogy az oktatás során szerzett tudásukat, készségeiket az élet 

más területein is kamatoztathassák, 

- a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerésére, 

- a színjáték kulturális tradíciónak megismerésére, 

- a színházi-drámai formával való kísérletezésre, valamint a színjátéknak,  mint 

művészi kommunikációs formának megtapasztalására, 

- minél több élő és rögzített színházi előadás – köztük társaik által készített produkció  

– megtekintésére. 

  

Általános fejlesztési követelmények a színművészet területén 

 

Készítse fel a tanulókat: 

- drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, 

- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására, 

- színházi improvizációra, 

- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel, 

- az alkotó folyamat során háttérmunkára, a színpad iránti alázatra, 

- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra, 

- különböző szerepek megformálására, 

- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás 

során, 

- színházi előadások elemzésére, értékelésére. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal: 

- a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket, 

- a drámai/színházi konvekciókat és alkalmazásukat,  

- a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat,  

- a színházi műfajokat, 

- a szövegelemzés szempontjait, 

- az előadás-elemzés szempontjait,   
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- a színészi játék alapvető iskoláit, 

- a színészi alkotómunka fázisait, 

- a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási 

lehetőségeiket, a különböző játékstílusokat,  

- a színház jelenkori szerepét (közösségi,társadalmi), 

- napjaink színházi struktúráját. 
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A képző- és iparművészet művészeti ág cél- és feladatrendszere 

 

A teljes élet megélésének kulcsa, hogy minél több antennával érzékeljük a külvilágot, 

hogy belső világunk, érzelmeink, motivációink révén megfelelő kontextust tudjunk 

kialakítani földrajzi, emberi, virtuális környezetünkkel. 

Globalizálódó világunkban, a folyamatosan fogalmazódó planetáris értékrend, a 

növekvő szabadidő fontossá, nélkülözhetetlenné teszi a művészeti nevelést, ami az 

érzelmi világ gazdagításának leghatékonyabb módszere, lehetősége.  

Az önfejlesztő személyiség működésében kiemelt szerepet játszik a lelki 

egészségünket, életminőségünk javítását segítő művészeti nevelés. Ezért képzési 

célunk az átlagosnál jobb adottságokkal rendelkező, a vizualitás iránt fogékony 

gyerekek készségeinek, képességeink, ismereteinek célirányos fejlesztése és ezáltal: 

- a vizuális nyelv (elmélet-gyakorlat) készség szintű használatának magalapozása,  

ezáltal az egész személyiség harmonikus fejlesztése, 

 - a képi kommunikációban, a műalkotások elemzésében jártas, vizuális 

megjelenítésre, önkifejezésre sokoldalúan képes személyiségek formálása, 

 - az általános iskolás korú gyermekek továbbtanulásának, pályairányuk 

megtalálásának segítése, 

- a művészetek iránt érdeklődő, művészeti alapismeretekkel rendelkező közönség 

nevelése. 

A művészeti nevelés tartalmának kialakításában fontosnak tartjuk a következőket: 

- a természeti-emberi környezet esztétikumának megismerését, tudatos elemzését, 

értelmezését és az alkotási folyamatokba való beépítését, 

- az egyetemes és európai emberi kultúra- műveltség, a nemzeti hagyományok 

értékeinek ismeretét, őrzését, 

- a kommunikáció művészi formáinak – a képző-iparművészet műfaji sajátosságainak 

alkotó használatát az egész személyiség kiteljesedése érdekében. 

 

Általános fejlesztési követelmények   

 

Készítse fel a tanulót: 

- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére, 

- a vizuális információk, közlemények megértésére, 

- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra, 

- a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra, 
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- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére, 

- a kifejezési eljárások használatára, 

- az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére, 

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására, 

- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére, 

- a vizuális önkifejezésre, alkotásra, 

- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 

- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, 

- a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

- a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások 

befogadására, 

- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

 

Tegye lehetővé: 

- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

 

Alakítsa ki a tanulóban: 

- az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 
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A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

A művészetoktatás elsődleges célja a személyiségfejlesztés. Az elméleti, technikai 

tudás elsajátítása eszköz mindehhez. 

A nevelő – oktató folyamat során alapvető a személyiség felszabadítása és  ebben a 

kiegyensúlyozott, inspirált lelkiállapotban való fejlesztése. 

A tanulás során ugyanakkor rendkívül fontos az önfeledt felszabadult, de ugyanakkor 

koncentrált, összefogott hozzáállás. E kettő együttes megléte által tud igazi művészi 

értéket alkotni a tanuló. A gyermek vele született kíváncsiságát kell megtartani és 

továbbfejleszteni, motiválva az ember és az őt körülvevő világ behatóbb 

tanulmányozására. 

A szakmai tudáson túl a spontaneitás örömét is éreztessük meg vele. A későbbiekben  

minden művészeti ágban feladat az improvizáció, mint a személyiség 

megnyilvánulásának egyik legjellemzőbb kifejezése.    

 

Megvalósítandó az is, hogy a gyermek tanulási és alkotási folyamatban önállósodjon.  

Művészeti oktatásunk megalapozza és ösztönzi, hogy a tanulók esztétikai és 

kommunikációs képessége fejlődjön.  

Kiemelten fontosnak tartjuk a művészetek pozitív lelki hatását, amelynek tényét 

közismert tudományos, pszichológiai kutatások is igazolják. Így a művészetekkel való 

foglalkozás sikerélményt nyújt olyan gyermekeknek is, akik más területeken 

gyengébben teljesítenek, vagy személyiségzavar miatt beilleszkedési nehézségekkel 

küzdenek.  

Mint minden oktatási intézményre-, amelyek gyermekek, fiatalok oktatásával 

nevelésével foglalkoznak-, az alapfokú művészeti oktatás intézményeire is feladat és 

felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. 

Az alapfokú művészeti oktatás segítségével ösztönözhetjük az egészséges életmód 

iránti igény kialakítását. Sokat tehetünk a pozitív beállítódások, magatartásformák és 

szokások elfogadásában, rögzülésében. Segíthetjük a beteg, sérült és fogyatékos 

embertársak iránti elfogadó magatartást. Konfliktuskezelési technikákat taníthatunk,  

illetve példákat mutathatunk a gyerekeknek. Fejleszthetjük alapvető erkölcsi, etikai 

normák iránti fogékonyságukat. Segíthetjük a káros függőségekhez vezető szokások 

(dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) kialakulásának megelőzését. Fejleszthetjük, 

javíthatjuk testtartásukat, mozgáskultúrájukat. 

Rá kell irányítani a gyermekek, fiatalok figyelmét az egészséges állapot örömteli 

megélésére, a harmonikus élet értékként való tiszteletére. 

A művészetek különböző ágaival való találkozások a gyermekek, fiatalok egész 

személyiségére hatnak. Munkájuk során olyan alkotóközösségek tagjai, amelyben 
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fontos az ön- és társismeret, az egymásra figyelés. A közös alkotás öröme, az együtt 

szerzett élmények olyan megtartó erejűek lehetnek, amelyek elvonják figyelmüket a 

káros függőségektől, igényesebbé válnak önmagukkal, társaikkal és környezetükkel 

szemben is.  

 

Olyan intézményben kívánunk tanulni/tanítani, ahol az iskola mindennapjait átszövi 

az egészséges életmódra nevelés. 

Mindezekhez megismerésre motiváló tanulási környezetre és nyugodt, 

kiegyensúlyozott munkalégkör biztosítására van szükség. Emellett a legfontosabb a 

pedagógusok példamutató magatartása, viselkedése. 

 

Feladataink: 

- reális énkép kialakítása, 

- ön és társismeret fejlesztése, 

- sokoldalú személyiségformálás,  

- problémamegoldó képesség fejlesztése, 

- erőszakmentes konfliktuskezelés, 

- érzékenység kialakítása a környezetünk állapota iránt, 

- tisztelet és szeretet a természet és az ember iránt. 
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A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 

A csoportos foglalkozások minden művészeti ág területén lehetővé teszik a társas 

kapcsolatok és a közösségi élet alakulását, elmélyülését. Mivel ez választott közösség, 

ezért hasonló érdeklődési körű gyerekek vannak egy csoportban, aminek egyértelműen 

pozitív hatása van. 

A közös és a közönség előtt végzett alkotási folyamat hozzájárul a kommunikáció 

készség  és a tolerancia fejlesztéséhez. 

 

A tanulókban kialakul, különösképpen az előadó művészeti ágban az egymásra 

hangolódás és ezáltal az együttgondolkodás és együttes munka képessége. 

Megfigyelhetik egymás eredményeit és hibáit, dicsérhetnek, és segítőkész javaslatokat 

tehetnek, ami erősíti, elmélyíti összetartozásukat. Ráérezhetnek arra, hogy az adott 

tevékenységben nem jobbnak kell lenni, mint a másik, hanem önmagukból hozzák ki 

a legtöbbet. Megtapasztalhatják a csoporthoz, közösséghez tartozás örömét.  

 

A közösségfejlesztés színterei 

A csoportközösségek 

Csoportközösségeinkkel el kell fogadtatnunk, hogy a különböző tanulócsoportok 

értékrendje más és más is lehet, emellett valamennyi értéknek kettős funkciója van: 

- egyrészt közösségfejlesztő, amely hozzájárul a szűkebb és a tágabb emberi közösség 

fejlődéséhez, 

- másrészt individuálisan fejlesztő, amely az egyéniség fejlődését segíti elő. 

Világunkban mindjobban érzékeljük az egész emberiség gondját, és felelősségét. 

Számos tevékenységben érvényesül a nemzetköziség, és az egész emberiség 

együttműködése. Mindezek megláttatása, a közös felelősség tudatosítása az iskola 

feladata is. 

 

Feladataink: 

- korszerű tananyag tanítása; 

- a természetnek, és az ember által létrehozott értékeknek a megbecsülése; 

- az évfolyamok közösségének erősítése, közös programok szervezésével; 

- fokozatosan ki kell alakítani tanulóinkban a szolidaritás, a tolerancia és a felelősség 

fogalmak mögötti tartalmat, és az értékeket; 

- a kölcsönös tiszteleten, a bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása, tanár-diák-, diák-diák-, 

és a   tanár-tanár viszonyában; 

- a tanuló aktív részese lehessen az őt érintő döntések meghozatalának; 
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- hagyományaink, ünnepeink tiszteletére nevelés; 
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Magatartás és viselkedéskultúra 

 

Az intézményes nevelés hatásrendszere döntő szerepet játszik a személyiség 

fejlődésében. A gyermek az iskolában  szervezett és intézményes formában találkozik 

a társadalmi elvárásokkal. Minősítik, értékelik és viszonyítják megnyilvánulásait az 

iskola által közvetített és képviselt társadalmi értékekhez. Ezek az eljárások 

közvetlenül befolyásolják a szűkebb és a tágabb szociális környezetéhez fűződő 

kapcsolatait, önmagához való viszonyát. 

Célunk olyan magatartásformák kialakítása, amelynek birtokában a tanuló képes 

önmaga irányítására, a jó és a hasznos cselekedet véghezvitelére. 

 

 Feladataink: 

- a tanulók akaratának és jellemének fejlesztése; 

- a szereteten és a kölcsönös bizalmon alapuló tanulói engedelmesség és a fegyelmezettség 

kialakítása; 

- tanulóink önmagukhoz és másokhoz való helyes viszonyának kialakítása; 

- a helyes munkafegyelem kialakítása, a türelem, a kitartás és a figyelem fejlesztésével; 

- törekedni kell arra, hogy a társadalom pozitív viselkedési formái és tanulóink viselkedési 

szokásai 

megegyezzenek; 

- a tanulók magatartásának értékelésekor a büntetés különböző adminisztratív formái 

helyett a pozitív 

motiváció érvényesüljön. 
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A tehetség, a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

 

Az alapfokú művészeti oktatás kettős célt szolgál. Egyrészt minden jelentkező 

gyermeket a képességeinek megfelelően bevezet az adott művészeti ágba. Ennek fő 

célja az, hogy az iskolából kikerülve amatőrként tovább művelhesse azt. A tehetséges 

gyerekek szakirányú továbbtanulásra való felkészítése külön feladat. Ezt a tanárok 

személyre szabott oktatói munkájával érhetjük el, amely maximálisan alkalmazkodik 

a diák képességeihez. Egy gyerekeknél mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 

minél több versenyen, hangversenyen, kiállításon, fellépésen vegyenek részt.  

A tehetséggondozás a művészetoktatás alapfeladata. Iskolánk ezen belül az alábbi 

lehetőségeket biztosítja: 

- a tanulók érdeklődési körének, életkori sajátosságainak és jellembeli 

tulajdonságainak figyelembe vételét, 

- az önkifejezés lehetőségeinek megteremtését minél változatosabb formában, 

- a harmonikus, inspiráló, félelemtől mentes légkör megteremtését, 

- a különböző művészeti ágban és ágak közötti jártasság és tájékozottság kialakítását, 

- koncert, színház, bábszínház és kiállítás látogatását, 

- az iskolán kívüli városi, megyei és országos rendezvényeken, nyári táborokon való 

részvételt, 

- versenyekre, pályázatokra, fellépésekre való felkészítést, 

- az előkészítést és felkészítést szakirányú továbbtanulásra, 

- szakmailag magas színvonalú személyi és tárgyi feltétel meglétét, 

- az elkülönítés, gyorsítás és dúsítás lehetőségét a tehetséges gyerekek számára. 

- projektoktatás során egyéni képességek fejlesztése. 

 

A művészeti iskola elsődleges célja, az alapelvekből kiindulva nem a művészképzés, 

hanem a személyiségfejlesztés. Iskolánkban különböző képességű gyermekek 

járhatnak. Így mind a tehetséges, mind a kevésbé tehetséges tanulók képességeinek 

kibontását egyformán feladatunknak tekintjük. A hátrányos helyzetű, halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése a művészeti képzéssel. 

A tehetség nem függ a jellemtől. Lehet fegyelmezett és fegyelmezetlen gyermek 

egyaránt tehetséges. Fontos viszont a magamutogató, feltűnési vággyal rendelkező, 

személyiségzavaros tanuló megkülönböztetése az igazi tehetségtől. Nem 

feledkezhetünk meg a szolid, csendes, kitartó, ugyanakkor tehetséges gyermekek 

biztatásáról. Tudatosítsuk növendékeinkben, hogy a művészet nem a lelki 

deformációk, problémák kiélésének eszköze. Pillanatnyi feloldás lehet egy adott 
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helyzetben, de megoldás nem. A megoldás a művészet és egyéb segítségekkel történő 

személyiség változás. 

Az igazi tehetséggé alakuló gyermek alázattal, méltósággal és játékossággal fordul az 

alkotandó műhöz, a közönséghez és környezetéhez egyaránt. 
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A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

A gyermekvédelem feladata, hogy a gyermeket körülvevő elsődleges környezet (család) és 

a másodlagos környezet (iskola) harmonikus működését, együttműködését támogassa; a 

konfliktusokat megelőzze, valamint a már kialakult problémák megoldását segítse.  

A gyermek biológiai és pszichés fejlődése azon múlik, hogy milyen az a közeg, amelyben 

él. A harmonikus fejlődéshez biztonságot nyújtó emberi kapcsolatokra, szeretetteljes légkörű 

családra, a szeretetből fakadó rend, fegyelem és teljesítmény egyensúlyát megteremtő iskolára 

van szüksége. Iskolánkban arra törekszünk, hogy mindezeket szem előtt tartva autonóm, 

egészséges, dönteni tudó embereket neveljünk.  

Sajnálatos módon manapság a családok igen nagy hányada nem tudja, vagy nem akarja a 

nevelésben rá váró elsődleges szerepet betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel 

megküzdeni, de teljes mértékben képtelen a családi nevelés hiányát pótolni.  

Szám szerint is emelkedik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma.  

Ahhoz, hogy a hátrányos helyzetben levő személyek ezt a hátrányukat leküzdhessék, 

nem elegendő annak biztosítása, hogy őket a többiekkel azonos jogok illessék meg, 

hanem olyan pozitív intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

helyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, illetve megszüntetni lehessen.  

 

Megelőzési lehetőségek: 

 fokozott odafigyelés, egyéni beszélgetés: segítés a személyes problémák 

megoldásában, 

 kapcsolattartás a családdal, 

 segítés a hiányosságok pótlásában, 

 korrepetálás (a nevelési, beilleszkedési zavarokkal küzdők külön segítése), 

 a tehetséges tanulók külön segítése, 

 a továbbtanulás lehetővé tétele, 

 művészeti oktatásban való kiteljesedés segítése 
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A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatására irányuló feladatok 

 

Az iskolába érkező diákok között mindig van néhány, akik valamilyen részképesség-

hiányban szenvednek, és ezért dislexiás, disgráfiás, diskalkuliás tüneteket mutatnak.  

A tanulási kudarcnak kitett gyermekek fejlődését nagyban segítheti a művészeti nevelés, s 

ezt a művészetpedagógia, művészetterápia ki is használja. A magunk lehetőségeihez mérten mi 

is igyekszünk az ebben érintett gyermekeket bevonni az alapfokú művészeti oktatásba. 

Az esélyegyenlőségre törekvés bizonyos személyeket a többiekhez képest előnyösebb 

helyzetbe hoz, de ezt azért teszi, hogy az eleve fennálló hátrányukat csökkentse. Ezt nevezzük 

pozitív diszkriminációnak 
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A szociális hátrányok enyhítésére irányuló feladatok 

 

A társadalmi elszegényedés következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok 

száma. Egyre több család veszi igénybe a jegyző által megállapított gyermekvédelmi 

támogatást. Számukra a Kt. elrendeli az ingyenességet egy művészeti ágban. Rászorultságuk 

felismerése után az iskola támogatja a művészetoktatásban részesülő tanulókat.  

A tanulók teljesítménye alapján igazgatói döntésként szociális rászorultság figyelembe 

vételével a térítési díj és tandíj mérséklésére van lehetőség. 
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A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és 

felszerelések 

 

Az iskolai munka zavartalanságát az iskola épülete és felszerelése teszi lehetővé. 

Törekszünk arra, hogy az iskola épülete és felszerelése évről évre bővüljön, ehhez minden 

pályázati és egyéb lehetőséget megragadunk. Az előírt eszközfejlesztést a lehető 

leggyorsabban szeretnénk végrehajtani. A konkrét felszerelési jegyzék e nevelési program 

mellékleteként, csatolva található. 
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A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, az együttműködés 

továbbfejlesztésének lehetőségei 

 

A művészeti iskolai oktató-nevelő munka sikerességének egyik fontos feltétele, 

hogy a növendékek szüleivel milyen a tanár és milyen az iskola viszonya. 

Egyetértenek-e az alapvető célkitűzésekben, kölcsönösen bíznak-e egymásban, s meg 

tudnak-e egyezni abban, hogy meddig tart a szülő és meddig a pedagógus 

kompetenciája.  

A szülők és a tanárok megfelelő viszonyának kialakítása mindkét fél alapvető 

feladata, felelőssége. A tanárok kulturált formában közöljék a szülőkkel, hogy mit vár 

az iskola, mik a szabályok stb., és ezzel kapcsolatban mit kérnek tőlük. Egyúttal 

hallgassák meg a szülők véleményét, és mérlegeljék érveiket. 

 A szülők aktívan részt vesznek a fellépések előkészítésében, az utaztatás 

megszervezésében, a kiállítások rendezésében. 

A felmerülő problémák megoldásához az iskola vezetősége sok segítséget kap a 

szülői munkaközösségtől. 

A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása elengedhetetlen feltétele céljaink 

elérésének, eredményes működésünknek. 

A szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az intézményben folyó munkáról, 

eredményeinkről. 

Tanév elején szülői értekezletet tartunk. Várjuk a szülőket, családtagokat az évenkénti 

nyílt napjainkon, félévi és év végi vizsgabemutatókon, az év végi vizsgakiállításon, 

táborozás során, kirándulások alkalmával, év végi gálaműsorainkon. 

A gyermekek igazolatlan hiányzásáról azonnal írásban tájékoztatjuk a szülőket. 

A diákokat – képviselőik bevonásával folyamatosan tájékoztatjuk az őket érintő 

kérdésekről, illetve bevonjuk őket ezen kérdések, problémák megbeszélésébe, 

véleményezési jogukkal élhetnek (a törvény által meghatározott kérdésekben, 

témákban és módon). 
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HELYI TANTERV 

 

 

 

2011-12-ES TANÉVTŐL FELMENŐ RENDSZERBEN 

 

 

 

 

 

 

Készült: A nemzeti erőforrás miniszter 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelete az alapfokú 

művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról 

szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosítása alapján 
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KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

 

1.  AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS 

CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos 

érzékeléséhez, tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, 

tudatosításához. A tanulók belső világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész 

személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre tudatosabban 

szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik 

meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az 

esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – 

alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A követelmény és tantervi program 

bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, 

anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek 

gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi–

motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, 

tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is. 

  

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti 

tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek 

fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok 

megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és 

biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; 

a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs 

képző–és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s 

alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális 

műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, 

hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet 

megteremtésében. 

 

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:  

– tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat 

gyakorlati, tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba 

ágyazottan dolgozzák fel, amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás 

alapját, 

– feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült 
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foglalkozás, mely elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,  

– alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, 

a lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 

– komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a 

népművészeti és médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak 

között, 

– folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, 

egymásra épülő feladatsorokban, projektekben, 

– kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, 

lényeglátás, szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 

– interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok 

aktivitását, a kooperációt és innovációt, 

– tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott 

feladatok, egyéni korrektúra megvalósulása révén,  

– szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság 

fejlesztése. 

 

 

2.  A KÉPZŐ–ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a képző–és iparművészeti oktatás területén 

A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a 

személyiség fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 

Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó 

élethelyzetekhez való rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma 

megoldást.  

 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák  

A környezet által közvetített üzenetek befogadása 

A környezet által közvetített üzenetek értelmezése  

Tervezési készség 

Alkotói magatartás  

Kreativitás 
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Vizuális gondolkodás  

Vizuális kifejezőkészség  

Eszközhasználati készség 

Anyaghasználati készség  

Komplex szemlélet 

Tudatos környezetformálás igénye 

Biztonságos munkavégzés képessége 

Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 

Problémaérzékenység  

Véleményformálási képesség 

  

Személyes kompetenciák: 

Nyitottság 

Fejlődőképesség  

Önállóság 

Önkifejezés  

Rugalmasság 

Érzékenység 

Kísérletező kedv  

Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 

 

Társas kompetenciák: 

Motiválhatóság 

Empatikus készség 

Együttműködési készség 

Kezdeményezőkészség 

Segítőkészség 

 

Módszerkompetenciák: 

Figyelemösszpontosítás 

Gyakorlatias feladatértelmezés 
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Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

Következtetési képesség 

Kreativitás, ötletgazdagság 

Módszeres munkavégzés 

Nyitott hozzáállás 

Probléma felismerés, –megoldás 

Tervezési készség  

Új ötletek, megoldások kipróbálása 

A munkakörnyezet tisztántartása 

 

1. TANSZAKOK ÉS TANTÁRGYAK 

 

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam) 

Főtárgy:  

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam) 

Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam) 

 

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

 

Választható tantárgy: 

Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama) 

 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a 6. évfolyamig 

 Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat  

 Környezet– és kézműves kultúra tanszak - Környezet– és kézműves kultúra 

műhelygyakorlat  

 Szobrászat és kerámia tanszak -  Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat 

 

Óraterv: 

 

Tantárg

y 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy 

 

Vizuális 

alapozó 

Vizuális 

alapozó 

Grafika 

és 

Grafika 

és 

Grafika 

és 

Tanszak

ok 

műhelyg

Tanszak

ok 

műhelyg

Tanszak

ok 

műhelyg
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 gyakorla

tok 

2 

gyakorla

tok 

2 

 

festészet 

alapjai 

2 

festészet 

alapjai 

2 

festészet 

alapjai 

2 

yakorlat

ai 

2 

yakorlat

ai 

2 

 

yakorlat

ai 

2 

Kötelez

ő tárgy 

- - Vizuális 

alkotó 

gyakorla

t 

2 

Vizuális 

alkotó 

gyakorla

t 

2 

Vizuális 

alkotó 

gyakorla

t 

2 

Vizuális

alkotgya

korlat 

2 

Vizuális 

alkotó 

gyakorla

t 

2 

Vizuális 

alkotó 

gyakorla

t 

2 

Kötelez

ően 

választh

ató 

- - - - - - - - 

Választ

ható 

tantárg

y 

 

 

Vizuális 

alapozó 

gyakorla

tok 

2 

Vizuális 

alapozó 

gyakorla

tok 

2 

 

- - - - - - 

Összes 

óra 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 

A tanítási órák képzés ideje: 45 perc 

 

- Választható tantárgy előképzőben a vizuális alapozó gyakorlatok, amely megegyezik a 

főtárggyal.  

 

 

2. JAVASOLT ÉRTÉKELÉSI MÓD 

 

Az előképző 1-2. évfolyamán az érdemjeggyel való osztályozás helyett a szöveges 

minősítést alkalmazzuk. Ennek formái: kiválóan megfelelt, 

                                              jól megfelelt, 

                                              megfelelt, 

                                              nem felelt meg 
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Az alapfok évfolyamain az értékelésosztályozással történik (jeles, jó, közepes, 

elégséges, elégtelen) 

Az értékelés havonta érdemjeggyel, illetve szöveges értékeléssel történik. 

A pedagógus értékelései között helyt kap a szóbeli, írásbeli dicséret is. 

 

3. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMON-KÉRÉSÉNEK 

KÖVETELMÉNYEI, ÉS A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK 

FORMÁI 

 

A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. 

Az ismeretek számonkérésének tartalmát az általunk kidolgozott tantárgyi programok 

évfolyamokra lebontott követelményei határozzák meg. 

Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi 

programok minimumszintjei jelzik. 

A tanuló ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, a tanuló teljesítményét, 

előmenetelét év közben érdemjeggyel értékeljük, félévkor és év végén osztályzattal 

minősítjük. 

Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten 

sajátította el. Év végén az adott évfolyam követelményei alapján összeállított feladat 

megoldására kerül sor. A megoldás érdemjegye, valamint a második félévi 

teljesítmény alapján történik az év végi osztályzattal való minősítés. A félévi és az év 

végi vizsgamunkák reprezentatív kiállítás által kerülnek bemutatásra. 

A tanév során a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplést is értékeljük, 

illetve figyelembe vesszük. 

 

A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé. 

Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló fejlődését. 

A tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozást. 

 

A számonkérés formái: 

A tudásmérés széles skáláját alkalmazzuk (pl.: szóbeli megnyilvánulások, önálló 

gyűjtőmunka, rajzi, festési, mintázási, tervezési, tárgyalkotási produktumok). 

 

Az értékelés általunk meghatározott kritériumai: 



1435 

 

A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak, 

személyre szólónak, a fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést 

segítőnek, további erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges munkakedvet 

fenntartónak kell lennie. 

 

Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége: 

- Minden tantárgyból félévente legalább három érdemjegyet kell adni a tanulónak. 

- Negyed- és háromnegyedévkor áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén 

teljesítők szüleit tájékoztatjuk. 

- Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet befolyásol a fejlődési ütem. 

- Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, 

napló, bizonyítvány. 

Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról az ellenőrző könyvön keresztül, az 

év végi osztályzatról a bizonyítvány könyvön keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 

 

 

4. A TANULÓ SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI 

 

A szorgalom minősítése az egyéni képességek alapján történik.  

A szorgalomra adott érdemjegy, osztályzat a követelmények figyelembevételével 

fejezi ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt. 

 

A szorgalom értékelésének követelményei: 

 

A szorgalom példás, ha a tanuló: 

- felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

- óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, 

- a feladatok végzésében önálló, rendszeres, 

- tehetségéhez mérten vesz részt a munkában,  

- önművelése rendszeres és többirányú, 

- szorgalmával példát mutat, serkent. 

 

Jó a tanuló szorgalma, ha: 
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- tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos, 

- óra alatt spontán aktivitással vesz részt, 

- a tananyag iránt érdeklődik csupán, 

- a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt 

venni. 

 

Változó a tanuló szorgalma, ha: 

- óra alatt hullámzó aktivitást mutat, 

- tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

- feladatait érdektelenül végzi, 

- érdeklődése nem aktív, 

- önművelése rendszertelen. 

  

Hanyag a tanuló szorgalma, ha: 

- a szorgalom teljes hiánya jellemzi, 

- feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, 

- az órai munkában passzív, 

- a tanultakat nem akarja alkalmazni. 

 

A szorgalom értékelése: A tanulók szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa 

végzi. Az érdemjegyekről a tanulókat és a kiskorú tanulók szüleit rendszeresen 

értesíteni kell. 

 

A szorgalom értékelésének formái: 

Szóbeli és írásbeli dicséretek. 

A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok. 

 

5. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 

A szülő a tanköteles kortól kérheti gyermeke felvételét intézményünk alapfokú 

művészetoktatási iskolájába. 

Az igazgató által megbízott felvételi bizottság javaslata alapján az alapfokú 

művészetoktatásban való felvételről az iskola igazgatója dönt, melyet írásban közöl. 
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Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek 

személyazonosságát. 

 

A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az 

intézmény más területről is fogad tanulókat. 

Olyan esetben, amikor a tanuló a pedagógiai szakasz zárásától eltérő időszakban kíván 

az iskolába belépni, a tanulót az alapfokú művészetoktatásban kapott bizonyítványa 

alapján soroljuk be a meghatározott évfolyamra, ill. csoportba. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele az előző évfolyam helyi tantárgyi 

tantervben rögzített minimumkövetelményeknek való megfelelés, vagy különbözeti 

vizsga letétele. 

 

 

Szélsőségek:    

Amennyiben a növendék fegyelmezetlen magatartásával folyamatosan zavarja az óra 

légkörét, nem veszi figyelembe a tanár figyelmeztető felhívását, az alkotómunkához  

szükséges nyugodt, fegyelmezett légkört kirívó magatartásával zavarja, a tanuló 

eltanácsolható. 

 

6. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

   8.1. Az alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

   8.2. Az alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és gyakorlati tudása. 

Az alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az nem, 

felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

A művészeti alapvizsga vizsga tantárgyak 

– Műhelygyakorlat  

– Vizuális alkotó gyakorlat 
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  8.3. Az alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti 

tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – helyezést ért el vagy a 

versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi szintet teljesítette. 

Ha a tanuló már rendelkezik a képző– és iparművészeti ág valamelyik tanszakán 

megszerzett alapvizsga– vagy záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a 

vizuális alkotógyakorlat főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem 

adható. 

   8.4. Az alapvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga 

tantárgyanként külön–külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre 

végződik, a vizsga tantárgy végső eredményének a meghatározásában a 

műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely 

vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen 

vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

7. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS 

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Mivel az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágára még nem készültek 

tankönyvek, a kiválasztás elve csak általános lehet. 

 

- Feleljen meg az alapfokú művészetoktatás célrendszerének 

- Feleljen meg az intézmény oktatási céljainak 

- Segítse a tanulást, motiváljon  

- Szerkezete legyen világos, egyszerű 

- Szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen 

- Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre 

- Adjon mintát önálló feladatmegoldásokra 

- Legyen több évig használható  

- Az ára legyen kedvező. 
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KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 

 

1. TANTÁRGYAI: 

 

Főtárgy 

- vizuális alapozó gyakorlatok E/1-2. osztály 

- grafika és festészet alapjai  A/1-3. osztály 

Kötelező tárgy 

- vizuális alkotó gyakorlat  A/1-6. osztály 

Választható tárgy 

- vizuális alapozó gyakorlatok E/1-2. osztály 

 

2. VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 

 

A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A 

művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok 

gyarapítása, az esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, 

alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése. 

Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás 

komplex, játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által. 

 

 

2.1. ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 

 

1–2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények 

képi, plasztikai, feldolgozási képességének fejlesztése.  

– A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.  

– A hagyományok élményszerű megismertetése.  

– Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:  

– Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos 
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tevékenységeken keresztül.  

– Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.  

– Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása. Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés. 

 

Tananyag 

Feladatcsoportok 

Érzékszervi tapasztalások 

– Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 

– Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 

– Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 

– A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 

 

Vonal, forma 

– A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben 

– A forma gazdasága 

– Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok 

 

Felületek 

– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával 

– Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 

 

Méretek és arányok 

A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, 

rövidebb, sovány, kövér) 

– Játékos arányváltó feladatok 

 

A színek világa 

– A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 

– Színkeverési játékok 

- a főszínek megismerése 
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- színkeverési próbálkozások 

- hideg-meleg színek 

- színkontrasztok szerepe 

- a sötét és világos színek hangulati hatása 

 

 

Téri élmények 

– A sík és a tér megtapasztalása 

– Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 

– Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése: 

 Állatok megformázása agyagból 

 

 

Idő élmények 

– Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 

– Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése 

– Egyszerű animációs játékok 

 

Mese és valóság 

– A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 

–  Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 

 

Tárgykészítés 

– Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, 

papírhajtogatások, papírdombormű, agyag– vagy gipszfigurák) 

– Hagyománytárgyak készítése 

 

2.2. KÖVETELMÉNYEK AZ ELŐKÉPZŐ ELVÉGZÉSE UTÁN: 

 

 Ábrázolásaiban a színek hangulatkeltő erejére építeni 

 Rendelkezzen jártassággal a színkeverésben 
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 A tanuló legyen képes a vizuális alapelemeket ( pont, vonal, folt, sík, felület irány, tér- 

kontraszt) felismerni és alkalmazni. 

 Megfigyeléseit, élményeit egyszerű tárgyak, rajzok, festmények formájában 

megörökíteni. 

 Ismerje és alkalmazza a kiemelést, az anyag, forma, funkció összefüggéseit, az 

időbeliség képi kifejezésének néhány lehetőségét, önállóan a megismert technikákat. 

 

 

 

2.3. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA 

 

A tanuló teljesítményét rendszeresen értékeljük, előmenetelét év közben érdemjeggyel 

osztályozzuk. 

Az értékelés dokumentumai: napló, ellenőrző könyv, bizonyítvány. 

 

Az értékelés fokozatai: 

- kiválóan megfelelt: 

       Ismerje és alkalmazza a rajzi, festészeti, plasztikai ábrázolás alapvető eljárásait.  

       Legyen képes szín- és formakompozíciókat létrehozni. 

- jól megfelelt: 

       Kompozíciós készsége még kisebb bizonytalanságokat mutathat, technikai 

ismeretei azonban hiánytalanok. 

- megfelelt: 

      Kompozíciós készsége kialakulatlan, a képzőművészeti technikákat is bizonytalanul 

kezeli. 

- nem felelt meg: 

                   A minimális követelményeket nem sajátította el, súlyos technikai 

problémák merültek fel. 

 

 

3. GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 

 

A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle 

módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való 

összekapcsolása. Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni 

a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez. 
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A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 

 

 

3.1. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK 

 

3.1.1.   1. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása.  

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 

tapasztalatok játékos gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal megjelenési formái 

A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 

A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 

A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

Részlet és nagyítás 

A díszítés sajátosságai 

A nyomhagyás egyszerű technikái 

Kompozíciós alapismeretek 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos 

felfedezések 
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– A vonal mint mozgásnyom 

– Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 

– Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és 

anyagokon 

 

A szín 

– Szín és mozgás 

– Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek 

kifejezése színekkel 

– Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, 

szivaccsal, széles ecsettel 

– Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 

– Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken 

absztrakt színfoltokkal 

– A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú 

felületeken 

– A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 

 

Felület és forma 

– Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 

– Játékos forma– és felületalakítási kísérletek 

– Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 

– Különböző érzelmi állapotok lenyomata 

 

Felület és textúra 

– A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által 

– Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 

– Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti 

csoportosításaik 

– A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása 

– Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 

– A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép 

készítése 
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Minta a környezetben 

– Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 

– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

 

Díszítés, díszítmények 

– Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó 

motívumokkal 

 

Nyomhagyás 

– Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 

– Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív 

alkotássá tussal, filctollal, festékkel 

 

Kompozíció 

– Képi elemek rendezése 

– Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása 

monokróm festéssel, kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 

 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti 

eszközökkel, anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 

3.1.1.1.1. Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a vonal megjelenési formáit, 

– a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 

– a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 

– a díszítés sajátosságait, 

– a nyomhagyás egyszerű technikáit, 
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– a kompozíciós alapismereteket, 

– az illusztratív ábrázolás alapjait. 

Legyen képes: 

– mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 

– az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 

– forma, folt, felület és textúra létrehozására, 

– a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 

– képalkotásra, 

– gyűjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

3.1.2. 2. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 

tapasztalatok gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Vonal a térben 

A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 

A színek és lelki minőségek 

Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 

A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 

A díszítés sajátosságai 

A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 
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Egyszerű nyomatok 

A kiemelés 

Az illusztratív ábrázolás 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– Vonalak a térben 

– Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 

– A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel 

– Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában 

 

A szín 

– A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 

– Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 

– Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, 

fonalak) segítségével eltérő funkciójú és hangulatú színes terek megépítése 

– A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 

– Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli 

formákkal, tárgyakkal 

– Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása 

– Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 

 

Felület és forma 

– Ellentétek, felületi kontrasztok 

– Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 

– A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 

 

Felület és textúra 

– Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási 

lehetőségek 

– A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 



1448 

 

– Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 

 

Minta a környezetben 

– Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, 

mintázatok gyűjtése 

– A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 

 

Díszítés, díszítmények 

– Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése 

grafikai és festészeti technikákkal 

 

Egyszerű nyomatok 

– Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– 

vagy műanyagkarc, sablon átfújással) 

 

Kompozíció 

– A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző 

művészeti ágakban 

– A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, 

aránnyal, nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 

 

Képalkotás 

– Illusztrációk készítése 

– Történetek, mesék, helyi legendák jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és 

festészeti eszközökkel, anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett 

ceruzarajz, színezett tollrajz, kollázs, vegyes technika) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– vonal a térképző szerepét, 

– a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 

– felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 
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– a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 

– a díszítés sajátosságait, 

– a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 

– a kiemelés módjait, 

– az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 

Legyen képes: 

– vonalvariációk létrehozására, 

– a lelki minőségek kifejezésére, 

– felület és textúra kontrasztok létrehozására, 

– egyszerű nyomatok készítésére, 

– képalkotásra, 

– gyűjtemény létrehozására, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

3.1.3. 3. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos 

tapasztalatok gazdagítása.  

– A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.  

– Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység 

motiválása.  

– Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.  

– Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A vonal és a mozgás–változás 

A színek egymáshoz való viszonya 

A színek érzelmi minősége 

Színharmóniák, színkontrasztok 
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A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 

A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei 

A funkció és díszítés 

Egyedi motívumok, motívumrendszer 

Dombornyomat 

Kompozíciós variációk 

Illusztratív sorozatok 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A vonal 

– Változások vizuális nyomai 

– A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai 

és festészeti technikákkal 

– Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok 

– Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző 

karakterű vonalak, rajzos vonalszövetek készítése 

A szín 

– Színfoltok festése zene hangulatára 

– A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége 

– Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 

– Egy– egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon 

keresztül történő átélése, az élmények megfestése 

– Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák 

– Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, 

színharmóniák által 

– Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 

– Színkontrasztok, színellentétek festése – melyek tartalmi ellentéteket és belső 

élményeket juttatnak felszínre – különös tekintettel a sötét–világos kontrasztra 

 

A felület 

– Felület és ábrázolási szándék 

– Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, 
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felületalakítási lehetőségekkel változatos műfaji kísérletek során 

– Foltok, folthatárok 

– A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük 

– Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 

 - Játék a fénnyel, színes fényjáték 

  - Árnyjátékok 

 

Textúra képzés 

– Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, 

szögek, növények, textilek, tollak, bőr…) változatos textúrájú felületek létrehozása 

– Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 

 

Minta a környezetben 

– Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 

– A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 

 

Díszítés, díszítmények 

– Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külső– belső elemeinek díszítése grafikai és 

festészeti, plasztikai technikákkal. 

– A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 

 

Sablon nyomatok 

– Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott papír 

vagy műanyag motívumokkal) 

 

Dombornyomatok 

– Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 

 

Kompozíció 

– Komponálási módok 

– Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi 

elemeinek, szereplőinek átrendezésére 
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Képalkotás 

– Illusztrációk készítése 

– Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és 

festészeti technikákkal (monotípia és kollázs–technika vonalas, festett kiegészítéssel, 

krétarajzzal, karcnyomatokkal) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a mozgás–változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 

– a színek egymáshoz való viszonyát, 

– a színek érzelmi minőségét, 

– a színharmóniákat, színkontrasztokat, 

– a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 

– a funkció és díszítés kapcsolatát, 

– a dombornyomat készítésének technikáját. 

Legyen képes: 

– a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 

– egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 

– dombornyomat készítésére, 

– a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

4. VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 

 

A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek 

előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki 

tulajdonságok megerősítése a képi emlékezet és képzelet gazdagításával, a vizuális 

gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével, valamint az esztétikai érzékenység és 

befogadó készség kialakításával. 

A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső 

motivációra épülő, változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a 

csoportos és egyéni kreatív tevékenységformák megismerését, feltárják az 
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értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, kialakítják a formák, színek használatában 

való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok változatos feldolgozása, a különféle 

képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok 

használatának megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti ismeretek aktív 

beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset–, munka– környezet és tűzvédelmi 

szabályok betartatása. 

 

4.1.1 1. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek 

befogadására, értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy 

plasztikai megoldásán keresztül. 

– A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás 

megismertetése kép és tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével.  

– A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Kézműves és népművészeti technikák 

Mesék jellegzetes történetvezetése 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Mesék, kalandos történetek 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások 

– Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 

– Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok 

alkalmazásával (ceruza, filctoll, zsírkréta és vízfesték) 

 

Színes világok megelevenítése 

– Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 

– A színek hatása, érzelmi ereje 



1454 

 

– Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák 

– A szereplők megjelenítése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, 

gipszfaragás, papírmasé) 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése 

 

Megszemélyesítés 

– Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

 

Mesék birodalma 

– A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal 

(ceruzák, tollak, tusrajz) 

– A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt 

elemek, motívumok segítségével 

– Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 

 

Varázslatos tárgyak, különös eszközök 

– Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel) 

– Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 

– A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetőségei 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal 

együtt 

 

 

Figura és mozgás 

– A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, guggoló, 

több–kevesebb figura, árnyképek) 

– Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel 

– Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése 

 

Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző 

eszközökkel) 

– A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, 

festés, karcolás agyagba) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 
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– Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 

– Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött 

tárgyak) 

 

Időkerék – évszakváltások 

– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

 

4.1.2. 2. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek 

megismertetése a kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak 

kipróbálásán keresztül.  

– Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet 

élményanyagának mozgósítása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése. 

–  A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése.  

– A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények 

feldolgozásának segítése.  

– A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének 

fejlesztése. 
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Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó 

folyamatokba illesztve 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni 

kreatív használata 

Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei 

Újrahasznosítás, környezettudatosságra nevelés 

A formák, színek használatában való jártasság 

Kézműves és képzőművészeti technikák 

Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 

A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

– Elbeszélés vonalakkal 

  

– Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 

–  Fonalrajzok 

 _ Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 

A színek érzelmi ereje 

– Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, 

kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása 

– Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 

Szabadon formálható anyag 

– Ünnepek régen és ma 

– Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 

– Az ünnep díszletei 

 

Tér és idő feldolgozása 
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– Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű 

fázisrajzokkal (tempera, tollrajz) 

– Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 

– Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 

– A mi városunk – nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus 

megjelenítés papír, papírmasé és más anyagokkal) 

 

Minta, jel, jelkép 

– A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 

– A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés 

– Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 

– Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás 

agyagba) 

– Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, 

egymásba kapcsolódó körök) 

– Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 

 

A tárgykészítés folyamata 

– Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 

– Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap) 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal 

együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 

– Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal 

 

Évszakváltás 

– Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése 

 

Megszemélyesítés 

– Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 

– Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 

– Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, 

fénymásolatok segítségével) 

– Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül 

– Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 
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Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– vázlatok készítésére, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 

– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

4.1.3. 3. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.  

– A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló 

kreatív személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése.  

– A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság 

kialakítása.  

– A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó 

aktív beépítése.  

– A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 

A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek 

Kézműves és népművészeti technikák 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Elbeszélés vonalakkal 



1459 

 

– Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos 

kompozíciókban 

– Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 

– Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 

 

A színek érzelmi ereje 

– Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre 

épülő (vagy színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes 

kompozícióban 

– Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 

– A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége 

(színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 

 

Plasztikus figurák – formai felfedezések 

– Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 

– Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és előtanulmányok alapján 

(figurális dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 

– Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 

 

Szabadon formálható anyag 

– Agyagedény formálása felrakással 

– Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt 

mintákkal 

– Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, 

mozgás érzékeltetése 

 

Tér és idő feldolgozása 

– Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, 

megjelenítése képsorozattal (tempera, tollrajz) 

– Különböző kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával 

– A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 

 

Minta, jel, jelkép 

– Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, 

(sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 

– Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták 

– A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 

– Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások 

– Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés 

– A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban 

– Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata 

(papírragasztás kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével) 



1460 

 

 

A tárgykészítés folyamata 

– Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök 

készítése 

– Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 

– Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 

– A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 

– Nemezfigura készítése 

– Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint 

– Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal 

együtt 

– Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 

– Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel 

 

Évszakváltás 

– Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 

– Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 

– A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 

– Megszemélyesítés 

– Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei 

– Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, 

mozgatható elemek összeállítása, festés) 

– Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 

– az alapvető ábrázolási technikákat, 

– a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, 

– az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 

– a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. 

Legyen képes: 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, 

– vázlatok készítésére, átírásra, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
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– ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 

 

4.1.4. 4. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése.  

– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti 

tevékenységek megalapozása.  

– A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alapjainak elsajátíttatása.  

– A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi 

műveltség bővítése.  

– A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése 

Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 

Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 

A középkor művészettörténeti érdekességei 

Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 

A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései 

A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

Hagyományos és új médiumok 

Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Történetszövés – történetábrázolás  

– Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle 

rajzeszközökkel, vagy képregényszerűen elmesélve) 

– A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek 

felidézésével. A tervek nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó – vagy számítógépes 

feldolgozások) 

 

Környezetábrázolás – hangulatteremtés 

– A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok)  

– kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett 
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készítése vegyes technikával 

– Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 

 

Színharmóniák 

– A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 

– Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 

– Tiszta színekből és szürkékből építkező képek 

 

Rész és egész 

– Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 

– Üvegablakok 

– Rózsaablak – színes kép készítése 

– Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos 

technikával 

 

Képeskönyv 

– A mai életünk kódexe 

– Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai 

– A papír tulajdonságai 

– Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

 

Mintakincs 

– Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 

(vízfestés, ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 

Plasztika 

– Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong 

téglából, purhabból) 

– Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás 

agyagból) 

– Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 

 

Öltözéktervezés 

– Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, 

hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 

Arcképtár 

– Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 
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– Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 

ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos – forma – faktúra és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak 

létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

 

4.1.5. 5. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, 

alkotási tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése.  

– A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése.  

– A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti 

tevékenységek körének bővítése.  

– A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális 

nyelvrendszer alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során. 

– A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék 

megalapozása. 
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Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása 

Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök 

Különféle képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 

Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 

Az ókori antik világ és a reneszánsz művészettörténet érdekességei 

Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 

A formai, színtani alapismeretek 

A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 

Hagyományos és új médiumok 

Az előképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, 

modellek 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Történetábrázolás 

– Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy 

képregényszerűen elmesélve) 

– A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek 

felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 

 

Tornyok, várak, paloták 

– Épületábrázolás tusrajzzal 

– Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző 

felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

– Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 

 

Színharmóniák 

– Tájképek különböző fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, 

délben, szürkületben, éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a 

számítógépes grafikai programok használatával) 

– Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, 

krétával, kevert eljárással) 

 

Környezetábrázolás – kép és valóság 

– A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 

– Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel) 

– A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése 
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– Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok) 

– Öltözéktervezés 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe 

– Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír 

és textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 

Képeskönyv 

– A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése 

– Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 

– Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, 

temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 

 

Mintakincs 

– A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 

– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben– páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények 

felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok,) 

– Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá 

rendezése 

– Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk 

létrehozása (papírmetszet létrehozása) 

 

Arcképtár 

– Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, 

választott figurákkal) 

– Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, 

tempera) 

 

Fény– árnyék jelenségek 

– Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával 

– Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására 

– Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból 

többféle bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 

– Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, 

„helyzetbe hozása” 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
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– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 

ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak 

létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 

– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

4.1.6. 6. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.  

– A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.  

– A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése.  

– Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és 

iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos 

használatára való képesség fejlesztése.  

– A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód 

finomítása.  

– A képi műveltség bővítése. 

 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 

A képző–és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
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A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák 

A stíluskorszakra jellemző előadásmódok 

Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

 

Feladatcsoportok 

Történetábrázolás 

– Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle 

színes eszközökkel vagy képregényszerűen elmesélve) 

– Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási 

formák, stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes 

feldolgozások) 

 

Tornyok, várak, paloták 

– Épületek belseje, bútorai 

– Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, 

struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 

 

Színharmóniák 

– Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a 

számítógépes grafikai programok használatával) 

– Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 

 

Öltözék 

– Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele 

– A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, 

hajtás, ragasztás, festés, varrás) 

 

Kép és valóság 

– A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 

– A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések) 

– Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről 

– és messzire távolodva (grafit, szén, pittkréta) 

 

 

Mintakincs 

– Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 

– Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, 

ecsetrajz, különböző léptékben – páros munka) 

– Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, 
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kagylómotívumok felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 

 

Arcképtár 

– Arcképek díszes keretben 

– Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 

 

A tárgyak egyedi vonásai 

– Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, 

installációk körében 

– Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi 

vonásaik, különbözőségeik felfedezése (ceruza, vízfesték) 

 

A tárgyak összhangja 

– Hangszerek 

– Klasszikus és saját megoldások 

– Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom 

részletmegoldások. Pasztellkréta) 

 

Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény: 

A tanuló ismerje: 

– az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 

– a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 

– a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

– a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 

– egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák 

ábrázolására, 

– színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására, 

– különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak 

létrehozására, 

– egyéni eszközhasználatra, 
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– a műalkotások értő befogadására, 

– vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

5. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanuló ismerje: 

– a vizuális művészetek eszköztárát, 

– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 

– a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 

– a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 

– a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, 

kultúráját, tárgyait, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 

– az alkotói munka végig vitelére, 

– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 

– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 

– színtani ismereteinek felhasználására, 

– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 

– konzekvens munkák elkészítésére, 

– a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 

– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

6. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Vizuális alkotó gyakorlat 

– vizsgamunka bemutatása 15 perc 

– helyszíni feladat megoldása 105 perc 
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A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás 

tükrözze a tanulónak a vizuális alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a 

művészeti ág anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, 

megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai 

jártasságát, tudását. 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 

A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka 

alapján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  

– tárgy, tárgyegyüttes,  

– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  

– szobor, térkonstrukció és variációi. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 

anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– tárgy,  

– festészeti, grafikai alkotás,  

– szobor, térkonstrukció  

 

A vizsga értékelése 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 

– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 

– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

 

7. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ 

(MINIMÁLIS) TANESZKÖZÖK 

Munkaasztalok, székek 

Tároló polcok, szekrények, dobozok 

Vizes blokk 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 
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Rajzbakok 

Festő állványok 

Mintázó állványok 

Kéziszerszámok 

Rajztechnikai eszközök 

Rajz–, festő és mintázó eszközök (színes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, filc, 

vékony, vastag, és széles–lapos ecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó) 

Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel 

Fényképező, filmfelvevő eszközök 

Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya 

Munkabiztonsági berendezések 

 

GRAFIKA FESTÉSZET TANSZAK 

 

 Tantárgyai: 

 

Főtárgy 

- grafika és festészet műhelygyakorlat 

Kötelező tárgy  

- vizuális alkotó gyakorlat A/4-6. osztály 

 

1. GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT 

 

A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek 

átadása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti 

alkotások létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és 

a valóság törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a 

kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével. 

A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság 

törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. 

Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és 

művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása. 

 

1.1.   4. ÉVFOLYAM 
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Fejlesztési feladatok 

– A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

– A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb 

alkalmazása.  

– A motívumgyűjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása.  

– A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása.  

– Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése.  

– Az önállóság kialakítása.  

– A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Grafika és festészet technikai, műfaji sajátosságai 

Vizuális kifejezés alapvető eszközei, szerepük 

A vonal megjelenési lehetőségei, kifejezőereje 

A fekete–fehér kontraszt hatása, használatának lehetőségei 

A tónus szerepe 

A színek érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatása 

A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt 

A faktúra és textúra alakítás lehetőségei 

Képépítési és kompozíciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, 

pozitív–negatív formák, szabályosság–szabálytalanság) 

Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 

A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája 

Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei 

Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei 

Az akvarell– és temperafestés eltérő technikai sajátosságai 

A pasztellkép készítés technikája 

Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságainak megfelelő betű, monogram, embléma, 

piktogram tervezése 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
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Feladatcsoportok 

Vonal 

– A vonal ritmust kifejező hatása 

– A vonal karaktermegjelenítő szerepe 

– A vonal pszichikai kifejezőereje 

– Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különböző vonalhasználattal 

– Vonal a festészetben és a grafikában 

– Vonal a térben és képtárgyakon 

– Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art 

 

Szín 

– Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok 

– A színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás) 

– A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és 

szellemi tartalmakkal 

 

A fény és a sötét differenciálódása 

– A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák) 

– Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítőkkel) 

– Tárgyak, terek és a fény kapcsolata 

– Külső–belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, akusztikai 

analógiák felismerése, létrehozása) 

– A fekete szín használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy) 

– A szürkétől a feketéig – grafikában és festészetben 

 

Felületképzés 

– Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel 

– Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal) 

– Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok 

– A gyors, könnyed festés technikája 

– Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyítése, kísérletezések 

 

Kifejezés, képalakítás 

– Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív 

formák, szabályosság–szabálytalanság) 



1474 

 

– Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek 

 

Képalkotás 

– Illusztráció készítése 

– Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének 

hangsúlyozása 

– Egyedi nyomtatással monotypia készítése 

 

Tér – környezet 

– A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt 

terek 

– Térépítések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával 

– Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang–, taktilis–, hőtérképek) 

– Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt 

tapasztalások, élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák 

segítségével 

 

A betű és kép 

– Jel (egyedi, saját jel) 

– Betűkarakter, monogram 

– Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése 

– A kódextől a könyvnyomtatásig 

– A nyomtatott írás és a kép használhatósága 

– Miniatúrák, óriásképek 

 

Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 

felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban 

– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 
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A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait, 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök 

szakszerű használatát, 

– a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs 

alkotóit, helyi képviselőit, 

– a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

Legyen képes: 

– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

– a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és 

kompozíciós lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára, 

– a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és 

krétarajz, anyag nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell 

és vegyes technika) alkotásokat létrehozni, 

– egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni, 

– képzőművészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

1.2   5. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése.  

– A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása.  

– A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése.  

– A véleményformálás finomítása saját és mások műveivel kapcsolatban.  

– A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A megvilágítás szerepe 

A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének lehetőségei 

A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok 

A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe 
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A felületgazdagítás lehetőségei 

A színperspektíva szerepe 

A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje 

Variációk, sorozatok készítése 

Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása 

Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 

A sablonnyomat, dombornyomat technikája 

A linómetszés technikája 

Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia, könyvborító, 

plakát tervezése 

Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai 

Egyszerű akció, performance létrehozása 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

A fény és a sötét 

– Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, 

megjelenítése 

– A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése 

– Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására 

 

Kontrasztok 

– Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy 

sorozatok, variációk létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, az irodalom és a 

képzőművészet inspiráló hatására 

– További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok, műfajok segítségével 

 

Kifejezés – karakterek 

– Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése 

– Emberek, hősök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet és 

grafika eszközeivel 

– Portrék, maszkok, jelmezek készítése 

– Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal 

– A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel 
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– Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy műanyag 

motívumokkal), dombornyomat, tus– és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva 

– Felületgazdagítási lehetőségek 

– Dramatikus játék a kész alkotásokkal 

 

Tér – környezet 

– A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások 

– Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel 

– Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése 

– Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása 

– Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások 

– A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belső 

terének ábrázolása során 

 

Írás – kép 

– Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát 

készítése 

– A képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betű, tipográfia 

– A betű, írás és kép szabad műfajú felhasználása 

 

Szín 

– „Szín–tér”, külső–belső terek színviszonyai 

– Az illúziókeltés lehetőségei 

– Színperspektíva 

– Kompozíciós változatok a színkontrasztra 

– A szín kifejezőereje, mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak 

megjelenítése során 

– Terek berendezése, benépesítése eltérő méretű és színű figurákkal, szalagokkal, 

textilekkel, lámpákkal 

– Doboz szín–házak – azonos motívumok más–más színviszonyok között 

 

Képalkotás  

– A gouache technikájának ismerete 

– A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, műfaji követelményei, az 

anyag– és eszközhasználat specifikumai 
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– Egydúcos linómetszet 

– Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével 

– Különböző méretű illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi 

alkotáshoz 

– Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal (ecset– és tollrajz, 

gouache, linómetszet) 

 

Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs 

felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 

– A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét, 

– a különböző színviszonyok hatását, 

– a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 

Legyen képes: 

– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban 

alkalmazni, 

– a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak 

megjelenítése során, 

– alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket, 

– véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

– 6. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése.  

– A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése.  

– A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése. 



1479 

 

– A tudatos környezetformálás igényének kialakítása. 

 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A színmodulációk, lokál és valőr színek 

A szín–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 

A túlzás, fokozás szerepe 

Az egyensúly feltételei 

Az átírás módjai 

A dekoratív festészet sajátosságai 

A különböző stílusjegyek felismerésének szempontjai 

Többdúcos linómetszet létrehozása 

Hidegtű vagy pusztatű technikája 

Az improvizatív és a tervezett művek közti különbségek 

Látványterv létrehozása 

Akrilfestés gyakorlata 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Képalkotás 

– Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése (változás, 

kapcsolat, szembenállás) 

– Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában 

– Többdúcos linómetszet készítése 

– Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás 

– Sorozat készítése amorf keretű linódúcokkal 

– Hidegtű 

– A hidegtű vagy pusztatű technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai 

– Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet 

hagyó eszközökkel 

– A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával 

– A magas– és a mélynyomás variálásának lehetőségei 

 

Stílusvariációk, átiratok 

– Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és 

egybeépítésük variációi 

– Stílusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások 

– Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások. Tervek készítése 
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– Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos használata 

– Művek összehasonlítása 

 

Egyéni vizuális kifejezés 

– Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai lehetőségek 

és a műfaji sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések segítségével 

– Folyamat – karakter – személyes idő kifejezési lehetőségei 

– Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális rögzítése 

– Improvizációk és tervezett művek 

– Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly vesztések 

megjelenítése festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon 

 

Vizsgamunka 

– Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, képtárgy, 

képsorozat készítése választott technikával és dokumentálása. 

 

Műalkotások 

– A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 

– Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 

– Elemzések a grafika és festés módszereiről, a színhasználatról és az anyagokról 

– Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe 

– A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 

– Műalkotások a környezetünkben, galériákban 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 

– a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 

– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit. 

Legyen képes: 

– különbséget tenni a magas– és mélynyomás között, 

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók 

alapján különböző méretű variációkat, kép–, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat készíteni, 

– munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban, 

– eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

 

2. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE 

UTÁN 
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A tanuló ismerje: 

– a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait, 

– a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 

– a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait, 

– a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 

– a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök 

szakszerű használatát, 

– a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 

– munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 

– a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra, 

– az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására, 

– a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 

– a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára 

– grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló 

alkotások, variációk és illusztrációk készítésére, 

– a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési 

lehetőségeinek keresésére, kísérletezésre, 

– esztétikus képi megjelenítésre, 

– műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

– önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 

– a munkavédelmi szabályok betartására. 

 

3. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

A grafika és festészet műhelygyakorlat 

– tervezés 40 perc 

– tárgykészítés 140 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika 
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és festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről 

megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló 

grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 

 

A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a 

grafika és festészet műfajából.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka 

alapján létrehozott alkotás, amely lehet: 

– alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 

– grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 

– szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy 

variáció. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell 

a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, 

a grafika és festészet műfajából. 

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 

technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 

– alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat. 

 

A vizsga értékelése 

A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános 

szempontjai: 

– tervezési, képalkotási készség, 

– színhasználat, kompozíciós készség, 

– alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság, 

– a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 

– a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség, 

– az elkészült munka összhangja. 

 

A.) Feladatsor készítése napjaink grafikai törekvései témakörben 

 

     Rajzi, tervezési dokumentációval benyújtott alkotás, alkotások, melyek a második 

félévben készültek órai keretek között, összeállított tematika szerint. 

 

I. Kollázs készítése 
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A XX.sz. jelentős alkotásainak megismerésével, inspirációinak felhasználásával saját 

alkotások készítése (Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Francis Picabia) 

 

Feladat: 37-40 óra:  

Fotó,  filmnegatív felhasználásával készített, gondolati tartalmat megjelenítő alkotás 

létrehozása. 

  

Feladat:  40-42: óra  

Különböző textúrájú anyagok nyomataiból gyűjtemény összeállítása. 

 

Feladat:  43-44: óra  

A mikroszkopikus metszet beemelése az alkotásokba, annak továbbgondolásával 

kiegészített képalkotás. 

 

II. Áttunések és fátylak, rongydarabok és gyertyafolt, vagy hulladék grafikai 

elemek átlényegítése. 

 

 Feladat:  45-46. óra: 

 Tanulmányrajz beállított modell alapján 

 

 Feladat:  47-48. óra: 

 Fénymásolatok továbbépítése 

 

 Feladat:  49-50. óra: 

 Hulladék grafikai elemek átlényegítése 

 

III. A művészettörténet során örök értékuvé vált alkotások új megközelítésben, 

új környezetben való újraértelmezése. 

 

 Feladat:  51-52. óra: 

 Adott mű elemzése 
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 Feladat:  53-54. óra: 

 Az adott mű fénymásolatának szétdarabolásával kompozíciós újrarendezés 

 

 Feladat:  55-56. óra: 

 Az újrarendezett anyag grafikai átírása 

 

IV. A számítógépes grafika adta lehetőségekkel élve, felhasználásával önálló 

alkotás készítése 

 

Feladat:  57-58. óra:  

Rajzprogram alapismeretének bemutatása, próbarajzok készítése 

 

 Feladat:  59-62. Óra: 

 Rajzfilm animálása saját rajzok felhasználásával, vagy saját számítógépes grafikai 

alkotás létrehozása. 

 

V. A népművészet elemeinek, arányrendszerének, tisztaságának, játékos 

kedvének átemelése a mai mondanivaló feldolgozására. 

 

 Feladat:  63-64. óra: 

 Kórósi református templom fa mennyezet kazettáinak elemzése 

 

 Feladat:  65-66. óra:  

A megjelenített csillagképei és hozzá fűződő legendái, hagyományai grafikai 

megjelenítése  

 

 Feladat:  67-68. óra: 

 Sokszorosító grafikai eljárásban megjelenítve. 

 

B.) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás 
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Feladat:  Készíts kifejező illusztrációt adott irodalmi mű egy jelenetéhez, 

tervvázlat alapján, szabadon választott technikával (egyedi vagy sokszorosító 

grafikai eljárással, eszközökkel az alábbi szempontok szerint: 

- Kompozíció 

- Formai megjelenítés 

- Kifejezés 

- Eszközhasználat 

- Felületképzés 

- Színhasználat 

Méret: A/5 vagy A/4 

Időtartam: 180 perc (rajzi tervezési feladat 50 perc, grafika készítés 130 perc) 

 

A vizsga értékelése 

 

Általános értékelési szempontok: 

- Rajzi tervezői és alkotó, képesség 

- Tartalomnak műfaji sajátosságoknak, esztétikai törvényszerűségeknek megfelelően , 

- A megtanult egyedi és sokszorosított grafikai ismeretek,  

- Színelméleti alapismeretek, mutatkozzanak meg a vizsgamunkában. 

- A kész munka összhatása 

 

Érdemjegyek: 

 

Jeles:  Rajzi tervezői készség magasfokon jelenik meg. 

Tartalomnak műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség kiváló. 

Egyedi és sokszorosított grafikai ismereteket helyesen visszaad. 

Színelméleti alapismeretek tökéletesen tükröz. 

A kész munka összhatása élményt nyújt. 

 

Jó: Kisebb hibákkal, technikai kivitelezéssel megjelenő alkotások 
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Közepes: Nagyobb hibák jelentkeznek a átírói, és kifejezői elemekben, technikai és 

színelméleti ismeretek alkalmazásában 

 

Elégséges: Súlyos rajzi, tervezői,színérzékenységi, technikai alaphibák jelentkeznek. 

Az elkészült munka esztétikailag hiányos, a kivitelezés igénytelen 

 

Elégtelen: Az alapkövetelményeket nem teljesítette 

 

4. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ 

(MINIMÁLIS) TANESZKÖZÖK 

Vizes blokk 

Tároló szekrények 

Munkaasztalok, székek 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Gyűjtött tárgyak, drapériák 

Fényképezőgép 

Filmfelvevő  

Számítógép 

Szoftverek  

Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben) 

Mobil lámpa  

Rajztábla (A/3, A/2) 

Vonalzók, olló, snitzer 

Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, 

linókés, különböző méretű fotós gumihenger, grafikai festékező lap, linó festék, 

szitafesték szitakeret, spakli, kormozó eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó 

Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera 

Festőállvány (továbbképző) 

Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 

 

KÖRNYEZET- ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK 
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Tantárgyai: 

 

Főtárgy 

- Környezet- és kézműves kultúra műhelygyakorlat 

Kötelező tárgy 

- Vizuális alkotó gyakorlat A/4-6. osztály 

 

 

1.  KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA MŰHELYGYAKORLAT 

 

A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a 

kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú 

ismeretek átadása révén a környezettudatos magatartás, az igényes kézműves 

tárgyalkotás képességének megalapozása. Célja továbbá a munkakultúra, a 

feladattudatos, kitartó munkavégzés alapjainak elsajátítatása, azoknak az elméleti és 

gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig 

biztosítják a meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését. Mindezzel a 

környezet harmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének, az értékteremtés, –

megőrzés igényének kialakítása. 

A műhelygyakorlat feladata a környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ 

széleskörű megismertetése, a kézműves tevékenységek szerepének feltárása a 

mindennapi életben és a modern viszonyok közt. A hazai és az egyetemes tárgykultúra 

kiemelkedő alkotásain keresztül megismertetni a tanulókkal a tárgykultúra 

funkcionális területeit, a felhasználható anyagokat, tulajdonságaikat, az alkalmazott 

eszközöket, használatukat, a készítési technikákat, az esztétikai törvényszerűségeket. 

Feladata emellett az ismeretek alkotó jellegű alkalmazásának elsajátítatása, a múlt 

értékeinek a mai környezet– és tárgykultúrába való szerves beépítési lehetőségeinek 

felismertetése. A hagyományok megismertetésével múltunk, népművészeti és 

iparművészeti örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás–tudat 

mélyítése. Más korok és népek környezet– és tárgykultúrájának megismertetésével a 

látásmód szélesítése, az empátia és a tolerancia kialakítása. Tárgyelemzéseken és a 

tárgyalkotó tevékenységen keresztül, a tárgy, a környezet és az ember viszonyának 

felfedeztetése, a természethez, környezethez való kötődés mélyítése, a helyes 

felhasználói és fogyasztói magatartásformák kialakítása. Az alkotói tevékenységen 

keresztül a manuális és konstruáló képességek fejlesztése, az esztétikai érzékenység és 

ítélőképesség mélyítése, az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének 

felfedeztetése. A környezet–és kézműves kultúra műhelymunka baleset– és 

környezetvédelmi előírásainak megismertetése. 
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Ennek érdekében az oktatás a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve az alapfok 

és a továbbképző évfolyamain egyaránt hangsúlyosan alapoz a gyűjtőmunkára, a 

rekonstruálás és az átírás metodikájára, a kreativitásra. Az elsajátítandó elméleti és 

gyakorlati témakörök, tartalmak komplex szemlélettel, egymással szintézisben lévő 

rendszert alkotva jeleníthetők meg a tanítás folyamatában. Az élményszerű 

tapasztalatszerzés, az önművelés megalapozása érdekében javasolt könyvtár–, 

múzeum– és kiállítás–látogatások beépítése a műhelymunkába. 

 

1.1  Alapfokú évfolyamok 

 

1.1.1.  4. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ területeinek bemutatása, a 

kézműves tevékenységek szerepének feltárása. Irányított megfigyelések által 

élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A környezet– és kézműves kultúra műhely és a műhelymunka megismertetése.  

– A tárgyalkotás során alkalmazható egyszerű technikák elsajátíttatásával a manuális 

és konstruáló képességek fejlesztése.  

– A felhasználható anyagok, az alakításukhoz szükséges eszközök megismertetése. 

 

Tananyag 

Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

Környezet és környezetkultúra, tárgy és tárgykultúra 

Természetes és mesterséges környezet elemei, alkotói 

Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgyak szerepe 

Tárgyelemzés alapvető szempontjai 

Ősi, kézműves és ipari tárgyformálás 

A környezet– és kézműves kultúra műhelymunkájának alapjai 

A kézműves tárgyalkotás alapanyagai: a növényi részek, a textilek, a papír, az agyag 

alapvető tulajdonságai, alakításuk egyszerű technikái 

A kézműves tárgyalkotás eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

A tárgyalkotás alapvető fázisai 

Környezetkultúra – természeti környezet, épített környezet: település, lakhely 
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Környezettervezés, az ember környezetalakító tevékenysége 

A makett készítés alapjai 

Ünnepi alkalmak 

A mese világa 

 

Feladatcsoportok 

– A környezet– és kézműves kultúra műhely 

– A környezet– és kézműves kultúra műhely berendezése 

– Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok 

– A műhelymunka rendje 

– A műhelymunka alapvető magatartási és munkavédelmi szabályai 

 

Tárgyalkotási ismeretek 

– A kézműves tárgyalkotás sajátosságai 

– A tervezés lépései 

– Formák, színek kifejezőereje 

– A tárgyalkotás alapvető fázisai 

– A tárgyak harmóniája, esztétikája 

 

 

A kézművesség anyagai, technikái 

– A környezet anyagai 

– Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk 

– Textúrák és faktúrák 

– A növényi részekből készíthető tárgytípusok. Egyszerű tárgyalkotási technikák 

– A textilből készíthető tárgyak köre 

– Textilfestés, mintázás nyomhagyási technikákkal 

– Tárgykészítés a mintázott textilekkel 

– Egyszerű fonástechnikák 

– Papír alkalmazása az alkotótevékenységben 

– Az agyag felhasználása a tárgyalkotásban 
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A lakhely és a lakáskultúra 

– Összhangban a természettel: törzsi kultúrák, modern viszonyok 

– Az épített környezet vizsgálata 

– Településtípusok, a falu és a város sajátosságai 

– Az épületek típusai funkcionalitásuk alapján 

– Építészeti megoldások vizsgálata természeti népeknél, a népi kultúrában 

– A lakhely funkciói, beosztás, alaprajz 

– Az épületek és a külső terek kapcsolata, harmóniája. Parkok, udvarok, kertek 

– Település makettek, épület makettek, külső terek tervezése, készítése 

– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 

 Alkalmak és szokások 

– Az ünnepek megnyilvánulása a környezet– és tárgykultúrában 

– Alkalmak, szereplők, helyszínek, díszletek, kellékek 

– Tárgykészítés, környezetalakítás az ünnepekhez kapcsolódóan, a megismert 

anyagok felhasználásával 

 

A mese 

– A mese világa 

– Mesehősök – jó és szép, rossz és csúf, fantázialények; jellegzetes helyszínek 

– Típusok, karakterek megjelenítésének lehetőségei 

– Babák, bábok és díszletek készítése 

– A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a környezetkultúra fő területeit, a tárgyalkotás szerepét, 

– a megismert alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 

– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 

– a környezet– és kézműves kultúra műhely berendezését, munkarendjét, 

– a környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat legfontosabb munkavédelmi 

tudnivalóit, 
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– a lakhelyhez, a meséhez és az ünnepekhez kapcsolódó környezet és tárgykultúra 

alapvető sajátosságait. 

Legyen képes: 

– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 

– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 

– a megismert eszközök megfelelő használatára, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására 

 

1.1.2.   5. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  

– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés 

jelentőségének felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű 

tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A fa, a fonható szálas anyagok, az agyag és a fémek szerepének megismertetése a 

tárgyalkotásban egyszerű technikák elsajátíttatásával.  

– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú 

alkotómunka elvégzését  

– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek fejlesztése. 

 

Tananyag 

Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet 

összetevői 

Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 

A tárgyak esztétikai értéke, minősége 

Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 

Használati és díszfunkció 

Kézműves mesterségek: az agyag–, a famunkák, a fonható szálas anyagok, 

vesszőmunkák és a fémművesség alapjai 

Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 

A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

A tárgyalkotás alapvető fázisai 

Az ember és környezete. A környezetalakítás jelentősége. Középületek, a családi 

környezet és a háztartás 
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Lakáskultúra, lakberendezés 

Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az 

iparművészetben és a művészettörténetben 

Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen 

környezetben 

A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 

Feladatcsoportok 

Tárgyalkotási ismeretek 

– A tárgyak formája és funkciója 

– A tervezés lépései, fontosabb szempontjai (szerkezeti megoldások) 

– Az anyag– és technika választás szempontjai 

– Tárgyalkotási műveletek: előkészítő műveletek, a tárgyformálás, díszítés, 

összeállítás, kikészítő és utómunkálatok 

 

A kézművesség anyagai, technikái 

Agyagművesség 

– Az agyag felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 

– Az agyag tulajdonságai, formálhatósága, alakíthatósága 

– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 

– Az agyagmunka eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (tapasztás, formába rakás, felrakás, 

nyomhagyási technikák, rátét) 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

Faművesség, fonható szálas anyagok, vesszőmunkák 

– A fa, a vessző és a fonható szálas anyagok felhasználási területei, jellegzetes 

tárgytípusai 

– A fa, a vessző és a fonható szálas anyagok tulajdonságai, formálhatóságuk, 

alakíthatóságuk 

– A megmunkálás eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Választott anyag egyszerű tárgyalkotási, összeállítási és díszítési technikái (sodrás, 

fonás, toldás, darabolás, vájás, csiszolás, kötözött, ragasztott – összeállítások, festés, 
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pácolás, karcolás, ékrovás) 

– Tárgyalkotás választott anyag és technika alkalmazásával 

 

Fémművesség 

– A fémek felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai 

– A fémművesek jellegzetes tárgyalkotási és díszítési technikái 

– A fémek alapvető tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk 

– A fémműves munka eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (darabolás, hajlítás, domborítás, 

trébelés, poncolás) 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

Lakhely, lakáskultúra, berendezés 

– Az épület szerepe, jellege és berendezése közti összefüggések 

– Középületek, lakóházak. Külső megjelenés, belső terek, berendezés 

– A lakáskultúra elemei, összetevői 

– A tárgyak információhordozó szerepe 

– A lakberendezés szempontjai 

– Bútortípusok, a bútortörténet érdekességei 

– A berendezési tárgyak, bútorok mint jelképek 

– Környezettervezés, makett készítés, tárgyalkotás a megismert anyagok és technikák 

alkalmazásával 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 

– az agyag, a fa, a vessző, a fonható szálas anyagok és a fém felhasználási lehetőségeit, 

– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, 

– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 

– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit, 

– a lakáskultúra, a lakberendezés alapjait, 

Legyen képes: 

– a megszerzett ismeretek alkalmazására, 
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– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 

– a megismert eszközök megfelelő használatára, 

– az önálló tárgyalkotásra, 

– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 

– a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezésére és megfogalmazására, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

1.1.3.  6. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.  

– A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.  

– A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés, valamint az 

újrahasznosítás jelentőségének felismertetése. Irányított megfigyelésekkel 

élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása.  

– A textil, a nemez, a bőr szerepének megismertetése a tárgyalkotásban egyszerű 

technikák elsajátíttatásával.  

– Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú 

alkotómunka elvégzését  

– Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek, a munkakultúra 

fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak kialakítása. 

 

Tananyag 

Környezet– és kézműves kultúra ismeretek 

Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet 

összetevői 

Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe 

A tárgyelemzés szempontjai. A tárgyak esztétikai értéke, minősége 

Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon 

Használati és díszfunkció, reprezentáció 

Újrahasznosítás 

Kézműves mesterségek: a textil, nemez és bőrmunkák alapjai 

Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek 

A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

A tárgyalkotás alapvető fázisai 

Az ember és környezete. Életmód és tárgykultúra, lakhely és munkakörnyezet 
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Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a lakáskultúrában 

Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az 

iparművészetben és a művészettörténetben 

Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen 

környezetben 

A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában 

 

Feladatcsoportok 

Tárgyalkotási ismeretek 

– A forma funkció és a díszítés összefüggései 

– A tervezés lépései, szempontjai 

– Az anyag– és technika választás szempontjai, az anyaghasználat és a technika 

összefüggései 

– Az anyagok kombinálásának lehetőségei 

– Tárgyalkotási műveletek az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében: 

előkészítő műveletek, tárgyformálás, díszítés, összeállítás, kikészítő és utómunkálatok 

 

A kézművesség anyagai, technikái 

Textilmunkák 

– A textil felhasználási területei 

– A textil munkák alapanyagai, tulajdonságaik, alakíthatóságuk 

– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 

– A textilmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák, a szövés alapjai, 

egyszerű öltéstípusok, hímzéstechnikák 

– A szabás alapvető ismeretei, egyszerű összeállítási módok 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

Nemez 

– A nemez felhasználási területei 

– A gyapjú tulajdonságai, alakíthatósága 

– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 
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– A nemezkészítés anyagai, eszközei 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

A bőr 

– A bőr felhasználási területei 

– A bőr tulajdonságai, alakíthatósága 

– A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései 

– A bőrmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások 

– Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák bőrszállal, díszítés 

nyomhagyással (poncolással, csontozással), lyukasztással 

– Egyszerű lyukasztott, fűzött összeállítások 

– Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával 

 

Az újrahasznosítás 

– Fogyasztói társadalom, felhasználói és fogyasztói magatartás 

– Az újrahasznosítás fogalma, jelentősége a tárgykultúra területén 

– Az anyagok újrahasznosítási lehetőségei 

– A tárgyak újrahasznosítása, funkcióváltás 

– Újrahasznosítási feladatok a megismert tárgytípusokhoz és anyagféleségekhez 

kapcsolódóan 

 

Életmód 

– A környezet, az életmód és a tárgykultúra kapcsolata 

– Jellegzetes munkatevékenységek 

– A munkakörnyezet jellemzői. Környezettervezés munkatevékenységekkel 

kapcsolatban 

– Munkaeszközök készítése 

– Munkafolyamatok megjelenítése ismert anyagok és technikák alkalmazásával 

 

A lakáskultúra– ünnepi alkalmak 

– Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a tárgykultúrában 
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– A terítés kultúrája, a teríték elemei és a hozzájuk kapcsolódó szimbolikus 

értelmezések 

– Használati és díszfunkcióval rendelkező tárgyak, díszítési lehetőségek 

– Ünnepi környezet alakítása, tervezése 

– Ismert és új anyagok, technikák felhasználása az ünnepi alkalmak, a terítés kultúrája 

témaköréhez kapcsolódó tárgyalkotásban 

 

Vizsgamunka készítése 

– Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. 

Dokumentálás 

– Értékelés és kiállítás–rendezés 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, 

– a textil, a nemez, a bőr felhasználási területeit, 

– az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, díszítési lehetőségeit, 

– a tárgyalkotás fontosabb szempontjait, 

– az újrahasznosítás szerepét, lehetőségeit, 

– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 

– a lakáskultúra alapjait, az ünnepek megnyilvánulási lehetőségeit a környezet– és 

tárgykultúrában, 

– a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 

Legyen képes: 

– pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 

– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 

– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 

– a megismert eszközök megfelelő használatára, 

– az önálló tárgyalkotásra, 

– egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni, 

– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 

– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak 

felfedezésére és megfogalmazására, 

– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai 

igények alapján, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

2.  KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE 
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UTÁN 

 

A tanuló ismerje: 

– az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevőit, a környezetkultúra fő 

területeit, 

– a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, anyagfajtáit és díszítési lehetőségeit, 

– az alapanyagok felhasználási lehetőségeit, 

– az anyag és formaalakítás módjait, 

– a tárgyalkotás, az újrahasznosítás lehetőségeit, fontosabb szempontjait, 

– az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét, 

– a környezetkultúra és kézművesség legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit. 

 

A tanuló legyen képes: 

– pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez, 

– a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására, 

– az anyagok élményszerű megtapasztalására, 

– a megismert eszközök megfelelő használatára, 

– az önálló tárgyalkotásra, funkcionális, vagy gondolati tartalmat kifejező termék 

létrehozására, 

– egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni, 

– tárgyelemzésre adott szempontok alapján, 

– a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak 

felfedezésére és megfogalmazására, 

– a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai 

igények alapján, 

– a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására. 

 

3.  A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama 

Környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat 

– tervezés 30 perc 

– tárgykészítés 150 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tárgy– és környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló 

funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító 

készségét, a kézművesség hagyományos anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 
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törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy, tárgyegyüttes 

mutassa be a tanuló környezet és kézműves kultúra területén megszerzett jártasságát, 

szakmai tudását. 

 

A környezet–és kézműves kultúra műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környezet 

és kézműves tárgykultúra témaköréből. 

A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított– tervezési munka alapján, 

szabadon választott anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje, 

– használati vagy ajándéktárgy, 

– játék, 

– környezet– és lakáskultúra eleme. 

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell 

a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy a környezet vagy 

kézműves kultúra műfajából. 

Az intézmény által meghatározott feladat a tanuló által készítetett tervvázlat alapján, 

természetes vagy egyéb anyagból szabadon választott technikával létrehozott alkotás, 

amely lehet: 

– használati tárgy, 

– ajándéktárgy, 

– játék. 

 

A vizsga értékelése 

– környezettervező képesség, 

– tárgytervező képesség, 

– formaalkotó és díszítményképző készség, 

– anyag– és eszközhasználati ismeret, jártasság, 

– kézműves alapismeret, 

– a műfaji konvenciók, sajátosságok megfelelő alkalmazása, 

– a vizsgamunka összhatása. 

 

MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA  KÉZMŰVES MŰHELYGYAKORLAT   

 

/ FELADATSOR 

Összeállított tematika szerint készített alkotások tervezési dokumentációval 

együtt, melyek a tanév második félévében, órai keretek között készülnek 
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I. Csomagolás, könyvkötés 

 

33-36 óra 

A csomagolás szerepe, az áru védelme, tárolhatósága, szállíthatósága 

A csomagolás, mint információhordozó, mint esztétikai élmény 

A csomagolásművészet 

Csomagolásfajták: zacskó- és tasakfélék (sima, redős, redős-talpas) zsákok, dobozok 

(kartondoboz, hullámdoboz) 

 

Könyvkötés.  

37-38 óra 

Történeti áttekintés: példák megismerése a különböző korokból. A könyv részei. A 

könyvkötéshez használatos anyagok eszközök, szerszámok. Látogatás a nyomdában. 

Laprögzítő eljárások kipróbálása, az előnyök és hátrányok megtapasztalása. 

39-40 óra  

Kedvelt folyóiratok fűzése, borítása: a folyóiratok előkészítése a kötéshez. Előzék és 

fűzés. Könyvtest készítése. A tábla és gerinclemez kiszabása. A könyvtest behelyezése 

a táblába 

41-44 óra  

Művészkönyv készítése. Egyediségre törekvés a bizarrság kizárása nélkül. 

Az érzelmek, gondolati tartalmaknak megfelelő anyagok, méretek megválasztása.  

Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása. 

 

II. Papírmakett, mobil, modell készítése  

 

45-46 óra  

Makett, a modell és a mobil közös és eltérő ismérvei 

Szerepük a tervezési folyamatban ( művészet, ipar) 

A természeti formák szerepe a formatervezés szempontjából 

Formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés 

A megértést, megjelenítést segítő eljárások alkalmazása  

47-50 óra  
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A makett, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és környezet tervezés, személyes 

élmények, a fantáziavilág kivetítésével. Meglévő épületek makettezése különböző 

módszerekkel. Mértani testekre bontás, majd testcsoporttá építés egyetlen összetett 

testként szemlélve. Az épület, épületcsoport környezetbe illesztése, annak szimbolikus 

megjelenése 

51-54 óra  

Repülőmodell készítése kész tervrajz alapján 

55-56 óra  

Egy szabadon választott szerkezet modellezése 

 

III. A papírművészet megjelenése, megismerése  

 

57-60 óra  

Különböző korok papírművészetének áttekintése 

Korunk hazai és külföldi alkotóinak, műveinek megismerése. 

A művek elemzése érzelmi, esztétikai technikai szempontból 

Dekollázs technikák: égetés, elmosás, kaparás, tépés, préselés, szúrás 

61-64 óra  

Az elméletben megismert technikák alkalmazása fakturák, reliefek, szobrok 

alkotásában. Fakturák, reliefek létrehozása kollázs és dekollázs technikával 

Hangulatok érzelmek kifejezése fakturákkal 

65-66 óra  

Történet elmesélése figurális domborművön. 

67-68 óra  

Domborművek létrehozása dekoratív céllal.  

 

B/ FELADATSOR 

Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tárgy 

 

Készíts díszített tolltartót színes tervvázlat alapján, a szabadon választott technikák 

bármelyikével.  

- A színes tervvázlathoz használható technikák: akvarellfesték, pasztellkréta 

- A tárgykészítéshez rendelkezésre álló technikák: agyag, papír, (textil,) bőr. 



1502 

 

 

A tárgy tervezésénél a funkció és forma egységére és esztétikumára különösen nagy 

hangsúlyt fektess! 

 

A vizsga időtartama 

Tervezési feladat: 30 perc 

Tárgykészítés: 150 perc 

 

A vizsga értékelése a kézműves tárgy kivitelezése  

 

A feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte                                               2 pont 

A feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan                                 1 pont 

A feladatot teljesen félreértette                                                                              0 pont 

 

A tárgy a funkciónak megfelelő                                                                             2 pont 

A tárgy a funkciónak nem teljesen megfelelő                                                       1 pont 

A tárgy a funkciónak nem megfelelő                                                                     0 pont 

 

A tervrajz és a tárgy arányai egymásnak megfelelőek                                            2 pont 

A tervrajz és a tárgy arányai egymásnak nem teljesen megfelelő                          1 pont 

Teljesen hibás arányok                                                                                          0 pont 

 

A tárgy formaalkotása és díszítményképzése technikailag kifogástalan                2 pont 

A tárgy formaalkotása vagy díszítményképzése technikailag csak kevéssé jellemző        

1 pont 

 

Érzéketlen, kezdetleges munka                                                                               0 pont 

 

Tisztában van az anyag és eszközhasználat alapvető szabályaival                       2 pont 

Az anyag és eszközhasználat alkalmazásában kissé bizonytalan                          1 pont 

Nincs tisztában az anyag és eszközhasználat alapvető szabályaival                       0 pont 



1503 

 

 

Környezetalakító készsége kiválóan megnyilvánul munkájában                          2 pont 

Környezetalakító készsége kevéssé fedezhető fel az elkészített tárgyon               1 pont 

Környezetalakító készsége egyáltalán nem meggyőző                                          0 pont 

 

Tárgya kitűnő koncentráló képességről tanúskodik                                               2 pont 

Figyelme nem egyenletes                                                                                       1 pont 

A feladat nyilvánvalóan nem kötötte le figyelmét                                                  0 pont 

(a rajz „befejezettségi” szintje alapján) 

Az alkalmazott technikát magas színvonalon alkalmazta                                     2 pont 

Nem kellően jártas a technika alkalmazásában                                                     1 pont 

Teljesen járatlan az alkalmazott technikában                                                         0 pont 

 

Összbenyomás 

Hatásos, esztétikus, jó benyomást keltő munka                                                    2 pont 

Vannak értékei de az összhatás mégsem teljesen meggyőző                                 1 pont 

 

Tárgyalkotás pontszámai maximum 18 pont 

 

A vizsga értékelése a kézműves tárgy tervezése  

 

A feladatot minden tekintetben helyesen értelmezte                                             2 pont 

A feladat értelmezése nem minden tekintetben kifogástalan                                1 pont 

A feladatot teljesen félreértette                                                                              0 pont 

 

A rajza jól komponált, az adott felületet jól kihasználta                                        2 pont 

Rajzának kompozíciója nem teljesen megfelelő                                                    1 pont 

Esetleges figyelmetlen rosszul komponált rajz                                                      0 pont 

 

Rajzán a tárgyak belső arányait egymáshoz való viszonyát pontosan visszaadta  2 pont 

A tárgyak belső arányai vagy egymáshoz való viszonya nem teljesen megfelelő 1 pont 
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Teljesen hibás arányok                                                                                           0 pont 

 

A tárgyak formáját és térbeliségét, vizuális minőségeit kitűnően érzékeltette      2 pont 

A formák a térbeliség érzékeltetése csak kevéssé jellemző                                   1 pont 

Érzéketlen, kezdetleges rajz                                                                                   0 pont 

 

Tisztában van a vonalperspektíva alapvető szabályaival                                       2 pont 

A vonalperspektíva alkalmazásában kissé bizonytalan                                          1 pont 

Nincs tisztában a vonalperspektíva lényegével                                                      0 pont 

 

A rajzi megjelenítő eszközöket (vonal, tónus) helyesen alkalmazza                     2 pont 

A megjelenítő eszközök alkalmazásában nem kellően gyakorlott                         1 pont 

A megjelenítő eszközök alkalmazásában nincs tisztában                                      0 pont 

 

Rajza kitűnő koncentráló képességről tanúskodik                                                  2 pont 

Figyelme nem egyenletes                                                                                        1 pont 

A feladat nyilvánvalóan nem kötötte le figyelmét                                                  0 pont 

(a rajz „befejezettségi” szintje alapján) 

 

Az alkalmazott technikát magas színvonalon alkalmazta                                       2 pont 

Nem kellően jártas a technika alkalmazásában                                                       1 pont 

Teljesen járatlan az alkalmazott technikában                                                          0 pont 

 

Összbenyomás 

Hatásos, jó benyomást keltő munka                                                                       2 pont 

Vannak értékei de az összkép mégsem teljesen meggyőző                                   1 pont 

 

Színes tervvázlat pontszáma maximum 18 pont 

 

Összes pontszám 36 pont 
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Jeles (5): 36-32 pont 

Jó (4): 31-29 pont 

Közepes (3): 28-25 pont 

Elégséges (2): 24-18 pont 

Elégtelen (1): 17-0 pont 

 

4. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ 

(MINIMÁLIS) TANESZKÖZÖK 

Munkaasztalok 

Tároló szekrények 

Vizesblokk 

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 

Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

Kemence 

Tűzhely vagy főzőlap 

Varrógép 

Vasaló, vasalóállvány 

Fényképezőgép 

Festésre alkalmas edények 

Műanyag tálak, kád 

Kézi korong 

Mintázó eszközök agyagmunkához 

Szövőkeret 

Madzagszövő tábla 

Rámák, keretek 

Vágólap 

Ollók 

Kések 

Fűrészek 

Kalapácsok 

Fogók 

Reszelők, csiszolók 

Asztali satuk, pillanatszorítók 

Bőröző satu 

Árak 

Textil– és bőrvarró tűk 

Lyukasztók 

Mintázó és poncoló vasak 

Vonalzók 
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Körzők 

Ecsetek 

Munkavédelmi eszközök 

 

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK 

 

Tantárgyai: 

Főtárgy 

- szobrászat és kerámia műhelygyakorlat 

Kötelező tárgy 

- vizuális alkotó gyakorlat A/4-6. osztály 

 

 

1.  SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA MŰHELYGYAKORLAT 

 

A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális 

műveltség megalapozása, fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati 

ismereteknek az átadása, melyek képessé teszik a tanulót térbeli szobrászati és kerámia 

tervek, alkotások létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra, rajzi, 

színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely 

felkészít a művészi igényű alkotómunkára, az igényes plasztikai tárgyalkotásra.  

A műhelygyakorlat feladata a szobrászat és kerámia műfaji sajátosságainak 

megismertetése, a feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a 

tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a 

munkaszervező készségek, képességek kialakítása.  

A tárgyformálás hagyományos és új anyagainak, az egyes technológiai eljárások 

kivitelezési módjának és azok alkalmazási területének, valamint a szobrász és kerámia 

műterem felszerelésének megismertetése.  

A munka során használt anyagok és szerszámok takarékos és sokoldalú használatának 

megtanítása, kéziszerszámok készítése. 

A kreatív feladatmegoldások gyakoroltatása a tervtől a kész munkáig. 

A klasszikus szobrászat és kerámia formai megoldásainak és az azoktól való 

elszakadás lehetőségeinek bemutatása. 

 

1.1.  ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK 
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1.1.2. 4. ÉVFOLYAM 

 

 Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Az alapvető szobrászati és kerámiatörténeti, valamint technikai tudnivalók 

megismertetése.   

– A szobrász és kerámia tárgykészítési technikák alkalmazásában való jártasság 

kialakítása  

– Egyszerű mintázó szerszámok elkészítése 

– Egyszerű felrakott és díszített edények készítése  

– Az alapvető mintázási ismeretekhez szükséges készségek kialakítása és fejlesztése 

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban 

Az agyag legfontosabb jellemzői, kezelése, alakítási lehetőségei 

Kerámiatárgy készítésének fázisai, formaadás, engobozás, mázazás munkarendje 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 

 Feladatcsoportok 

Ismerkedés a szobrász és kerámiaműhellyel 

– A szerszámok bemutatása, megnevezése 

– Agyag, gyurma, tészta, viasz, nemez – mint plasztikus anyagok – összehasonlítása 

– Egyszerű organikus formák mintázása 

– Állatfigurák mintázása 

 

Pozitív–negatív formák megismerése és formálása 

– Faktúragyűjtés, apró természeti formákról (nyomatok készítése) gipsznegatív öntése 

– Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban, megőrzésük: terrakottában, gipszben 

– Monogrampecsét faragása 
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Felületdíszítés színekkel 

– Masszagyúrás, lapsodrás, kerek és négyzetes síkfelület tagolása engobbal 

– Színes agyagok 

– Színes masszák készítése földfestékekkel,  

– Ritmusgyakorlatok – ékszerkészítés 

 

Plasztikai élménygyűjtés 

– Múzeumlátogatás 

 

Szabadon formálható kerámia 

– Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készítése, földfestékkel való díszítése 

 

Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 

– Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész–egész viszonya, pozitív–

negatív formák 

– Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak 

– Relief készítése 

 

Állatábrázolás a különböző művészeti korokban 

– Múzeum– és könyvtárlátogatás 

– Állatrajzolás után mintázás: arányérzék fejlesztő gyakorlat 

– Kicsinyítés–nagyítás 

– Domborműmintázás agyagból 

– Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal 

– Üregelt körplasztika készítése 

– Anyagválasztás – agyag, fa, gipsz 

 

– Mintázófa és szobrászgyűrű készítése 

– Mintázás pozitív–negatív plasztikai elemekkel 

– Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottáról 

– Gipszformába préseléssel sokszorosítás 

– A relief tagolása festéssel, engobozással 

 

Pozitív, negatív, relief készítése 
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– Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás, felületképzés 

– Negatív ellenpár készítése 

Edénykészítés  

– Szabadformálású és felrakott edények készítése 

– Különféle marokedény készítése, azok díszítése nyomhagyással  

– Formára vagy formába rakott intarziaedény 

– Kézi korongon történő edényfelrakás 

– Értékelés és kiállítás rendezés 

– Az év során készített tárgyak közös értékelése, a szaktanár irányításával 

– Ismerkedés a kiállítás rendezéssel  

 

 Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

Legyen képes: 

– alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 

– egyszerű edényeket felrakással elkészíteni és díszíteni.  

– életkorának megfelelő szinten megjeleníteni elképzeléseit, agyagban és gipszben. 

 

 

1,1.3.   5. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Az alapvető mintázási és edénykészítési technikák alkalmazása 

– A megismert tárgyalkotó eljárás gyakoroltatása, hogy ép tárgyat tudjon létrehozni.  

– Minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítése és használata 

– A plasztilinnel, gipsszel, agyaggal való bánásmód elsajátíttatása  

– Kisebb feladatok önálló megoldására való felkészítés.  

– Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészítés.  

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 
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A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Relief és körplasztika 

A kerámiaégetésben rejlő lehetőségek 

A máz, mint védőréteg és színezőanyag 

A gipsz, mint átmeneti, és mint végleges anyag 

Szögletes formák összeépítése, vetemedés, zsugorodás 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok 

Pénzérmék, plakettek mintázása 

– Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből 

– Gipszforma vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés 

– Gipsz pozitív öntése, retusálása 

 

Az építészet és a társművészetek kapcsolata 

– Szobrok a közterületeken 

– Makettek készítése  

– Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból  

– Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése  

 

Műterem– és gyárlátogatás 

– Szobrászművész munka közben  

– Üzemlátogatás kerámiagyárban: gipszműhely, nyersgyártó–formázó műhely, 

festőműhelyek, különböző hőfokon üzemeltetett kemencék és a kész termékek 

megtekintése 

 

Felületalakítás  

– Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen 

– Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás, fröcskölés, ecsettel való festés, írókázás ...) 

 

Edénykészítés 

– Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok 

alkalmazásával 
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Korongozás 

– Egyszerű alapformák, azok díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával 

 

Értékelés és kiállítás rendezés 

– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 

– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

Legyen képes: 

– a megismert tárgyalakítási eljárás birtokában ép tárgyat létrehozni. 

– minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítésére. 

– mintázni és formázni plasztilinnel, gipsszel, agyaggal. 

– kisebb feladatok önálló megoldására. 

– tanári vezetéssel bonyolultabb feladatok elkészítésére. 

 

1.1.4. 6. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok  

– A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése 

– Különböző alapszintű tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása  

– Az önálló megoldási készség kialakítása, különböző plasztikai feladatok 

(dombormű, körplasztika) megoldásával  

– Az alapfogások elsajátíttatása, kisebb hengeres formák korongozásának megtanítása 

és gyakoroltatása 

– Az edényformálás és a mázak használatában való jártasság kialakítása 

 

Tananyag 

Szobrászat és kerámia ismeretek 

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető 

művészettörténeti ismeretek 

Képzési lehetőségek megismerése: iskolalátogatás művészeti szakközépiskolában 
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Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése: épületszobrász, szobrászművész, 

keramikusművész  

Műterem látogatás szobrász– és keramikusművésznél 

Alacsony– és magastűzű masszák és azok mázazása, égetése 

Oxidáló és redukáló égetés, kemencék 

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek 

 

Feladatcsoportok 

Szobrászat–kerámia gyakorlatok 

– Egyszerű körplasztikák pozitív–negatív öntése 

 

Portré mintázása  

– Vázra épített portré mintázása agyagból 

– A kész fejről 2 feles gipszforma vétel–tanári segítséggel 

– A kiüregelt, kiszáradt agyagfej égetése terrakottára 

– A kiégetett agyagfej patinázása tanári segítséggel 

Drót és faelemekkel térkompozíció készítése 

– Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása 

 

Anyaggyűjtés 

– Edényformák rajzolása, díszítmények másolása, elemzése 

 

Korongozás  

– Egyszerű hengeres formák fölhúzása, a felület tagolása engobbal 

– Egyszerű edényformák korongozása különféle peremmegoldással 

– Fenékszög esztergálása 

– Fedő kialakítása 

 

Fülezés 

– Fülhúzás, felragasztás 

 

Mázas edénykészítés 

– Mázazási, kemencerakási gyakorlatok 

– Az égetés figyelemmel kísérése 

 

Értékelés és kiállítás rendezés 
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– A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása 

– Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással 

 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

– a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat. 

– alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat. 

Legyen képes: 

– önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű, körplasztika).  

– kisebb hengeres formát korongozni  

Legyen jártassága az edényformálásban és a mázak használatában 

 

2. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE UTÁN 

 

A tanuló ismerje: 

– a szobrászat– és a kerámiatörténet fontosabb állomásait, eredményeit,  

– a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, és azok készítőit, 

– a szobor– és kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, 

felhasználási területét, a készítés technikáját,  

– a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, 

– a balesetvédelmi szabályokat, 

– a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 

 

A tanuló legyen képes: 

– az anyagismeret birtokában a célnak legmegfelelőbb eljárást alkalmazni, 

– életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába, 

– a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni, 

– a tárgyakat, az anyag–funkció–forma szempontjai szerint értelmezni, 

– domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni, 

– különféle edénykészítési technikákat alkalmazni, 

– igényesen megoldani a kreatív feladatokat, az elképzeléseket a tervtől a kész 

munkáig, 

– saját munkáit elemző módon értékelni, rendszerezni, dokumentálni, 
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– a helyes munkamenetet, munkavédelmi szabályokat következetesen betartani, 

– együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel. 

 

A tanuló rendelkezzen: 

– a plasztikai formálás készségével, 

– saját és más munkájának szóbeli, közösség előtti értékelésének képességével. 

 

3. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama  

Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  

– tervezés 40 perc 

– tárgykészítés 140 perc 

 

A vizsga tartalma 

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető 

legyen a tanuló tervező, plasztikai alkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a 

szobrászat és kerámiaművészet, anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai 

törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított tárgy mutassa be a 

tanuló szobrászati–, kerámiatechnikai jártasságát, tudását. 

A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat 

vagy kerámia műfajából.  

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka 

alapján elkészített alkotás, amely lehet: 

– mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából, vagy bármely 

más anyagból, 

– mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva, 

– drótból, fából, hungarocellből, vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika, 

– felrakással, korongolással vagy egyéb technikával készült tárgy, tárgycsoport.   

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell 

a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

 

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy, tárgycsoport a 

szobrászat vagy kerámia műfajából.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy 

egyéb szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, 
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felületdíszítési technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 

– figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,   

– korongozott vagy más technikával készített edény, 

– a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy 

ötvözésével készült plasztika. 

 

A vizsga értékelése 

– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 

– a szobrászat és kerámia alapvető technikáinak ismerete, gyakorlati alkalmazása, 

– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 

– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása és 

használata, 

– az elkészült munka összhangja. 

 

KERÁMIA ALAPVIZSGA FELADATAI 

 

A) FELADATSOR KÉSZÍTÉSE AGYAGEDÉNY TÉMAKÖRBEN 

Rajzi, tervezési (esetleg fázisfotó) dokumentációval benyújtott alkotás, mely a 

második félévben készül tanórai keretek között, összeállított tematikájú feladatok 

szerint. 

 

1. EDÉNYTANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE (37-44.ó.) 

Feladat: (37-38.ó.) 

Edényábrázolások a különböző történelmi korokban. Gyűjtés a népművészet, az 

iparművészet és a képzőművészet formái alapján az őskortól napjainkig. 

Ajánlott: - Csupor István: Fazekas könyv   

- pausz papír, ceruza vázlatok A/4-es méretben 

 

Feladat: (39-40.ó.) 

Választott edényforma felnagyítása, látványrajz készítése, tónusokkal, ellipszisekkel, 

fekete fotókartonra, fehér v. színes ceruzával, vagy rajzlapra grafittal. 

 

Feladat: (41-42.ó.) 

Dombormű készítése az adott edényformából (szimmetria, plaszticitás, pontos 

kortúrok) 
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Feladat: (43-44.ó.) 

Az agyagdombormű befejezése, esetleg kis formavázlat, kézzel, vagy korongon. 

 

2. A VIZSGAMUNKA TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE (45-64.ó.) 

 

Feladat: (45-46.ó.) 

Saját edény megtervezése, esetleg füllel és v. fedéllel. A/4-es papíron ceruza vázlatok 

készítése. 

 

Feladat: (47-48.ó.) 

A kiválasztott vázlat alapján látványterv tónussal. 

 

Feladat: (49-50.ó.) 

Méretezés hosszmetszeti rajzon vonalzóval, A/4-es vagy A/3-as méretben. A 

vizsgaedény mérete érjen el legalább 30 cm magasságot (korongozott edény 20 cm) 

 

Feladat: (51-52.ó.) 

A megkezdett edény elkezdése agyagból, gyűrűs felrakással, esetleg korongozással. 

Ajánlott eszközök: mintázófa, ütögető léc, citling, vágódrót, nejlon  

 

Feladat: (53-60.ó.) 

A gyűrűs felrakás folytatása, órák között légmentes letakarás. 

 

Feladat: (61-62.ó.) 

Befejezés, a formának peremmel való lezárása, esetleg fülezés, v. fedél készítése. 

Végső formai igazítások. 

 

Feladat: (63-44.ó.) 

Motívum esetleges belekarcolása vagy rámintázása bőr kemény állapotban. A kész 

munka kitakarása, szárítása. 

 

3. MÁZAZÁS, ÖSSZEGZÉS (65-68.ó.) 
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Feladat: (65-66.ó.) 

Amíg a tárgy szárítása és zsengélése zajlik, az elkészült rajzi munkák válogatása, 

rendszerezése, paszpartúzása történik a vizsgához. 

 

Feladat: (67-68.ó.) 

Az edényhez illő máz kiválasztása, és felhordása (ecsettel). A megfelelő motívum 

elhelyezése tárgyakon. 

 

B) AZ ALAPVIZSGA HELYSZÍNÉN ÉS IDEJE ALATT, ÖNÁLLÓAN 

KÉSZÍTETT MUNKA 

 

Feladat: A második félévben tervezett edény vagy tárgy, gyűrűs felrakással vagy 

korongozással történő elkészítése agyagból. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a következőkre: 

 technikai összedolgozás 

 méretarányosság 

 a forma szimmetriája és feszessége 

 eszközhasználat 

 felületképzés 

Időtartam: max.180 perc 

 

A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

 

Általános értékelési szempontok: 

 formaérzék 

 tervező, megoldó készség 

 rajzi megjelenítés 

 kreativitás, manuális érzék 

 technikák és különböző eszközök megfelelő használatának képessége 

 

Érdemjegyek: 

 

Jeles (5) 
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Munkájában megmutatkozik kiemelkedő kompozíciós és formaérzéke, valamint az adott 

technikában való jártassága. Esztétikailag igényes kivitelezés jellemzi a befejezett munkát. 

A választott technikát a készített eszközökre tökéletesen, változatosan alkalmazza. 

 

Jó (4) 

Munkája általános értékű, kisebb plasztikai hibákkal, technikai kivitelezése kifogástalan. 

 

Közepes (3) 

A tanuló munkáiban rendszertelenség, hullámzó teljesítmény látszik. Nagyobb problémák 

jelentkeznek a forma alkotásában, komponálásban, a technikai kivitelezésben egyaránt. 

 

Elégséges (2) 

Súlyos formai, technikai alaphibák jelentkeznek. Az elkészült munka esztétikailag hiányos, 

kivitelezése igénytelen. 

 

Elégtelen (1) 

Az alapkövetelményeket nem teljesítette. 

 

4. A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ 

(MINIMÁLIS) TANESZKÖZÖK 

Mintázó állványok 

Mintázó szerszámok 

Faragó szerszámok (gipszhez, fához, kőhöz) 

Kéziszerszámok különböző segédanyagok megmunkálásához 

Munkaasztalok 

Agyagos láda 

Korong (láb–, gépi, kézi korongok) 

Kemence (fatüzelésű, elektromos, gáz–, vagy olajfűtésű) 

Kemence tartozékok 

Hőfokmérő–, szabályozó műszer 

Szárítóberendezés vagy szárítópolc 

Keverő és tároló edények 
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Kéziszerszámok, festékező, mázazó eszközök  

Kisgépek 

Tároló szekrények 

Mérőeszközök 

Gipszműhely–felszerelések, gipszformák 

Vizes blokk 

Egyéni védőfelszerelések 

Munkabiztonsági berendezések 

Környezetvédelmi berendezések 
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SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZET 

 

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI 

ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 

Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a 

hangsúly a meghatározott követelmények teljesítésével történő képesség- és 

készségfejlesztésen, tehetséggondozáson van. A tananyag a színművészeti–

bábművészeti műveltség megalapozásához elengedhetetlenül szükséges, alapvető 

tartalmakat foglalja magában. A tananyag eszköz a tanulók értelmi és érzelmi 

képességeinek, kifejezőkészségének fejlesztésében, követelményei a tanuló életkori 

fejlődési jellemzőihez igazodnak, feldolgozása gyermekközpontú pedagógiai 

módszerek alkalmazásával történik. Önálló gondolkodásra, problémamegoldásra, 

cselekvésre, alkotásra, közösségben történő tevékenységre, nyitottságra, a különböző 

kultúrák értékinek megismerésére, elfogadására ösztönöz. 

Célok: 

 képesség- és készségfejlesztés, valamint személyiségformálás a dráma és színjáték 

eszközeivel; 

 az önkifejezés lehetőségének biztosítása; 

 az önértékelés, elfogadás fejlesztése; 

 a problémák iránti érzékenység kialakítása, fejlesztése; 

 az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a mindennapi élethez; 

 a művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitottságra nevelés; 

 esztétikai nevelés, ízlésformálás. 

Feladatok: 

 az egyéni képességekhez igazodó oktatás biztosítása; 

 a tanuló érdeklődésére, a tanár és a pedagógus közös tevékenységére, együttműködésére 

épülő oktatás megszervezése; 

 problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönzés; 

 a színház és a társművészetek élményszerű megismertetése; 

 a tanuló verbális és nem verbális kifejező készletének gazdagítása; 

 alkotásra ösztönzés; 

 a tehetségek felismerése, tehetséggondozás; 

 felkészítés szakirányú továbbtanulásra. 
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 Eszközök, eljárások: 

 a mindennapi élethez kötődő témák feldolgozása; 

 problémamegoldásra, az összefüggések feltárására ösztönző feladatokra épülő tananyag-

feldolgozás; 

 a céloknak és feladatoknak megfelelő kidolgozott pedagógiai módszerek (pl.: 

drámapedagógia, színház-pedagógia) alkalmazása, illetve új módszerek kifejlesztése; 

 hatékony tanulási módok alkalmazása (kooperatív tanulás, játékos tanulás, cselekvő tanulás 

stb.); 

 gazdagítás, mélyítés, gyorsítás; 

 versenyeztetés; 

 alkotótáborok szervezése; 

 kiállítás-, hangverseny- és színházlátogatások szervezése, a látottak megbeszélése; 

 színpadi produkciók létrehozása. 
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2.  A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 

A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus 

lehetőségét, biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók 

élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, 

valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a színművészetben megjelennek. A 

művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy 

az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 

A színházi alkotómunka hatékony eszköze a személyiségfejlesztésnek: különösen a 

kamasz, majd ifjúkorba lépő fiatalok személyiségének kialakulásához, 

gazdagításához, énképének, önismeretének fejlesztéséhez, önmeghatározásához, 

érzelmei kifejezéséhez, gondolatai megfogalmazásához, az önkifejezéshez járul 

hozzá. 

A színjátékoktatásban alkalmazható tevékenységformák a személyiségfejlődés 

rendkívül érzékeny, fontos, és meghatározó szakaszában nyújtanak közösségi élményt, 

adnak hiteles – az önértékelést segítő – visszajelzést a csoporttagoknak. Ebben az 

életkorban egyén és közösség, belső és külső világ, legalitás és moralitás 

konfliktusának feldolgozásához pótolhatatlan segítséget nyújtanak. Akkor kínálnak 

közös értékrendet, társas együttlétet, amikor az egyén sokszor magára marad 

kétségeivel, amikor tudatosítja a világ feloldhatatlan ellentmondásait, szólamok, 

eszmék és valóság kontrasztját. Ezek az élmények, tapasztalatok, indulatok, 

gondolatok a játék alapanyagát képezik. „Kijátszásuk” segíti a feldolgozást, 

értelmezést, önmaguk elfogadását. 

Feladat a személyiség önfejlesztésének elősegítése, amelynek alapja a tanulók 

önismeretének gazdagítása, hogy képesek legyenek saját lehetőségeik és korlátaik 

felismerésére. 

Kiemelt feladataink: 

 az önismeret, önelfogadás, önértékelés képességének kialakítása, fejlesztése; 

 az alkotókészség fejlesztése; 

 a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása, a 

kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása; 

 az érdeklődés felkeltése a kultúra, a társadalmi jelenségek és problémák iránt; 

 a közösségi tevékenységek iránti igény kialakítása. 

 A fejlesztés eszközei: 

 önismereti, együttműködési, kommunikációs képességeket fejlesztő gyakorlatok a tantárgyak 

tananyagába és követelményeibe beépítve vagy tanórán kívüli tréningekkel; 

 produkciók létrehozása (vizsgák, versenyek, fesztiválok, iskolai ünnepek); 
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 a tanulói produkciókról, tanórai tevékenységekről videofelvétel készítése, annak 

visszanézése, elemzése, értékelése az önértékelés képességének fejlesztésére; 

 színház- és múzeumlátogatások; 

 iskolai és iskolán kívüli kulturális rendezvényeken való szereplés, illetve részvétel motiválása 

(amennyiben a tevékenység hozzájárul a helyi tantervben megfogalmazott követelmények 

teljesítéséhez). 

Az iskolában oktató pedagógusok, művészek a tanítási-tanulási folyamat 

megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók motiválását, a tanulói 

aktivitás biztosítását és differenciálását.  
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3. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka egyrészt a 

tananyagba beépítve, másrészt az oktatók, a művészek és a tanulók közvetlen, 

személyes kapcsolata révén valósul meg, illetve a tanulói közösségen keresztül 

érvényesül.  

A közösségben kialakuló értékrend, normák, szabályok, elvárások segítik az egyént a 

döntésekben, a felelősségvállalásban. 

A közösségfejlesztés területén kiemelt feladataink: 

 az iskolai tanulói közösség egyéni arculatának kialakítása; 

 a közösség hagyományainak megismertetése;  

 a tanulói közösség tevékenységének megszervezése, összehangolása; 

 a tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normák, formai 

keretek kialakítása, folytonosságának elősegítése. 

 A fejlesztés eszközei: 

 produkciók létrehozása, bemutatása; 

 a szűkebb és tágabb közösség ünnepeinek megtartása, ünnepteremtés; 

 iskolai hagyományok teremtése, megőrzése (ballagás, diáknap, fesztiválok, versenyek, 

alkotótáborok); 

 tanórán kívüli foglalkozások biztosítása;  

 a tanulók, illetve a tanulók és a pedagógusok közös problémamegoldó tevékenységén alapuló 

foglalkozások biztosítása. 

Az iskolai közösség kialakítása, fejlesztése csak a tanulók aktív részvételével, 

közreműködésével valósítható meg. 

Feladatunk a fent megfogalmazott keretek között az iskolai közösség és a tágabb 

társadalmi környezet közötti kapcsolat biztosítása is.  
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4. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZÁSÁT SEGÍTŐ PEDAGÓGIAI 

TEVÉKENYSÉG 

A képességek feltárása, a tehetség felismerése folyamatosságot, valamint a pedagógus, 

szülő, tanuló együttműködését igénylő feladat. Iskolánk alapvető feladatai közé 

tartozik a tehetségek felkutatása, gondozása, kibontakozásuk elősegítése.  

A tehetségfejlesztés iskolánkban alkalmazott módjai:  

 gazdagítás és elmélyítés (differenciálás, nyitott feladatok, különböző munkatempó, egyéni 

fejlesztés, különféle csoportosítás osztályon, évfolyamon belül, a tehetséges tanulók minél 

nagyobb önállóságot, alkotó jellegű feladatot kapnak); 

 gyorsítás (több évfolyam anyagát rövidebb idő alatt teljesítheti a tanuló). 

 A tehetségfejlesztés feladatai, eszközei:  

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

 tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó foglalkozások (neves szakemberek bevonásával 

szervezett tréningek, kurzusok, táborok az önismeret, az önértékelés, a művészi kifejezőkészség, 

a problémamegoldó készség fejlesztésére, az ismeretek bővítésére);  

 felkészítés versenyekre, fesztiválokra; 

 versenyek, fesztiválok szervezése; 

 felkészítés szakirányú továbbtanulásra. 
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5. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, 

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.  

A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a szaktanár 

joga. A választásnál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

 korszerű ismereteket közvetítsen; 

 didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban meghatározott – az iskolában 

folyó nevelés-oktatás alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, eljárásainak; 

 segítse a tanulást, motiváljon; 

 nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő legyen; 

 szerkezete legyen világos, érthető; 

 esztétikus, igényes legyen; 

 az ára legyen kedvező. 

Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is. 
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4. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

Felvétel az iskola évfolyamaira 

Az iskola 1. előképző és 1. alapfokú évfolyamára jelentkezés életkori feltételei: 

 az előképző 1. évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik 

be 6. vagy 7. életévüket; 

 az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 6. 

életévüket. 

Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a tanuló 

csoportbesorolásáról. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt 

fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt az iskola 

helyi tantervében az adott évfolyamra meghatározott követelmények 

figyelembevételével, majd javaslatot készít az igazgatónak a tanuló évfolyam- és 

csoportbesorolását illetően. 

A meghallgatás és a különbözeti vizsga feladatait tanévenként a bizottság tagjai állítják 

össze a következő típusok szerint: 

 beszédgyakorlatok (koncentráció, hangzás, ritmus, artikuláció figyelembevételével) 

egyénileg és csoportosan; 

 mozgásgyakorlatok (térhasználat, mozgásritmus, karaktermozgások, mozgáskoordináció 

lehetőségeinek figyelembevételével) egyénileg és csoportosan; 

 improvizációs gyakorlatok téma, szerep vagy tárgyak megadásával (csak magasabb 

évfolyamra jelentkezők esetében). 

A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor 

bizonyítványába bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő 

évfolyamba, illetve csoportba. Ha a kötelezően, illetve a szabadon választott tantárgya 

módosul, a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az iskola helyi tantervében az 

adott évfolyamokra meghatározott követelmények alapján. 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma 

meghaladja a kettőt, a tanuló az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. 
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A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga 

letételével.  

Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki  

– a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.  

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres 

látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai 

körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az 

igazolt és igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem 

osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. A tanulók mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola 

szervezeti és működési szabályzata és házirendje tartalmazza.  

Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. 

 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú 

feladatai, követelményei, az előírt tananyag” című rész tartalmazza minden egyes 

tantárgyra vonatkozóan. 

A beszámoltatás formái 

1. Évközi beszámoltatás  

 Gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással 

 Szóbeli felelet 

 Írásbeli felelet 

2. Év végi beszámoltatás (vizsga)  

 Nyilvános bemutató  

színpadi produkció (előadás és/vagy jelenet, jelenetek) 

vagy 

csoportos gyakorlatsor 

vagy 

bemutató óra (tanári irányítással végrehajtott feladatok) 

 Gyakorlati feladat végrehajtása (önálló munka; pl.: gyűjtőmunkák, gyakorlatsor összeállítása, 

levezetése stb.) 
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 Szóbeli vizsga (pl.: előadás-elemzés) 

 Írásbeli vizsga (pl.: teszt, esszé) 

3. Művészeti alapvizsga  

A beszámoltatási formák alkalmazásának szabályai 

a) Az év végi beszámoltatás (vizsga) 

 az előképző évfolyamain nem kötelező, 

 az 1–6. alapfokon a tanult valamennyi tantárgyból kötelező: 

 gyakorlati tantárgyakból a nyilvános bemutató kötelező, 

 a szaktanárok választása alapján lehetőség van a kombinált beszámoltatásra: több tantárgyból 

összevontan számolnak be a tanulók a tanév anyagából (pl. a színpadi előadást úgy kell 

összeállítani, hogy abból mérhető legyen a színjáték, a mozgásgyakorlatok, illetve a 

beszédgyakorlatok tantárgy adott évre előírt követelményeinek teljesítése is). 

b) Év közben a beszámoltatás rendszeres (legalább három alkalom). 

c) Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények 

teljesítését követően tehető. 

 

6.  A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE 

A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló 

fejlődési ütemét. 

Az előképző 1–2. évfolyamán 

A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) formában 

történik.  

A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási törvény 70. §-

ának (3) bekezdésének felhatalmazása alapján iskolánk háromfokozatú szöveges 

minősítési formát alakított ki: 

jól megfelelt;  

megfelelt;  

nem felelt meg.  

Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt 

tantárgyi követelményeket kiemelkedően teljesítette. 

Megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

minimumkövetelményeket teljesítette. 
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Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfolyamra 

előírt minimumkövetelményeit nem teljesítette. 

A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri. 

Az 1–6. évfolyamon  

Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszeresen – 

félévente legalább három – érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel történő értékelés 

mellett a tanár a tanév során folyamatosan alkalmazza a kifejtett szóbeli, esetenként 

írásbeli értékelési formát is. 

Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy 

érdemjeggyel értékeli.  

Több tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a 

tanár(ok) tantárgyanként külön érdemjeggyel értékeli(k).   

Félévkor és év végén a tanuló teljesítményét a tanár osztályzattal minősíti.  

A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi 

osztályzatokat az évközi érdemjegyek és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell 

megállapítani.  

Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és 

osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

jeles (5); 

jó (4); 

közepes (3); 

elégséges (2); 

elégtelen (1). 

A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 

Az itt nem szabályozott kérdésekben az egyéb, idevonatkozó jogszabályok a 

meghatározók. 
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7..  A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE 

A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének 

pontossága, kötelességtudata, képességeihez mért teljesítményének szintje, 

egyenletessége, alapján történik.  

Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan 

közreműködik, felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

a feladatok végzésében önálló, a képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt 

nyújtja, teljesítménye egyenletes, önművelése rendszeres. 

Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de 

aktivitása nem folyamatos, rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a 

csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása 

egyenetlen, a tanórákra való felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó 

érdeklődéssel végzi, önművelése rendszertelen, képességei alatt teljesít. 

Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen 

aktivitást, feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi. 

A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és 

osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

példás (5); 

jó (4); 

változó (3); 

hanyag (2). 

A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni.  

A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a 

csoportvezető tanár – a csoportban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – 

végzi. 

A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 
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SZÍNJÁTÉK TANSZAK 

 

 

1.  AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS 

CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – 

figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–

dramatikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt 

vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti 

kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való 

jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és 

záróvizsgára. 

 

A képzés lehetővé teszi mindkét területen 

– A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését 

– Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik 

felismerésére és azok színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására 

– Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását 

– Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök 

színjátékban (bábjátékban) való alkalmazását 

– Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését 

– Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások 

által bemutatott produkciók megtekintését, értelmezését 

 

A színművészet területén különösen  

– Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt 

– Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, 

alkalmazását differenciált feladatokban 

– A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek 

megismerését 

– A színjáték kulturális hagyományainak megismerését 

– A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását 
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2.  A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

A képzés ideje: 8 év 

Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy 

Dráma és 

színjáték 

2 2 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően 

választható 

tantárgyak 

beszéd és 

vers  

 

  1 1 1 1 1 1 

Választható 

tantárgyak 

beszéd és 

vers  

 

        

Összes óra 2 2 4 4 4 4 4 4 

Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

3. A KÉPZÉS TANTÁRGYAI 

Főtárgy: 

 dráma és színjáték (1–2. előképző és 1–6. alapfokú évfolyamokon); 
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Kötelezően választható tantárgyak: 

  

 beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 

 

4. A SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS 

FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 

 

Szakmai kompetenciák 

Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 

Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 

Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 

A színházi műfajok felismerése 

A szöveg– és előadás elemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka 

fázisainak, főbb összetevőinak megismerése, alkalmazása 

Drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasása 

Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása 

Színházi improvizáció 

Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 

Előadásban (játékban) szerepek megformálása 

A rendezői instrukciók mentén végzett munka 

Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás 

során 

Színházi előadások elemzése, értékelése 

 

Személyes kompetenciák 

Önállóság 

Döntésképesség 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
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Mozgáskoordináció 

Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 

Társas kompetenciák 

Kapcsolatteremtő készség 

Kezdeményezőkészség 

Empatikus készség 

Tolerancia 

Kommunikációs rugalmasság 

Adekvát metakommunikáció 

Konfliktusmegoldó készség 

 

Módszerkompetenciák 

Kreativitás, ötletgazdagság 

Problémamegoldás 

Figyelem összpontosítás 

Helyzetfelismerés 

Kritikus gondolkodás 

 

5. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.  

 

 A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga feladatait a 

követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy 

azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti 

alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel 

meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
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Vizsga tantárgyak  

Színjáték tanszak 

A művészeti alapvizsga tantárgyai:  

dráma és színjáték, valamint  

beszéd és vers 

 

A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, 

szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán 

beszéd és vers tantárgyból megszerzett művészeti alapvizsga –bizonyítvánnyal, akkor 

az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga  minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 

osztályzattal kell minősíteni. 

Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy 

osztályzatát a vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás 

eredménye öt tizedre végződik, a vizsga tantárgy végső osztályzatának 

meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a döntő. 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti, alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 

tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga 

tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak 

abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

6. DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK TANTÁRGY  
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A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is 

elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a 

drámán és színjátékon keresztül történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a 

kommunikációs és előadói képességeik fejlődésére, a színházi alkotófolyamaton 

keresztül a színpadi munka alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül önmagukra 

és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok keresésére.  

A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység 

élményén, a játék örömén keresztül érjük el. 

A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon 

képessé a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi 

együttműködésen keresztül, tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok 

létrehozatalára. 

 

6.1. ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 

6.1.1. 1. ÉVFOLYAM 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 

 a csoportos játék örömét 

 a csoportos játék szabályait 

 az érzékszervek működésének jelentőségét 

 az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

 a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

 a szerepjátékokban való részvétel élményét 

 a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, 

mondókákat, gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 

 

Fejlessze a tanulók 

 

 érzékszerveinek működését, érzékelését 

 ritmusérzékét 

 megfigyelő– és utánzóképességét 

 mozgásos ügyességét, koordinációját 

 együttműködési képességét 
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 hallási figyelmét 

 figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

 szabálytudatát 

 közösségtudatát 

 

Ösztönözze a tanulókat 

 környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

 társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

 versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

 a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

 a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

 a játék örömének másokkal való megosztására 

 

Tananyag 

 

Bemelegítő mozgásos játékok 

 

 Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

 Népi kiszámoló– és fogócskajátékok 

 Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 

 Egyszerű mímes játékok tanári narrációra 

 Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással 

 

Érzékelő játékok 

 

 Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése 

 Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

 Az idő észlelésének fejlesztése 

 

Ritmusgyakorlatok 

 

 Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 

 Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

 Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban 

 Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 
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Beszédgyakorlatok 

 Hangok utánzása 

 Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok) 

 Beszédre késztető játékok 

 

Utánzó játékok 

 Testtartás és mozgás utánzása 

 Hétköznapi tevékenységek utánzása 

 Állatok mozgásának utánzása 

 

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 

 Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 

 Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

 

Szerepjátékok, szabályjátékok 

 Népi gyermekjátékok 

 Énekes–táncos játékok 

 Mozgásos (testnevelési) játékok 

 Egyszerű szerkezetű drámajátékok 

 

Csoportos improvizációs játékok 

 Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 

 Gyerekversek feldolgozása 

 

Komplex drámafoglalkozások 

 Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közreműködéssel (térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató 

szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

 az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét 

 a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 

 a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 

gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből 

legalább egyet) 
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 Legyenek képesek 

 adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos 

érzékelésre 

 a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

 alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

 legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására 

 a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során 

 a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

 társaikkal való együttműködésre 

 

6.1.2.  2. ÉVFOLYAM 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a csoportos improvizációs játék örömét 

– a csoportos játék szabályait 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 

– az alapvető ritmushangszerek használatát 

– a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, 

gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket 

– egyes drámajátékok szabályait 

Fejlessze a tanulók 

– érzékszerveinek működését, érzékelését 

– ritmusérzékét 

– megfigyelő– és utánzóképességét 

– mozgásos ügyességét, koordinációját 

– együttműködési képességét 

– hallási figyelmét 

– figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 

– kifejezőkészségét 

– helyzet felismerési képességét 

– szabálytudatát 
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– közösségtudatát 

Ösztönözze a tanulókat 

– környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 

– társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 

– versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 

– az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 

– a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 

– a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 

– a játék örömének másokkal való megosztására 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Fogójátékok 

– Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 

– Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 

– Mímes játékok tanári narrációra 

 

Érzékelő játékok 

– Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 

– Színkompozíciók összehasonlítása 

– Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással 

– Az idő észlelésének fejlesztése 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 

– Tempótartás különböző térformákban 

– Futások irányváltoztatással 

– Ritmushangszerek és mozgás 

 

Beszédgyakorlatok 

– Beszédre késztető játékok 
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– Beszédgimnasztikai gyakorlatok 

– Beszédszervek ügyesítése játékos formában 

 

Utánzó játékok 

– Egyszerű mozgástükrözések 

– Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása 

– Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása 

 

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok 

– Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással 

– Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 

 

Szerepjátékok, szabályjátékok  

– Népi gyermekjátékok 

– Mozgásos (testnevelési) játékok 

– Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok 

– Vetélkedőjátékok 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári 

közreműködéssel (térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes 

csoportot megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a csoportos játék szabályait 

– az alapvető emberi, állati mozgássémákat 

– a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 

– a megismert ritmushangszerek használatát 

– a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, 

gyerekdalokat, gyerekverseket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül 

mindegyikből legalább egyet) 
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– egyes drámajátékok szabályait 

Legyenek képesek 

– adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 

– a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 

– alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való 

aktív részvételre 

– legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 

– a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 

– a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 

– társaikkal való együttműködésre 

  

6.2. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK 

 

6.2.1. 1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát  

– az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 

– a tér használatát és az abban való tájékozódást 

– a helyszín fogalmát, jelentőségét 

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

Fejlessze a tanulók 

– együttműködő képességét 

– képzelőerejét 
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– mozgásos improvizációs képességét 

– térbeli tájékozódását 

– figyelem–összpontosító képességét 

– megfigyelő képességét 

– problémamegoldó képességét 

– ritmusérzékét 

– légzőkapacitását 

– hangképzését 

– artikulációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 

– a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 

– társaikkal való együttműködésre 

– gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 

– a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára 

– kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Összekapaszkodó, érintésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika 

gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok (pl.: váll–, térdérintős játékok, 

nehezített speciális helyzetű fogók) 

– Lazító és feszítő gyakorlatok 

– Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele, 

formálása, kikerüléses gyakorlatokban térérzék–fejlesztés körjátékok, lánc–típusú 

népi játékok 

– Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység során 

(pl. tűzfújás), beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása 
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– Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és 

hosszának tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 

– Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése) 

– Hanggyakorlatok 

– A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a 

hangban) 

– A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, halk 

hangos) 

– Egymás hangjának felismerése, utánzása 

– Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása)  

– Szavak, rövid mondatpárok játékos variálása 

– Játékos hangerő–gyakorlatok 

– Artikulációs gyakorlatok 

– A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 

– A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével 

– Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak 

– Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel  

– Hangsúlygyakorlatok  

– A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre 

hosszabb szavakban) 

– Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya 

 

Fantáziajátékok 

– Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban 

– A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék 

 

Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok 

– Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok 

(pl.: versek, mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban) 

– Térkitöltő gyakorlatok 

– Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok 

– Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással 
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Dramatikus játékok 

– Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére 

– Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák 

készítése, állókép, gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, 

beépített szereplő, gondolatkövetés konvenciók felhasználásával) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a tér használatát és az abban való tájékozódást 

– a helyszín fogalmát, jelentőségét 

– a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 

– a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 

– a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 

– a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat 

– a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 

Legyenek képesek 

– egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 

– egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 

– a tanult mozgáselemek összekapcsolására 

– az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 

– a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 

– a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 

– tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 

6.2.2.  2. ÉVFOLYAM 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 
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– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthető beszéd alapjait 

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

– a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 

Fejlessze a tanulók 

– figyelem–összpontosító képességét  

– megfigyelő képességét 

– együttműködő képességét 

– verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 

– fogalmazási és kifejező képességét 

– dramatizáló képességét 

– rögtönzési képességét 

– elméleti drámaelméleti tudását 

Ösztönözze a tanulókat 

– figyelmük tudatos összpontosítására 

– a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 

– önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 

– a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására 

– önálló verbális megnyilvánulásra 

– pontos és kifejező szerepjátékra 

– önálló dramatizálásra 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított 

testhelyzetben 
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– Indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő 

gyakorlása versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú játékok) 

 

Lazító gyakorlatok 

– Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve 

– Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése 

– Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben  

– Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett 

– Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása 

mellett (legfeljebb 40–50 szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– Játékos hangerőpróbálgatás 

– Hangok próbálgatása az erős érzelmi–indulati állapotok kifejezésére 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok 

– Nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok 

– Ritmus és tempógyakorlat 

– Versek ütemezése kötött mozgással 

– Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok 

– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A kijelentés hanglejtése 

 

Koncentrációs gyakorlatok 

– Játékok számokkal 

– Kérdés–felelet típusú játékok 

– Mozgáskoncentrációs játékok 
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– Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 

– Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal 

– Vakvezető játékok alapváltozatai 

 

Improvizációs játékok 

– Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal) 

– Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel 

– Szituációs játékok (pl.: befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások 

reprodukcióival, a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával) 

– Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített 

improvizációkkal 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül 

– Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, 

szerepcsere, kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső 

hangok, szertartás, vita konvenciók felhasználásával) 

 

Drámaelméleti alapok 

– Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, 

jelenet kezdete és vége, főhős, szereplők, helyszín) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását 

– a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 

– a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 

– a tiszta, érthető beszéd alapjait 

– a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 

– a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 

– a feszítés–lazítás alapgyakorlatait 

– a mimikai bemelegítés gyakorlatait 
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Legyenek képesek 

– figyelmük tudatos összpontosítására 

– társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a bizalom megélésére 

– érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 

– tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 

– egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására 

– aktív szerepjátékra 

6.2.3.  3. ÉVFOLYAM 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az együttérző beleélés szükséges voltát 

– a szavak nélküli közlések jelentőségét 

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

– a feszültség élményét és fogalmát 

– az analógiás gondolkodás alapjait 

– a karakter fogalmát 

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 

– térhez igazodó beszédét 

– artikulációs képességét 

– empátiás képességét 

– verbális és nonverbális kommunikációs képességét 

– fantáziáját és kreativitását 

– differenciált kifejezőképességét 

– fogalmi gondolkodását 

– kooperációs készségét 

Ösztönözze a tanulókat 
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– elfogadó együttműködésre 

– érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére 

– a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 

– a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Versenyjátékok, különböző típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok 

a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére 

– Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 

– Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás 

– Lazító gyakorlatok 

– Feszítés–lazítás testrészenként  

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlat 

– A be– és kilélegzett levegő mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus 

megtartása mellett kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50–60 

szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– A térhez igazodó hangerő gyakorlása 

– Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának összehangolásával (pl.: 

rikkancs, piaci árus, idegenvezető) 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörő mondókák 

– A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai 

– Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok) 

– Ritmus és tempógyakorlat 

– Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal 

– Hangsúly–és hanglejtésgyakorlat 

– A kérdezés  hangsúlya kérdőszóval és anélkül 

– A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és anélkül 
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Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 

– Az arc, tekintet, gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok, gyakorlatok 

– Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 

– Üzenetek (pl.: utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal 

 

Fantáziajátékok 

– Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 

– Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése 

– Belső képek megjelenítése mozgással és beszéddel 

 

Improvizációs játékok 

– Szituációs játékok vázlat megadásával 

– Különböző karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban 

– Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 

– Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban 

 

Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 

– Tükörjátékok 

– Távolságtartó játékok 

– Szoborjátékok 

 

Ön– és társismereti játékok 

– Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására) 

– Egyszerű visszajelzésekre építő játékok 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl.: a szakértő köntösében, 

telefonbeszélgetés, az élet egy napja, fórum–színház, Hogyan történt? konvenciókkal) 
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Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az együttérző beleélés szükséges voltát 

– a szavak nélküli közlések jelentőségét 

– a nonverbális kommunikáció csatornák működését 

– a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 

– az analógiás gondolkodás alapjait 

– egyes karakterjellemzőket 

– a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 

– a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben 

Legyenek képesek 

– a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére 

– a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 

– aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex 

drámaórákban 

– feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 

– beszédüket a térhez igazítani 

– pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 

  

6.2.4.  4. ÉVFOLYAM 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az elemző gondolkodás lényegét, használatát 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 
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– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

 

Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 

– kifejező beszédét 

– testkontrollját 

– elemző gondolkodási képességét 

– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 

– fogalmazási képességét 

– helyzetfelismerési képességét 

– problémamegoldó képességét 

– együttműködési képességét 

– megfigyelési képességét 

– analógiás gondolkodását 

– előadói képességét 

– improvizációs képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

– kritikus és önkritikus gondolkodásra 

– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 

– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 

– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 

– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 

– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 

– életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, 

filmek megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 
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– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), 

testrész–vezetéses futások 

– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

– Lazítógyakorlat 

– Feszítés–lazítás testrészenként 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 

szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– Hangkitalálás  

– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel 

– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra) 

– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 

– Ritmus–és tempógyakorlat 

– Időmértékes versek ritmizálása 

– Hangsúlygyakorlat 

– A tagadás hangsúlyai 

 

Bizalomgyakorlatok 

– Vakvezetéses gyakorlatok 

 

Improvizációs játékok 

– Rögtönzések életkori témákra 

– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 

– Rögtönzések közmondásokra 

– Rögtönzések megadott konfliktusra 

– Rögtönzések megadott témára 

– Rövid monológok különböző élethelyzetekben 
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Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl.: 

riportkészítés, montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által) 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– A színpadi létezés alapszabályai 

– Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 

– Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt 

– A figyelem felkeltése és megtartása 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

Legyenek képesek 

– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző 

megbeszélésekor 

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 

drámákban 

– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 
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– a tér tudatos használatára 

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

6.2.5.  5. ÉVFOLYAM 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az elemző gondolkodás lényegét, használatát 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– az időmértékes versek ritmizálását 

– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

 

Fejlessze a tanulók 

– légzéskapacitását 

– kifejező beszédét 

– testkontrollját 

– elemző gondolkodási képességét 

– szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 

– fogalmazási képességét 

– helyzetfelismerési képességét 

– problémamegoldó képességét 

– együttműködési képességét 

– megfigyelési képességét 

– analógiás gondolkodását 

– előadói képességét 

– improvizációs képességét 
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Ösztönözze a tanulókat 

– önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 

– kritikus és önkritikus gondolkodásra 

– különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 

– beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 

– a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 

– egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 

– a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során 

– életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, 

filmek megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), 

testrész–vezetéses futások 

– Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 

– Lazítógyakorlat 

– Feszítés–lazítás testrészenként 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 

szótag) 

– Hanggyakorlatok 

– Hangkitalálás  

– Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel 

– Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra) 

– Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 

– Ritmus–és tempógyakorlat 

– Időmértékes versek ritmizálása 

– Hangsúlygyakorlat 
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– A tagadás hangsúlyai 

 

Bizalomgyakorlatok 

– Vakvezetéses gyakorlatok 

 

Improvizációs játékok 

– Rögtönzések életkori témákra 

– Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 

– Rögtönzések közmondásokra 

– Rögtönzések megadott konfliktusra 

– Rögtönzések megadott témára 

– Rövid monológok különböző élethelyzetekben 

 

Komplex drámafoglalkozások 

– Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 

– Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl.: 

riportkészítés, montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által) 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– A színpadi létezés alapszabályai 

– Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 

– Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt 

– A figyelem felkeltése és megtartása 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus 

megjelenítésének egyes módjait 

– a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 

– a színpadi tér kreatív használatának alapjait 

– az időmértékes versek ritmizálását 
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– a tagadás hangsúlyát 

– az improvizáció szabályait 

– a színpadi létezés alapszabályait 

– a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 

Legyenek képesek 

– mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 

– véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző 

megbeszélésekor 

– kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 

– különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 

– részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási 

drámákban 

– konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 

– a tér tudatos használatára 

– a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 

6.2.6.  6. ÉVFOLYAM 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– különböző színházi terek jellemzőit 

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg 

megközelítésében 

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

Fejlessze a tanulók 

– színházi fogékonyságát 

– kritikai és önkritikai képességét 

– más művészetek iránti fogékonyságát 
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– önállóságát, magabiztosságát 

Ösztönözze a tanulókat 

– az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 

– kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 

– konstruktív együttműködésre 

– drámai művek olvasására 

– színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 

– önálló, magabiztos megnyilvánulásra 

– más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének 

megismerésére 

– őszinte, építő szándékú kritikai megnyilvánulásokra 

– nyilvánosság előtti fellépésre 

 

Tananyag 

Mozgásgyakorlatok 

– Lassított mozgás( különböző helyzetekben) 

– A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 

 

Beszédgyakorlatok 

– Légzőgyakorlatok 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

– Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerő–gyakorlatok 

– Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 

– Artikulációs gyakorlatok 

– Pontos, laza pergő artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben 

– Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 

– Ritmus–és tempógyakorlatok 

– Ritmusgyakorlatok tempóváltással 

– Hangsúly–, hanglejtésgyakorlatok 

– Az alárendelő mondatok hangsúly–és hanglejtés variációi 
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Színházi alapismeretek 

– Színházi térformák (pl.: dobozszínház, körszínház) 

– Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 

–  A „félre” technikája 

– Monológ 

 

Színjátékos gyakorlatok 

– Különböző drámai konvenciók (pl.: állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az 

improvizációk és egy adott színdarab megjelenítésének előkészítésében 

– Különböző drámai konvenciók (pl.: belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a 

szerepépítés folyamatában 

– Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával 

– Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi 

állapotának kibontásával 

 

Felkészülés a vizsgára 

– Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel 

– Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy 

Rövid előadás létrehozása tanári irányítással 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a különböző színházi terek jellemzőit 

– a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 

– a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 

– a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 

– a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 

– az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 

– a „félre” és a monológ technikai alapjait 

– az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 

– a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 
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Legyenek képesek 

– alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 

– munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 

– a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében 

– a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során  

– részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 

– a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 

– az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben 

vagy színházi előadásban való közreműködésre 

 

 

6.3. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE 

UTÁN 

 

A tanulók ismerjék 

– saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 

– a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára 

ez irányú fejlettségének mértékét 

– a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját 

eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét 

– az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való 

kapcsolatában 

– a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját 

ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében 

– azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető 

kifejezőeszközeit, amelyek a körülöttük lévő világról való gondolkodásban, 

véleményalkotásban, s azok kommunikációjában segítséget nyújtanak 

Legyenek képesek 

– figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 

– társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 
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– a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 

– személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 

– drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő 

kapcsolatteremtésre 

– pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 

– a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra 

– saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésére, a tér kreatív használatára 

– a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészítésében 

– társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív 

közreműködésre, valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és 

megfogalmazására 

 

6.4. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Dráma és színjáték 

improvizáció 2–3 perc 

színpadi produkció 

– jelenet 3–5 perc 

vagy 

– előadás 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 

Improvizáció 

Az improvizáció megadott instrukciók (pl.: a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, 

időpontja) alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A 

szaktanárnak a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló 
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tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges 

feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges 

instrukciókat (helyszín, szereplők, cselekmény, konfliktus). 

A felkészülési idő 5 perc. 

 

Színpadi produkció 

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített 

improvizáció alapján tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős 

jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös 

akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi feladatok 

megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről, 

jártasságáról. 

 

A vizsga értékelése 

– Improvizáció 

– Az instrukciók megértése, követése 

– Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe 

illesztése), 

– Színpadi jelenlét 

– Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, 

szituációban maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 

– Sűrítés képessége 

– A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 

– Színpadi produkció 

– A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 

– Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló 

impulzusok erőssége, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, 

közös játékstílus kialakítása, tartása) 

– Figyelem, koncentráció 

– Színpadi jelenlét 

– Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 

– Atmoszférateremtés 

– Verbális kifejezőeszközök használata 
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A vizsga értékelése 

 

jeles (5): 

 ha a tanuló megérti a színpadi helyzeteket és képes az önálló játékát a közös játékba 

illeszteni, 

 ha a darab folyamán képes társaival együttműködni 

 a beszédgyakorlatok tantárgy, 

 ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése jó, 

 ha használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket. 

jó (4) 

 ha a tanuló megérti a színpadi helyzeteket és törekszik az önálló játékát a közös 

játékba illeszteni,  

 ha a darab folyamán társaival együttműködik, 

 ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése jó, 

 ha használja a megfelelő színpadi színjátszói kifejezőeszközöket. 

megfelelt (3) 

 ha a tanuló törekszik megérteni a színpadi helyzeteket, de törekszik az önálló játékát a 

közös játékba illeszteni, 

 ha a darab folyamán törekszik társaival együttműködni, 

 ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése megfelelő, 

 ha használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket. 

elégséges (2) 

 ha a tanuló nem érti meg a színpadi helyzeteket, de törekszik az önálló játékát a közös 

játékba illeszteni, 

 ha a darab folyamán törekszik társaival együttműködni,  

 ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése megfelelő, 

 ha nem használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket 

elégtelen (1) 
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 ha a tanuló nem érti meg a színpadi helyzeteket, és nem képes az önálló játékát a 

közös játékba illeszteni, 

 ha a darab folyamán nem képes társaival együttműködni,  

 ha figyelme, koncentrációja, színpadi jelenléte, karakterépítése nem megfelelő, 

 ha nem használja a megfelelő színjátszói kifejezőeszközöket. 

 

6.5.  A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ 

(MINIMÁLIS) TANESZKÖZÖK 

Színpad vagy dobogók 

Egészalakos tükör 

Ritmus– és dallamhangszerek 

CD–lejátszó vagy magnó 

Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

Videokamera 

Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, 

spotlámpák, mobil fényforrások) 

A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, 

DVD–k 

Tornaszőnyeg 

 

7. BESZÉD ÉS VERS TANTÁRGY  

 

A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük 

oldottá, természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi 

munkájukban egyaránt – az adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten –– 

könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel az 

érdeklődést a tudatos beszédművelés, valamint a vers– és prózamondás mint önálló 

pódiumi műfaj iránt. 

A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, 

játékos feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé 

a magyar nyelv magas szintű, tudatos használatára, az irodalmi műalkotások értő 

befogadására és értelmezésére, jussanak el a lírai és prózai szövegek interpretálásának 

magas színvonaláig. A tantárggyal való ismerkedés során erősödjön befogadói és 

előadói attitűdjük, váljanak képessé a verskultúra ápolására. 
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7.1. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK 

 

7.1.1.  1. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés)  

– a vers zenei–ritmikai jellemzőit 

Fejlessze a tanulók 

– hallási figyelmét 

– megfigyelőképességét 

– ritmusérzékét 

– a csoportos munkára való készségét 

Ösztönözze a tanulókat 

– képességeik megismerésére 

– megfigyeléseik megfogalmazására 

– versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására 

– csoportos versjátékokra 

 

Tananyag 

Lazítógyakorlat 

– Lazítás–feszítés 

 

Légzőgyakorlat 

– A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 

– Légzőgyakorlatok hangokkal 

– Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal 

– Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen 
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Hanggyakorlatok 

– Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal) 

 

Hallásgyakorlat 

– Egymás hangjának felismerése 

– A környezet hangjainak megfigyelése 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Beszédmozgás–ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal  

– Szájról olvasás – hangok  

 

Ritmus– és tempógyakorlatok 

– Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel 

– Kis vers–zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból 

 

Hangsúlygyakorlat 

– A szóhangsúly 

– Szövegek memoriterként való rögzítése  

– A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat 

– artikulációs és ritmusgyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

Legyenek képesek  

– figyelmüket a saját beszédükre irányítani 

– a szöveg zenei–ritmikai elemeinek kiemelésére  

– csoportos ritmusjátékokra 

– csoportban történő vers–előadásra 
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7.1.2.  2. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit 

– az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit 

– a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét 

Fejlessze a tanulók 

– hangszínnel való bánásának képességét 

– szabad asszociációs készségét  

– hanggal történő karakterábrázoló képességét 

Ösztönözze a tanulókat 

– a saját és mások beszédének megfigyelésére 

– különböző hangulatú szövegekkel való munkára 

– kifejezőeszközeik bővítésére 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 

– A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai 

 

Hanggyakorlatok 

– Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 

– Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín–játék) 

– A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Ajak és áll gyakorlatok 
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– A magánhangzók gyakorlatai 

– A szóvégejtés játékos gyakorlatai 

 

Ritmus és tempógyakorlatok 

– Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással 

– Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerőváltásokkal  

 

Hangsúlygyakorlatok 

– Az állítás (kijelentés) hangsúlya 

– Ereszkedő beszéddallam 

– Számnevek, évszámok hangsúlya 

– A név hangsúlyai 

– A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 

– Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel)  

– Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leírása  

– A hangulatváltó–pontok tudatosítása 

– Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal 

– Mozgás–improvizáció a szövegre (szöveg nélkül) 

– Szöveg és mozgás összekapcsolása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom klasszikusaitól,– az 

egyéni választások szabadságával 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a természetes és a szerep–beszédhang jellemzőit 

– a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

Legyenek képesek  

– légzésük egyszerű szabályozására 

– különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 
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– egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására 

– a szövegek tartalmának kifejtésére 

– a szöveg memoriterként való rögzítésére 

 

 

7.1.3.  3. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a természetes beszédhang tulajdonságait 

– a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 

– a saját középhang megtalálásának módjait 

– a meseszövés alapvetéseit 

– a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek előadói különbségeit 

Fejlessze a tanulók 

– koncentrációs képességét  

– artikulációs ügyességét és pontosságát 

– a belső képek előhívását 

– a történetmeséléshez szükséges készségeket 

 Ösztönözze a tanulókat 

– az otthoni gyakorlásra 

– saját élményeik szabatos megfogalmazására 

– mese és novella olvasására 

– eredményeik bemutatására 

– mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy előadásainak 

meghallgatására 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül 

– Légzésszabályozó gyakorlatok 
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Hanggyakorlatok 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– Mondókák mellhangon és fejhangon 

– A közép hangsáv felismertetése 

– Hangelőrehozó gyakorlatok 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A zárhangok gyakorlatai, kettőzésük technikája 

– A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai 

– Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák) 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Ütemezés kitalált mozgássorral  

– Időmérték – ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni…) 

– Ritmus a prózában 

– A tagolás módozatai 

 

Hangsúly–gyakorlatok 

– A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és anélkül  

– Közbevetések 

– A mesélő és a beszélő elkülönítése 

– Értelmi és érzelmi hangsúlyok 

– Felkiáltások, óhajtások, jelző és jelzett szó kapcsolata 

 

A szöveggel való munkák 

– Közös mese–költés (pl.: egyszerű láncmese vagy ismeretlen történetek végének 

kitalálása, nem várt fordulat beiktatása) 

– Így mesélte anyukám – kedves mesék után–mondása 

– Saját élményű történetek és viccek mesélése 

– Mesélési technikák felismerése 



1574 

 

– Közös mesemondás, dramatizálással 

– A szereplők elkülönítése, megszólaltatása 

– Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 

 

Mesehallgatás, meseolvasás 

– Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangos–könyv vagy mese–lemez 

segítségével  

– Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék) 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 

– a szereplők elkülönítésének néhány variációját 

– az alapvető testbeszéd–formákat 

Legyenek képesek 

– széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 

– rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti 

önálló előadásár 

 

7.1.4.  4. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a koncentráció szerepét a beszédben 

– a vers–kommunikáció fogalmát 

– a művek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetőségeit 

– a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit 

– a balladamondás sajátosságait 

Fejlessze a tanulók 

– ritmusérzékét 

– kommunikációját 
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– a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását 

– képi fantáziáját 

– előadói technikai tudását 

Ösztönözze a tanulók 

– eleven hanghasználatát 

– produktív fantáziáinak előhívását 

– önálló szövegválasztását 

– „házi” vers– és prózamondó alkalmainak szervezését 

– önálló véleménynyilvánítását 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Szöveges gyakorlatok mozgás közben 

– A lopott (pót) levegővétel technikája 

 

Hanggyakorlatok 

– A mellkasi rezonancia megerősítése 

– Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– A j–l–r hangok gyakorlatai 

– Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 

– „Szinkron–játék” (szájról olvasás) versekkel 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Időmértékes versek ritmizálása 

– Játék a magyaros versformákkal 

 

Hangsúlygyakorlatok 

– A tagadás hangsúlya 
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Szöveggel való munka: 

– Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés) 

– Vershelyzetek, szituációk – helyzetdalokban, zsánerképekben 

– Lírai dalok – hangszín, hangulat, érzelem, tempó 

– Ismerkedés a balladákkal – sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Választott nép– vagy vígballada 

– Kisprózák (műmesék, novellák) 

– Vidám, rövid időmértékes versek 

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– a légzés szövegtagoló szerepét 

– beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 

– a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 

– a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit 

 Legyenek képesek 

– légzésük tudatos irányítására 

– oldott, természetes középhangjuk használatára 

– saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 

– különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására  

– felépített produkciók bemutatására 

 

 

 

7.1.5.  5. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hallás és beszédállapot kapcsolatát 
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– a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit 

– az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét 

– a verselemzés előadói központú megközelítését 

Fejlessze a tanulók 

– hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét 

– képzelőerejét 

– érzelmi intelligenciáját 

– empatikus és műértelmező képességeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– a gesztusok és a mimika természetes használatára 

– a versek saját élményű megfogalmazásának közelítésére 

– önálló választású szövegek megformálására 

– csoportos versműsorokban való részvételre 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Fizikai terheléssel 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok 

– Nyelvtörők légzésszabályozással 

 

Hanggyakorlatok 

– A térhez igazodó középhang gyakorlatai  

– Indulati fokozás–csillapítás egyszerű szólamokkal 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására  

– A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai 

 

Ritmusgyakorlatok 

– Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel 
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Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Mondatok hangsúly–variációi  

– Az indulat és érzelem hangsúlyai 

 

Szöveggel való munka:  

– Tartalom és forma; gondolati ívek  

– Személyes közelítés a szöveghez 

– A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 

– A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek) 

– Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival – az érvelés tagolási technikái 

– Erő, dinamika, gondolat a szövegben 

– Elbeszélő költemények – (narrátor, több szereplő…) 

– Rövid, ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése 

– Az irodalomórai kötelezők előadói feldolgozása 

– Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék  

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

– a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 

– a hangsúly és érzelmi többletek jelentés–módosító szerepét 

Legyenek képesek 

– alkalmazkodni a térhez  

– megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani 

– a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 

 

 

7.1.6.  6. ÉVFOLYAM 
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Fejlesztési feladatok 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a beszédtechnikai váltások szerepét 

– a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, előadói követelményeit 

Fejlessze a tanulók 

– figyelemmegosztó képességét 

– esztétikai érzékenységét 

– képközvetítési készségeit 

Ösztönözze a tanulókat 

– hangi adottságaik eleven használatára 

– önismeretük pontosítására 

– saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására 

– csoportos és egyéni előadói munkára 

– ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatív részvételre 

– az irodalmi előadó–művészet fórumainak megismerésére  

 

 

Tananyag 

Légzőgyakorlatok 

– Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 

 

Hanggyakorlatok 

– Szöveges hangerőgyakorlatok:: a középhangerő, az erős és az intim hangvétel 

– Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben 

 

Artikulációs gyakorlatok 

– Pontos, pergő tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben 

 

Ritmus és tempógyakorlatok 

– Időmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal 
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Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 

– Összetett mondatok hanglejtése 

– A „lebegő” szólamvég 

 

Szöveggel való munka 

– Gondolati és leíró versek színei  

– Hangszín–váltások, hangerő, tempó, ritmus  

– Érzelmek – átélés, és/vagy közvetítés  

– Instrukció–adás (pl.: egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a 

véleménynyilvánítás mikéntje) 

– Saját élmény keresés a versekben 

– Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 

– Ünnepi műsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyűjtése, válogatása) 

 

Szövegek memoriterként való rögzítése  

– Az iskolai kötelezőkön túli önálló választások 

– Műballadák  

 

Követelmények 

A tanulók ismerjék 

– az írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit 

– a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

Legyenek képesek 

– figyelmük megosztására 

– érzelmeik kondicionálására 

– fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására 

– ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 

– önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 
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8. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE 

UTÁN 

 

A tanulók ismerjék 

– a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 

– a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 

– az általában érvényes hangsúly–szabályokat 

– az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét 

– a szövegválasztás alapvető kritériumait 

– a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket 

– a testbeszéd jeleit 

– a pódiumi szereplés alapvető követelményeit 

– saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 

– a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 

Legyenek képesek 

– a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak 

legjobban megfelelő beszédállapot elérése érdekében 

– hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 

– a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 

– a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati 

összefüggésének felismerésére 

– a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére  

– mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 

– önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 

– a kommunikációs csatornák eleven használatára 

 

9.  A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
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A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Beszéd és vers 

– beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc 

– vers– és prózamondás 5 perc 

 

A vizsga tartalma 

A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze: 

Beszédgyakorlat–sor bemutatása 

Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a 

szaktanár által összeállított – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – 

gyakorlatsor) 

Vers– és prózamondás 

A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott két 

különböző hangulatú vers vagy próza előadása  

A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai 

mű részlet vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak 

a vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 

 

A vizsga értékelése  

Beszédtechnikai ismeretek: 

– a gyakorlatok ismeretének szintje,  

– a megvalósítás pontossága, 

– oldott artikuláció és középhang,  

– tudatos nyelvhasználat 

A választott szövegek előadása:  

– kifejező megszólaltatás, 

– előadásmód,  

– kiállás,  

– jelenlét, 

– közvetítő erő,  

– előadói készségek 
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10.  A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ 

(MINIMÁLIS) TANESZKÖZÖK 

Alapvető fénytechnika 

CD–lejátszó vagy magnó 

Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó 

CD–k, DVD–k , videofelvételek neves előadóművészek előadásaiból 

Hang–, zörej–, és zajkeltő eszközök 

 

 

 

TÁNCMŰVÉSZET 

 

1. AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, 

hallásának, tér-és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, 

magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul,hogy a 

tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek 

iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet 

különböző műfajai iránt érdeklődő  és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, 

a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve 

gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú 

és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik 

tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek 

jártasságot. 

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges a tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a 

jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és 
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megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 

 

2. AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 

Fejlessze 

 a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, 

 testi-lelki állóképességét, 

 kapcsolatteremtő képességét. 

Neveljen 

 egészséges, jó tartású, jó mozgású fiatalokat, 

 a táncművészetet értő közönséget, 

 táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

 a szakirányú továbbtanulásra. 
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3. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK, 

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.  

A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a szaktanár 

joga. A választásnál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

 korszerű ismereteket közvetítsen; 

 didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban meghatározott – az iskolában 

folyó nevelés-oktatás alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, eljárásainak; 

 segítse a tanulást, motiváljon; 

 nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő legyen; 

 szerkezete legyen világos, érthető; 

 esztétikus, igényes legyen; 

 az ára legyen kedvező. 

Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is. 
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4. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 

 

Felvétel az iskola évfolyamaira 

Az iskola 1. előképző és 1. alapfokú évfolyamára jelentkezés életkori feltételei: 

 az előképző 1. évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik 

be 6. vagy 7. életévüket; 

 az alapfok 1. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik a jelentkezés évében töltik be 6. 

életévüket. 

Az iskolába jelentkezőt bizottság hallgatja meg, amely javaslatot készít a tanuló 

csoportbesorolásáról. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt 

fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt az iskola 

helyi tantervében az adott évfolyamra meghatározott követelmények 

figyelembevételével, majd javaslatot készít az igazgatónak a tanuló évfolyam- és 

csoportbesorolását illetően. 

 A meghallgatás és a különbözeti vizsga feladatait tanévenként a bizottság tagjai állítják össze.  

A tanulók felvételéről az igazgató dönt.  

Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor 

bizonyítványába bejegyzett elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő 

évfolyamba, illetve csoportba. Ha a kötelezően, illetve a szabadon választott tantárgya 

módosul, a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az iskola helyi tantervében az 

adott évfolyamokra meghatározott követelmények alapján. 

A magasabb évfolyamra lépés feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

Ha tanév végén a tanuló teljesítményére – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. Ha elégtelen osztályzatainak száma 

meghaladja a kettőt, a tanuló az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga 

letételével.  

Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki  

– a jogszabályban meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett.  

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres 

látogatása, hiszen ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai 
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körülmények között nehezen biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az 

igazolt és igazolatlan mulasztása a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanuló nem 

osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. A tanulók mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskola 

szervezeti és működési szabályzata és házirendje tartalmazza.  

Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. 

 

5.  A TANULÓ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE 

A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló 

fejlődési ütemét. 

Az előképző 1–2. évfolyamán 

A tanulók évközi értékelése kifejtett szöveges (szóbeli, esetenként írásos) formában 

történik.  

A tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítésére a közoktatási törvény 70. §-

ának (3) bekezdésének felhatalmazása alapján iskolánk háromfokozatú szöveges 

minősítési formát alakított ki: 

jól 

megfelelt; 

megfelelt; 

nem felelt 

meg. 

Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt 

tantárgyi követelményeket kiemelkedően teljesítette. 

Megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 

minimumkövetelményeket teljesítette. 

Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki a tantárgy adott évfolyamra 

előírt minimumkövetelményeit nem teljesítette. 

A félévi és a tanév végi minősítést kifejtett szöveges szóbeli értékelés kíséri. 

Az 1–6. évfolyamon  

Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanár rendszeresen – 

félévente legalább három – érdemjeggyel értékeli. Az érdemjeggyel történő értékelés 

mellett a tanár a tanév során folyamatosan alkalmazza a kifejtett szóbeli, esetenként 

írásbeli értékelési formát is. 
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Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy 

érdemjeggyel értékeli.  

Több tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a 

tanár(ok) tantárgyanként külön érdemjeggyel értékeli(k).   

Félévkor és év végén a tanuló teljesítményét a tanár osztályzattal minősíti.  

A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi 

osztályzatokat az évközi érdemjegyek és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell 

megállapítani.  

Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az 

osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről.  

A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és 

osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

jeles (5); 

jó (4); 

közepes (3); 

elégséges (2); 

elégtelen (1). 

A félévi és az év végi osztályzattal történő minősítést kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 

 

6.  A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE, MINŐSÍTÉSE 

A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének 

pontossága, kötelességtudata, képességeihez mért teljesítményének szintje, 

egyenletessége, alapján történik.  

Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan 

közreműködik, felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, 

a feladatok végzésében önálló, a képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt 

nyújtja, teljesítménye egyenletes, önművelése rendszeres. 

Jó annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de 

aktivitása nem folyamatos, rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a 

csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása 

egyenetlen, a tanórákra való felkészülése rendszertelen, feladatait váltakozó 

érdeklődéssel végzi, önművelése rendszertelen, képességei alatt teljesít. 
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Hanyag annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen 

aktivitást, feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi. 

A tanuló szorgalmának értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és 

osztályzatok [a közoktatási törvény 70. §-ának (2) bekezdése alapján]:  

példás (5); 

jó (4); 

változó (3); 

hanyag (2). 

A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni.  

A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a 

csoportvezető tanár – a csoportban tanító pedagógusok véleményének kikérésével – 

végzi. 

A szorgalom osztályzattal történő minősítését kifejtett szóbeli értékelés kíséri. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 

bizonyítványkönyv. 
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7. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK 

KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 

 

A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 

A követelményeket „Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak szakirányú 

feladatai, követelményei, az előírt tananyag” című rész tartalmazza minden egyes 

tantárgyra vonatkozóan. 

A beszámoltatás formái 

1. Évközi beszámoltatás  

 Gyakorlati vizsga félévkor teremben, tanult mozgássorok  végrehajtása önállóan  

2. Év végi beszámoltatás (vizsga)  

Gyakorlati vizsga évvégén teremben, tanult mozgássorok  végrehajtása önállóan 

 Nyilvános bemutató  

színpadi produkció (koreográfia bemutatása) 

vagy 

csoportos gyakorlatsor 

3. Művészeti alapvizsga  

 

8.  A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

Az alapvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Az alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

Az alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. 

Az alapvizsgán a szakmai követelményeknek megfelelő szint kérhető számon. 

Az alapvizsga feladatait a követelmények alapján az intézmény oly módon állítja 

össze, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége, tudása. 

Az alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 

Azoknál a vizsgatárgyaknál, amelynél csoportos gyakorlatsor szerepel, a tanulóknak – 

a szaktanár által a megadott kötelező elemek felhasználásával összeállított – 

begyakorolt gyakorlatsort kell önállóan, csoportos formában bemutatniuk. 
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Az alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti 

alapvizsga alól az a tanuló, aki országos versenyen – egyéni versenyzőként – a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Az alapvizsga minősítése 

Az intézmény a vizsgatárgyaknál meghatározott értékelési szempontsor alapján 

minősíti a tanuló teljesítményét. 

A tanuló teljesítményét az alapvizsgán vizsgatárgyanként külön-külön osztályzattal 

kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsgatárgyakból kapott osztályzatok számtani 

közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatárgyból 

kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

 

 MODERNTÁNC TANSZAK 

 

 

1. AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS 

FUNKCIÓI 

 

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó 

tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal 

rendelkező ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás 

megnyilvánulási formái elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és 

érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel 

rendelkező, társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, 

miközben biztosítja a hívatásos pályaorientációt 
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A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját 

adottságaik szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési 

feladatok és a tananyag spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont 

osztályokban történő oktatást és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus számára az 

oktatási folyamat megszervezése során 

 

 

2. A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon)  

 

Kötelező tantárgy: 

Kreatív gyermektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon) 

 

Választható tárgy: 

Berczik – technika (1-2. előképző évfolyam) 

Kreatív gyermektánc (1-2. előképző évfolyam) 

 

 

 

Óraterv 

  

Tantárgy Előképző Alapfok 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Főtárgy 

Berczik-

technika 

1 1 3 3 4 4 4 4 
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Jazz-

technika 

Kötelező 

tantárgy 

Kreatív 

gyermektánc 

1 1 1 1 - - - - 

Kötelezően 

választható 

tantárgy 

- - - - - - - - 

Választható 

tantárgy 

Berczik-

technika 

Kreataív 

gyermektánc 

2 2 - - - - - - 

Összes óra 4 4 4 4 4 4 4 4 

Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

3. A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 

A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati 

alkalmazása 

A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 

Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 

A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori 

sajátosságoknak és az előképzettségnek megfelelően 

A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 
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megismerése és tudatos értelmezése 

A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása. 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 

A zenei ízlésformálás  

A tudatos és rendszeres munkára nevelés 

Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 

Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 

A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 

A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 

A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 

 

Társas kompetenciák 

A csoport és a csoportnorma kialakítása 

A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 

A szabálytudat kialakítása 

A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása 

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 

Az egészséges életmódra nevelés 

A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 

A környezet megóvásának igénye 

 

Módszerkompetenciák 

A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 

A testtudat kialakítása 

A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása 

Az ok–okozati összefüggések megértése 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A tehetséggondozás és pályaorientáció 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 
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táncstílusokban és élethelyzetekben 

 

 

 

4. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási 

intézmény utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy 

tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni 

A művészeti alapvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a 

tanuló felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

 

 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Jazz–technika 

  

A művészeti alapvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga letétele alól az a tanuló, aki 

az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – 

helyezést ért el 

 

A művészeti alapvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 

osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát szervez, úgy annak 

eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán figyelembe kell venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 
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tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve vizsga 

tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga 

tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 

 

GYAKORLATSOROK 

1. Általános bemelegítés: 

 Legördülésen kersztül történő gerincoszlop, láb, kar bemelegítés 

 Contraction –release 

 Fej, váll, testkörök 

 

2. Releve – talon 

3. Tendu passé- val: csípőízület bemelegítés 

4. Contraction 

5. Port de bras- tendu-vel: pliével 

6. Nyújtó gyakorlat 

7. Plié gyakorlat talajkombinációval 

8. Jetté 

9. Adagió 

10. Fej izoláció twistekkel 

11. Mellkas izoláció 

12. Váll izoláció 

13. Haladós grand battement 

14. Haladós rond de jamb par terre 

15. Haladós rond de jamb en l’air 

16. Tour: chaine tours 

17. Diagonál lépéskombináció 

18. Kis és nagy ugrások térben haladva. 

 

KOMBINÁCIÓK BEMUTATÁSA 

 

1. Tanult koreográfiák eltáncolása, előadása. 

2. Ismeretlen zenére improvizáció egyénileg társsal. 

 

Minimum technikai követelmény 

 

 Paralelle és en dehors pozíciók ismerete, 

 Balett és jazz karpozíciók, 
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 Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, contrakció, rélésae 

használata. 

 A jazz tánca által használt speciális mozgáselemek (twist, flat back, tilt, hinge, 

tours, tombe, pas de bourre, chassé pivot) 

 Izoláció: minimum két testrész egyidejű összehangolt izolált munkája, 

 Ötféle ugrásfajta 

 A jazz általt használt balett technikai elemek (plié, tandu battement, tandu jetté, 

rond de jambes, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jetté használata a 

jazz tánc sajátosságainak megfelelően) 

 

A jazz tánc sajátosságainak megfelelő minimum 1,5 perces kombináció bemutatása. 

 

Modern jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

 

 A bemutatott tananyag pontos ismerete, igényes technikai kivitelezése. 

 A zene és tánc összhangjának megteremtése, dinamikai különbségek 

megjelenítése. 

 Megfelelő izomerő és lazaság, harmonikus, esztétikus, tudatos mozgás. 

 A jazz technikára jellemző formanyelv magas szintű tudatos megjelenítése. 

 Önkifejező és előadóművészi készség, belső motiváltságú, tudatos munkavégzés. 

 Testi adottságokból adódó hátrányok kezelése. 

 

 

5. BERCZIK–TECHNIKA 

 

A Berczik– technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott 

és az esztétikai törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag 

és tánctechnikai mozgásformák összessége, amely magában foglalja a szükséges és 

egészséges természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és személyiségformáló ereje a 

pozitív érzelmek felkeltésével kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra nevel 

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és 

fokozott plaszticitáshoz vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás 

kialakulását is. Ismereteket ad át a tér, az idő és az erő összetevőiről és a mozgással 

való kapcsolatukról 

A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való 

alkalmazkodás külön hangsúlyt kap. A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció 

módszere is. A képzés által olyan előkészítést kap a test, amelyre később bármely más 

tánctechnika is ráépíthető 
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5.1. ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 

 

5.1.1.  1. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű 

összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának 

fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, 

a kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása 

 

Tananyag 

Alapgyakorlatok 

Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben  

A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, 

testsúlyáthelyezés, törzs–, kar kísérő kilengései) 

A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás 

kialakítása, tudatosítása, az eltérések korrekciója 

Alapjárás, lábujjon–, sarkon–, külső talpélen, hajlított térddel–, nyújtott lábemeléssel 

járás, érintőjárás, futás térd/sarokemeléssel 

Alaptartás, pihenőtartás állásban, ülésben 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal, szimmetrikus kivitelezésben 

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki–, 
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háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő 

átmozgatása, változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal kombinálva 

Törzsdöntés, törzsdőlés, rész– és teljes törzshajlítás 

Ülésmódok 

Kar–, kéz– és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

A lapocka  és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint 

végrehajtható mindenirányú foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, 

távolítás, összezárás, takarás, a gyakorlatok segítése, az előadásmód finomítása 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben 

A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, 

a természetes tartás, a helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, 

kiküszöbölése: átgördülés, körzés, behúzás–nyújtás, távolítás, hajlítás, emelés, körzés, 

fordítás 

Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs és táncos feladatok 

Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával végzett 

gyakorlatok 

Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való 

gyakorlása a tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és 

mozgáskulcsai segítségével a zene által keltett gondolatok táncban történő kifejezése 

Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében 

a tanár által készített etűd elsajátítása 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél–karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő 

lehet a korong, a dob a négy évfolyamon végig) 

Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel 

Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben 

Mozdulatplasztika: a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála), 

magassági foka, hajlítási szöge 

A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a 

moduláció, a térrajz 

Idő: a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó 

és összhangja 

A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje. motívum, mondat, periódus 
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Erő: a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás 

szempontjából 

A feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő 

A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés, 

Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás 

A mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje, hangsúlyelhelyezések, 

erősítés– gyengítés 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a 

térirányok, térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a 

korosztályának megfelelő szinten 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére, együttes, egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus 

mozgásokra előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér 

mindhárom szintjén. Határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre 

mozgásokat egyenes és íves vonalon.  

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek 

megfelelő, tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, 

a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt 

csoportos előadására, társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai kontaktus 

létesítésére 

 

5.1.2.  2. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok  

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű 

összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának 

fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légzőizmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 
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kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, 

a kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása. 

 

Tananyag  

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, 

alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, 

érintőjárás, passzé járás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térd emeléssel, 

sarokemeléssel 

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal szimmetrikusan 

Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben 

A fekvő–és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig 

állásban, nehezített változatban 

A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai 

feladatokkal a gerincoszlop nyaki–, háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának 

nagyobb egységeiben, a nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, 

alkar, kézfej és ujjak 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, 

felső lábszár 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai 

felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc: a test önálló "gondolatainak", érzéseinek a külső szemlélő 

által észlelhető kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni 

mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével  

Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló 

etűdkészítés számolásra, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" 

szólóban 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy–két kisszalag, bot 

(kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 
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A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a 

térirányok, térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus 

mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér 

mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre 

mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus 

végrehajtására, a tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek 

tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– 

és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos 

előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 

kontaktus létesítésére 

 

 

5.2  ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK 

 

5.2.1.  1. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok  

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű 

összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának 

fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légző izmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  
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– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, 

a kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása 

 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus 

kargyakorlatokkal körben, hintalépés előre–hátra, hárrmaslépés, táncos alapjárás, 

lábujjon, sarkon, külső talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, 

érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett térdemeléssel/ 

sarokemeléssel, galopp, alap tánclépések 

 

Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál  

Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal, szimmetrikusan 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban. A térdelő,– fekvő– 

ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása állásban, nehezített és kombinált 

formákban, változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc– 

egységekben, a nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban 

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc– etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, 

egyszerűbb zenei egységre készített "koreográfia" szólóban, majd párban 

Önálló feladatként csoportos etűd készítése "központilag adott" és szabadon választott 

zenére: 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 

Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m–es szalag, bot 

(Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a 
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térirányok, térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített 

mozgatására, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap 

motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. 

Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, 

hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a 

tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, 

alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a 

tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 

kontaktus létesítésére 

 

5.2.2.  2. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok  

– Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a 

testrészek egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos 

mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok együttes, egyidejű 

összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának 

fejlesztése.  

– Az alkat optimalizálása.  

– A formaérzék kialakítása.  

– A légző izmok működésének tudatosítása.  

– A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a 

kommunikációs képességek fejlesztése.  

– Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.  

– A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, 

a kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának 

megkönnyítése, az egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása.  

– Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége 

 

Tananyag 

Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus 

kargyakorlatokkal körben: hintalépés előre–hátra, hárrmaslépés, szökkenő hármas, 

táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás, hajlított térddel, nyújtott 
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lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett 

térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, sasszé, alap tánclépések 

Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál  

Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, 

kombinációkkal, variációkkal, aszimmetrikusan is 

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak 

és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb 

gerinc– egységekben, kombinációkban, variációkkal, a nehézségi szint, a tempó 

fokozódásával, változó dinamikával. 

Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és 

aszimmetrikusan 

Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban 

Diagonál gyakorlatok 1–4fős csoportokban  

Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő 

lépésekkel 

Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 

Koordinációs, táncos feladatok 

A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával 

Improvizáció–szabadtánc– etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre 

készített "koreográfia" szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése "központilag 

adott" és szabadon választott zenére, 1–2 perces, az életkornak megfelelő zenére való 

önálló koreográfiák 

Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban és az etűdökben 

Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2karika, 3–5 m–es szalag, 

bot (Kiegészítő lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig) 

 

 

Követelmények  

A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a 

térirányok, térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit 

A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített 

mozgatására, függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap 

motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. 

Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét, 

hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon 
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Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus 

végrehajtására, a tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek 

tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– 

és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos 

előadására 

Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai 

kontaktus létesítésére 

 

 

 

5.3.  A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ 

(MINIMÁLIS) TANESZKÖZ 

 

Kísérő ritmushangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök: similabda, fél–karika, 

ritmusbot, műanyag labda 2– 3 méretben, műanyag karika 2–3 méretben, kisszalag, 3–

4 m–es szalag, kendő/fátyol, tornabot, korong, dob, ugrókötél vagy más eszközök az 

iskola helyi tanterve szerint 

 

6. KREATÍV GYERMEKTÁNC 

 

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék 

megvalósítása, a különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék 

örömének megélése.  A képzés célja, hogy a tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben 

egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen testének képességeivel, 

a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség alkotóelemével. 

Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját. 

Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló 

szocializációs, kommunikációs készségének, kezdeményezőkészségének, 

önismeretének fejlesztéséhez. 

 

 

6.1.  ELŐKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK 
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6.1.1.  1. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A tanuló mozgáskészségének fejlesztése 

– A tanuló tér és formalátásának fejlesztése  

– A tanuló önfegyelmének növelése 

– A koncentrációkészség növelése 

– A megfigyelőképesség kialakítása 

– A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése 

– A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 

– A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 

– A szocializációs folyamatok fejlesztése 

 

Tananyag 

Ismerkedő táncok  

Ábrázoló táncok 

Csoportos táncok  

Ünnepi táncok 

Izom puzzle/testtudati táncok 

Kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat. 

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és 

csoportválasztásra,  a játéktevékenységre. 

 

 

6.1.2.  2. ÉVFOLYAM 
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Fejlesztési feladatok 

– A kreativitás fejlesztése 

– A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 

– A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 

– A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 

– Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 

– A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 

– A megoldási lehetőségek feltérképezése 

– A döntésképesség növelése 

– A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 

– A szociális érzékenység fejlesztése 

 

Tananyag 

Energia levezető, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában 

Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, 

lépés, járás, futás, ugrás) 

Alapvető gyakorlattípusok használata: 

Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása  

Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma 

Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatlanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú 

mozgások tudatosítása  

Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok 

Zenei táncjátékok 

Bizalmi játékok 

Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok 

Koncentrálós és kitalálós játékok  

Ábrázoló és csoportjátékok 

Anyaggal való játékok 
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Követelmények 

A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, 

kontrasztvariációk, akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző 

táncjátékfajtákat. 

A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult 

mozgásformák gyakorlati megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák 

felhasználására valamint a térbeli és ritmikai alapfogalmak gyakorlati alkalmazására 

 

6.2. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK 

 

6.2.1.  1. ÉVFOLYAM 

 

 

Fejlesztési feladatok 

– Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése 

– A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja 

– Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes 

mozgás illetve a földre való érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése 

– Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő 

megjelenítésének kialakítása, képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással 

– A mozgásmemória fejlesztése  

– A problémák felismertetése előre és utólag 

– A tér–, ritmika–, dinamika  az életkornak megfelelő szintű alapelemek használata 

– A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése 

 

Tananyag 

Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok 

Koncentrációt növelő játékok 

Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg 

Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más 

szabályrendszerekhez 

Térben haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások 
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megkülönböztetése 

Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a 

kompozíciókészítést 

Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával 

 2/4–, 3/4–, 4/4–es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása 

Hangok, szavak, énekhang játékos használata 

A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban 

Az érzékszervek adta világ felfedezése 

A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése 

 

Követelmények:  

A tanuló ismerje az alapmozgás formákat.  

A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles 

spektrumával mind egyénileg, mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó 

helyzetfelismeréssel részt venni egy csoport improvizációban, felhasználva a ritmika 

és a tér új ismereteit. 

 

6.2.2.  2. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése 

– A koordinációs készség fejlesztése 

– A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése 

– A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása 

 

Tananyag 

Energia összehangoló játékok 

Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok 

Koncentráló képességet javító feladatok 

A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való 

kipróbálása, a tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása 

Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata 
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Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése 

Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–

sarokcsont, tengelyek mentén való elválasztás illetve forgatás) 

Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, 

felezés, kiegészítés 

Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban 

Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás 

Mozgáselemzés, stíluselemzés 

Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és 

koordinálja testrészeit. Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a 

teret maga körül, ismerje a zene alapvető alkotórészeit.  

A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, 

mozgásfolyamok létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve 

kiscsoportban 

 

 

6.3.  A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ 

(MINIMÁLIS) TANESZKÖZ 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

7.  JAZZ–TECHNIKA 

 

A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira 

épülő színpadi táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és 

dinamikai kontrasztok, törekvés a könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra 

Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan 

koordinált, plasztikus, egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a 

művészi munkára, melyben az izolációs technika által magas szintre fejlődik 

koordinációs készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő tudatos, 

harmonikus mozgás 
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Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő 

és a koncentrációs készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről 

jártasság szintjére fejlesztik az izolációs technikát. Tudatosítják a testközpont 

használatát, a kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és biztonsággal 

alkalmazzák a jazz–technika általános és stiláris jegyeit 

 

 

7.1. ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK 

 

7.1.1. 3. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint 

fontosságának megéreztetése.  

– A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.  

– Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz 

karpozíciókat alkalmazva.  

– Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása.  

– A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.  

– A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.  

– A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.  

– A térhasználati képesség, készség kialakítása.  

– Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális kihasználása. Először földön, majd folyamatosan 

építkezve álló helyzetben, kapcsolódva az előző években tanultakhoz  

Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Jazz karpozíciók és karvezetések 

Klasszikus balett karpozíciók I., II., III.  
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Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban 

Port de bras szögletes karpozíciókkal 

Demi plié I., II., VI. pozícióban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos 

átmenetekkel 

Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva 

Passé parallel és en dehors pozíciókban 

Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban 

Flat back 

Developpé először földön, majd álló helyzetben 

Enveloppé először földön, majd álló helyzetben 

Grand battement először földön, majd álló helyzetben 

Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton 

mindig áthaladva  

Térbeosztás: térirányok 

Összekötő lépések: 

Chaissé, Keresztlépés (pas croisé) 

Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral 

Ugrások:  

Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–egy lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint 

a technika szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos 

térhasználatra, a tanult mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid 

kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid improvizációs részt is 
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7.1.2.  4. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában 

történő alkalmazása.  

– A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.  

– Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése.  

– A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár 

létrehozása.  

– A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.  

– A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja 

által 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális felhasználásával 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Port de bras IV. pozíció grand plié 

Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral 

Twist előkészítő második pozícióból karral 

Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal 

Flat back. Developpé álló helyzetben 

Enveloppé álló helyzetben 

Rand battement álló helyzetben 

Izoláció: A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a 

középponton áthaladva és a körívek mentén 

Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek 

Összekötő lépések irányváltásokkal: 
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Féltalpon és féltalpról lassan legördülve 

Pas de bourrée 

Triplet 

Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 

Ugrások:  

Két lábról–két lábra 

Két lábról–egy lábra 

Egy lábról–két lábra 

Egy lábról–egy lábra 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 

szakkifejezéseit 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség 

szintjén történő alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult 

mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely 

tartalmazzon rövid improvizációs részt is 

 

 

7.1.3.  5. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában 

történő alkalmazásával, hosszabb időtartalmú tréningsorok által. 

 Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása.  

Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba 

építve.  

A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben 

elmozdulva. A testtudat kialakításának megalapozása 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális felhasználása 
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Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

pliével és spirállal 

Developpé, enveloppé 

Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement. 

Twist 

Hinge 

Arch 

Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű 

alkalmazásával – alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és 

ritmizálva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan 

leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Croisé–ból change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva  

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról a másik lábra 
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Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 

szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig 

során elsajátított gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris 

jegyek képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

 

7.1.4.  6. ÉVFOLYAM 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése.  

– A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása.  

– A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása.  

– Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása.  

– A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás 

lehetőségeinek figyelembevételével.  

– A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a 

kombinációkban 

 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális felhasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban 

pliével és spirállal 

Developpé, enveloppé 
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Attitude 

Adagio 

Grand battement 

Térben elmozduló grand–battement 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy 

idejű alkalmazásával – alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és 

ritmizálva  

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Change 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva  

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra 

Két lábról – egy lábra 

Egy lábról – két lábra 

Egy lábról – egy lábra 

Egyik lábról – másik lábra 

 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 

szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeit 

A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a 

stiláris jegyek képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 
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8. KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE 

UTÁN 

 

A tanuló ismerje  

A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit 

 

A tanuló legyen képes  

Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és 

összetevőire jellemző előadásmód során. Testi adottságait és azokból adódó 

erősségeit–gyengéit elfogadni és tudatosan használni. Rendelkezzen a technika 

végrehajtásához szükséges izomerővel, lazasággal, gyakorlati biztonsággal és 

stílusosan alkalmazza a technika elemeit 

Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy 

csoportos etűd, kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában történő 

előadására 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika  

35–40 perc 

 

A vizsga tartalma 

A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított 

gyakorlatokból, gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és 

ugráskombinációkból és néhány perces tánckombinációból áll, melyet a tanulók 

párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be. 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók 

Balett és jazz karpozíciók 
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Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release 

A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, 

tombe, pas de bourre, chassé, pivot 

Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement 

tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté 

használata a jazz tánc sajátosságainak megfelelően 

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció 

bemutatása 

 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok technikai biztonsága 

A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása 

 

 

 

 

9.  A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ 

(MINIMÁLIS) TANESZKÖZ 

Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

Kézi dob és dobverő 

 

 

NÉPTÁNC TANSZAK  

1. AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

A néptánc – közérthetősége révén – felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák 

közötti kapcsolatteremtésben, és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása 

során a kulturális értékek közvetítése a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. 
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Lehetővé teszi mindenki számára (kisebbségek, hátrányos helyzetű gyermekek számára is) 

az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes 

kreativitás kibontakozását, és az egyéniség fejlődését. 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget nyújt a 

tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai 

állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, 

tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, 

magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a tanulók 

személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. 

 

Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. A tanulók 

érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja 

ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. 

 

Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól függően 

fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken 

szerezhetnek jártasságot.  

A program keretén belül folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet 

különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, 

biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. 

 

A néptánc oktatás célrendszerében központi szerepet tölt be a tanulók technikai 

felkészültségének megalapozása, mely során alkalmassá válnak a különböző táncok 

újraalkotására, szabad, és kötött formában történő megjelenítésére. A tanórai keretek mellett 

fontos szerepet játszik a tánc színpadi megjelenítése is, mely egyrészt a művészi 

megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók számára, másrészt kulturális 

szerepvállalás révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi táncos 

hagyományainkat. 

Oktatása elősegíti néphagyományaink megismerését, tovább éltetését, és újraalkotását, 

kulturális örökségünk megbecsülését.  A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti 

értékeinek megismertetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. Lehetőséget biztosít a helyi táncanyag, 

tánchagyomány tanításának elsődlegességére, mely végig kíséri az egész oktatási 

folyamatot. 
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A tanterv spirális elrendezése lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző képességű tanulók 

a képzési szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, 

képességekkel, kompetenciákkal. Megteremti az összevont osztályokban történő oktatás 

kereteit, lehetőségét. 

 

Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a 

tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra 

ösztönzése.
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AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

1.1. SZAKMAI KOMPETENCIÁK: 

 A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

 A hagyományos népi játékmód ismerete 

 Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő 

rendszerének értelmezéséhez 

 A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

 A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

 Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az 

életkori sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

 A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák 

gyakorlati alkalmazása 

 A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és 

a társasági táncélet alkalmainak megismerése 

 A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

 Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 

 A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti 

alkotásainak megismerése 

1.2. SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Az esztétikai érzék fejlesztése 

 A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 

 Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

 Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 

 A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 

 A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 

 A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 

 

1.3. TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság 

kialakítása 

 A másság elfogadásának képessége 

 Az önálló döntéshozatal képessége 

 Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

 A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

 A szabálytudat kialakítása 

 A csoportnorma kialakítása 

 A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése 

 A közösségi szemlélet kialakítása 
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 A környezet megóvásának fontossága 

 Az egészséges életmód igénye 

1.4. MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

 Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

 Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló 

fejlesztések 

 Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

 A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

 A hatékony önálló tanulásra nevelés 

 Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek 

alkalmazása más környezetben is 

 A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 
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2. A TANSZAK ÓRATERVE ÉS TANTÁRGYSZERKEZETE 

 

 

 

TANTÁRGYAK 
Előképző Alapfok 

1 2 1 2 3 4 5 6 

Fő-

tárgy 

Népi játék 2 2       

Néptánc   4 4 3 3 3 3 

Köt. 

tárgy 
Folklór-ismeret:     1 1 1 1 

Vál. 

tárgy 
Népi játék 2 2       

Összes óraszám:  4 4  

Összes percszám: 180 180  

Az előképzőt a tanulónak nem kötelező elvégeznie. 

 

A képzés évfolyamainak száma: 8 évfolyam (2+6 évfolyam) 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

3. A TANTÁRGYAK SZAKIRÁNYÚ FELADATAI, KÖVETELMÉNYEI  
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A néptánc oktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú 

fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi 

alkotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, 

az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, 

improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, 

kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános 

műveltségét. 

 

Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának sokoldalú 

fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, 

ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. 

 

Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi 

sajátosságokat.  

 

Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága révén 

hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont osztályokban történő oktatás 

megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző életkorban a képzésbe 

bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés megvalósítására. 

AZ ELŐÍRT TANANYAG, MINIMÁLIS KÖVETELMÉNY, VIZSGÁK, MŰVÉSZETI 

ALAPVIZSGA 

4. NÉPI JÁTÉK 

A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs 

készségének, kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános 

műveltségének fejlesztéséhez. Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a 

játékszabály megismerése, a játéköröm megélése. 

4.1. ELŐKÉPZŐ 1. ÉVFOLYAM 

4.1.1. A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Gyermekdalok, népdalok, 

kiszámolók éneklése 

egyedül és csoportosan; 

ritmuskísérettel; 

mozgással, játékkal 

Egyéni produkció bemutatása 

csoporttársaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 
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összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

Ritmusgyakorlatok; 

Egyszerű néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

Szerepjátszó-szerepváltó 

játékok gyakorlása; 

A páros tánc gyakorlása; 

Énekes-mozgásos népi 

gyermek-játékok, néptánc 

motívumfűzések színpadi 

előadása közönségnek; 

Részvétel táncházban, vegyes 

korosztályú vendégek 

között 

Párválasztó-párcserélő 

játékok 

Fogójátékok,  

Kergetőzök 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Versenyeztetés csoporton 

belül; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemző értékelése 

szóban; 

4.1.2 FEJLESZTÉSI FELADAT, TANANYAG, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK 
TANANYAG KÖVETELMÉNYEK 

Alapvető mozdulattípusok 

fejlesztése a 

játéktevékenység során 

A ritmus – tér – térforma 

fogalmainak kialakítása 

Az ugrás és forgás technikai 

előkészítése 

A tanuló 

mozgáskészségének, 

önfegyelmének, 

kommunikációs 

A játékműveltség felmérése 

A népi játékokhoz szükséges 

mozgások, ritmusok, terek, 

térformák megismertetése 

Az alapvető mozdulattípusok 

Játéktípusok (sport–küzdő 

karakterű népi játékok, 

énekes–táncos 

gyermekjátékok) 

A tanuló ismerje a népi 

játékok cselekményét, 

szövegét és dallamait, 

játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az 

együttműködésre, 

alkalmazkodásra, mások 

elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai 

kontaktus kialakítására, a 

társas együttlétre, a 

társak előtti 
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képességének, éneklési 

készségének, 

játékbátorságának, 

szabálytudatának 

fejlesztése 

A közösségi érzés, a 

közösséghez tartozás 

tudatos kialakítása 

A verbális és nonverbális 

kommunikáció 

szinkronjának előse-

gítése 

A szocializációs folyamatok 

fejlesztése 

Népi mondókák, kiszámolók, 

szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek 

(egyenletes lüktetés, 

zenéhez való igazodás, 

negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a 

gyermekdalok 

hangkészlete, rit-

musgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–hátra, 

jobbra–balra, lent–fönt, sor, 

kör, oszlop, félkör, 

csigavonal, szórt forma, 

térkitöltés, térváltás, egyén 

és csoport viszonya az 

alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy régió 

szerinti néphagyományban 

fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

kommunikációra, a 

párválasztásra, a 

szerepvállalásra, a 

játéktevékenységre 

 

 

ELŐKÉPZŐ 2. ÉVFOLYAM 

4.1.2. A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Gyermekdalok, népdalok, 

kiszámolók éneklése 

egyedül és csoportosan; 

ritmuskísérettel; 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

Ritmusgyakorlatok; 

Egyéni produkció bemutatása 

csoporttársaknak; 

Önelemzés egyéni produkcióról 

vagy a csoportos 

produkcióban tetten érhető 

saját teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 
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Egyszerű néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

Szerepjátszó-szerepváltó 

játékok gyakorlása; 

A páros tánc gyakorlása; 

Énekes-mozgásos népi 

gyermek-játékok, 

néptánc motívumfűzések 

színpadi előadása 

közönségnek; 

Részvétel táncházban, 

vegyes korosztályú 

vendégek között 

Párválasztó-párcserélő 

játékok 

Fogójátékok,  

Kergetőzök 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak megtekintése 

és elemzése a pedagógus 

által; 

Versenyeztetés csoporton belül; 

Iskolai vagy egyéb versenyeken 

való szerepeltetés; 

Csoportos színpadi produkciók 

bemutatása közönségnek 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemző 

értékelése szóban; 
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4.1.3 FEJLESZTÉSI FELADAT, TANANYAG, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI 

FELADATOK 
TANANYAG KÖVETELMÉNYEK 

A mozgáskészség, alapvető 

kombinációs képesség 

fejlesztése a mozgás– és 

játéktevékenység során 

A ritmus – tér – térforma 

fogalmainak alkalmazása 

a gyakorlatban 

Az ugrás és forgástechnika 

fejlesztése 

A játékműveltség, 

játékbátorság, 

szabálytudat, 

önfegyelem és 

kezdeményezőképesség 

fejlesztése 

A kommunikációs és 

éneklési képesség 

fejlesztése, a verbális és 

nonverbális 

kommunikáció 

szinkronjának kialakítása 

A kreatív játékos 

tevékenység valamint a 

mozgásos és verbális 

önkifejezés ösztönzése, a 

közösségépítés 

megvalósítása, a 

szocializációs 

folyamatok fejlesztése 

 

Az alapvető mozdulattípusok 

variációs lehetőségeinek 

valamint az ugrás 

típusainak megismertetése 

Az improvizációs tevékenység 

előkészítése, a játékismeret 

bővítése 

Játéktípusok (sport–küzdő 

karakterű népi játékok, 

énekes táncos 

gyermekjátékok) 

Népi mondókák, kiszámolók, 

szövegek, dallamok  

Alapvető zenei ismeretek 

(egyenletes lüktetés, 

zenéhez való igazodás, 

negyedes és nyolcados 

lüktetés, dallamegységek, a 

gyermekdalok 

hangkészlete, 

ritmusgyakorlatok) 

Irányok, alakzatok (előre–

hátra, jobbra–balra, lent–

fönt, sor, kör, oszlop, félkör, 

csigavonal, szórt forma, 

térkitöltés, térváltás, egyén 

és csoport viszonya az 

alakzatokban) 

Játékfűzések (a helyi vagy 

régió szerinti 

néphagyományban 

fellelhető népi 

gyermekjátékokból) 

A tanuló ismerje a népi 

játékok cselekményét, 

szövegét és dallamait, a 

játékfűzéseket 

A tanuló legyen képes az 

együttműködésre, 

alkalmazkodásra, mások 

elfogadására, a szabályok 

betartására, a fizikai 

kontaktus kialakítására, a 

társas együttlétre, a 

társak előtti 

kommunikációra, a 

párválasztásra, a 

szerepvállalásra és a 

játéktevékenységre a 

variációk során is 
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4.2 A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS) TANESZKÖZ 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

 A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz 

szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik 

 

NÉPTÁNC 

A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú 

fejlesztését. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi 

alkotó tevékenységek és művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, 

az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, 

improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a tanulók szocializációs, 

kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, általános 

műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának 

sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, 

ritmusérzékük, hallásuk, tér– és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. 

Figyelembe veszi az egyéni adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi 

sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi igényekhez és hagyományokhoz. 

Rugalmassága révén hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, összevont 

osztályokban történő oktatás megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző 

életkorban a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű 

képzés megvalósítására. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a 

jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, 

megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára az életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére 
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4.3 ALAPFOK 1. ÉVFOLYAM 

4.3.2 A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Gyermekdalok, népdalok, 

kiszámolók éneklése 

egyedül és csoportosan; 

ritmuskísérettel; 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

Ritmusgyakorlatok; 

Egyszerű néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

Szerepjátszó-szerepváltó 

játékok gyakorlása; 

A páros tánc gyakorlása; 

Énekes-mozgásos népi 

gyermek-játékok, néptánc 

motívumfűzések színpadi 

előadása közönségnek; 

Részvétel táncházban, vegyes 

korosztályú vendégek 

között 

Párválasztó-párcserélő 

játékok 

Fogójátékok,  

Kergetőzök 

Egyéni produkció bemutatása 

csoporttársaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd 

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Versenyeztetés csoporton 

belül; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemző 

értékelése szóban; 
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4.3.3 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 

 A test alkalmassá tétele a tananyag 

szerinti táncos mozgásra 

 Az ugrástechnikák fejlesztése, a népi 

játék–ismeret bővítése, az alapvető 

táncos alakzatok fogalmi rendszerének 

kialakítása és alkalmazása 

 A ritmus – tér – térforma fogalmainak 

alkalmazása a gyakorlatban 

 A játék központi szerepének megtartása 

 Az önálló tanulói tevékenység és 

egyéni szerepvállalás ösztönzése 

 A játékbátorság, a 

kezdeményezőkészség, az 

improvizációs készség, a ritmuskészség 

és a mozgáskoordináció fejlesztése 

 Az éneklési kedv, a társak előtti 

kommunikáció ösztönzése, 

közösségfejlesztés, a helyi szokások és 

normák kialakítása 

A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, 

szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 

játékszabályokat, az ugrós és a csárdás 

technikai elemeit, a tánc közbeni 

eszközhasználatot 

A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, 

együttműködésre, feladatvállalásra, a 

tánctechnikai elemek alkalmazására, 

improvizációra, a rövid táncetűd 

folyamatainak felidézésére, koreográfia 

bemutatására, a ritmikai gyakorlatok 

megvalósítására 

 

4.3.4 TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 

ugrástípusok, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő 

játékok  

ÉNEKES–TÁNCOS 

NÉPI 

GYERMEKJÁTÉKOK 

(szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc előkészítése 

TÁNCGYAKORLAT 

 Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok 

megismertetése 

 Ugrós táncok előkészítése csoportos formában,  

 Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) 

csoportos formában 

 Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrókötél, bot, 

üveg) 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori 

sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga: 

BARANYAI UGRÓS 
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KOREOGRÁFIA Népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc 

ZENEI ISMERETEK 
Dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 

2/4–es lüktetés 

NÉPI ÉNEK 
A választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, 

gyermekjáték dallamok 

VISELETEK Jellemző viseletdarabok, azok elnevezései 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 
Saját táncrégió gyermekjátékai és táncai: BARANYAI JÁTÉKOK 

ÉS TÁNCOK 
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ALAPFOK 2. ÉVFOLYAM 

1.1.1. A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

 

  

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Gyermekdalok, népdalok, 

kiszámolók éneklése 

egyedül és csoportosan; 

ritmuskísérettel; mozgással, 

játékkal összekapcsolva; 

eszközhasználattal; 

Ritmusgyakorlatok; 

Egyszerű néptánclépések, 

motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; szabadon 

(improvizálás); 

Szerepjátszó-szerepváltó 

játékok gyakorlása; 

A páros tánc gyakorlása; 

Énekes-mozgásos népi 

gyermek-játékok, néptánc 

motívumfűzések színpadi 

előadása közönségnek; 

Részvétel táncházban, vegyes 

korosztályú vendégek között 

Párválasztó-párcserélő játékok 

Fogójátékok,  

Kergetőzők 

Egyéni produkció bemutatása 

csoporttársaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Versenyeztetés csoporton 

belül; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemző 

értékelése szóban; 
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1.1.2 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

 

 

 

 

2. TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, 

körív mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly – fenthangsúly 

gyakorlatok, összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások, gesztusok 

ÉNEKES–TÁNCOS NÉPI  

GYERMEKJÁTÉKOK 

A játékismeret bővítése, a játék központi szerepének megtartása, (szerepjátékok, 

párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti 

táncos mozgásra 

 Az ugrások különbözőségeinek, 

hasonlóságainak összevetése 

 A fizikai kontaktus megteremtésének 

elősegítése 

 A csárdás mozgáselemeinek előkészítése 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás 

hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása 

 Ritmus – tér – térforma fogalmainak 

alkalmazása a gyakorlatban 

 A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az 

improvizációs készség, a ritmusérzék, a 

hallás, a ruganyosság, a térdhasználat, a 

kapcsolatteremtő képesség és az 

eszközhasználat fejlesztése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni 

szerepvállalás ösztönzése 

 Az éneklési kedv, a társak előtti 

kommunikáció ösztönzése, 

közösségfejlesztés, a helyi szokások és 

normák kialakítása 

 A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, 

az énekes táncos gyermekjátékok 

cselekményét, szövegét és dallamát, a 

tánc közbeni eszközhasználatot 

 A tanuló legyen képes a közösségen 

belüli aktív tevékenységre, a tanult 

táncanyag újraalkotására, 

improvizációra, a tanult koreográfia 

bemutatására, a ritmikai gyakorlatok 

megvalósítására, a tanórákon 

megfelelő fizikai és szellemi 

erőnléttel való részvételre 
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TÁNCGYAKORLAT 

 Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek 

és az összekapaszkodási módoknak a megismertetése 

 A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag (csoportos, páros): BARANYAI UGRÓS 

 A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben 

meghatározott táncanyag bevezetése (szóló):  

HETÉNYI KANÁSZTÁNC ÉS BIRJÁNI ÜVEGES TÁNC (BARANYA) 

 Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, 

jellemzőknek megfelelő tánctípus anyaga 

KOREOGRÁFIA Népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok 

ZENEI ISMERETEK Dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a hosszúfurulya 

NÉPI ÉNEK 
A Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 

dallamok: BARANYAI UGRÓS ÉS KANÁSZTÁNC DALLAMOK 

TÁNCFOLKLORISZTIKA 
Az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, a 

tánctípus főbb jellemzői 

VISELETEK Viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 

HAGYOMÁNYŐRZÉS A saját táncrégió gyermekjátékai és táncai: BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK 

 

 

ALAPFOK 3. ÉVFOLYAM 

2.1.1. A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése egyedül 

és csoportosan; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

Egyéni produkció bemutatása 

társaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemzőértékelése 

szóban; 
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ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal (bot, 

sapka, üveg, kendő stb.); 

Ritmusgyakorlatok; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása szabadon 

(improvizálás); 

A páros tánc gyakorlása; 

Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

Részvétel táncházban, vegyes 

kor-osztályú vendégek 

között; 

Filmek megtekintése 

népszokásokról; 

Népszokásokról, néptánc-

típusokról, 

táncdialektusokról szóló 

szövegek feldolgozása; 

Koreográfiák elemzése; 

Táncdialektusok elemzése; 

A táncírás alapelemeinek 

tanulása 

Párválasztó-párcserélő játékok 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése a 

pedagógus által; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek; 

Filmek, hangzó anyagok 

tanulói elemzése 

megtekintés, illetve 

meghallgatás után; 

Adott mozgásoknak a tanulók 

által való lejegyzésének 

ellenőrzése és elemzése; 

Az egyes tanulóknak a 

táncházban megnyilvánuló 

magatartásának, 

viselkedési kultúrájának, 

szerepazonosulásának 

megfigyelése és elemzése 

szóban 

A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 
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 A test alkalmassá tétele a tananyag 

szerinti táncos mozgásra 

 A ritmus – tér – térforma fogalmainak 

alkalmazása a gyakorlatban 

 Az ritmikai, plasztikai, dinamikai 

fogalmak kialakítása az életkori 

sajátosságoknak megfelelően 

 Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, 

dinamikai lehetőségeinek, a 

táncszerkesztés elveinek és a táncok 

elnevezésének megismertetése az adott 

tájegység illetve funkció szerint 

 A gesztusmozdulat fogalmának 

kialakítása 

 Az eszközhasználat lehetőségeinek 

bővítése 

 A táncalkalmak megismerése, a 

viselkedésmódok, illemszabályok, a 

megfelelő táncos magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás 

hangsúlyainak tudatosítása 

 Az improvizációs készség, az előadói 

készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, 

a fizikai állóképesség fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés 

erősítése, a másságot elfogadó attitűd 

valamint a nemi identitás erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni 

szerepvállalás ösztönzése 

 A tanuló ismerje a választott ugrós, 

verbunk és csárdás elemeit, a tanult 

népdalok szövegét, dallamát, a tanult 

hangszereket, a tanult táncok földrajzi 

elhelyezkedését 

 A tanuló legyen képes az ugrós és 

eszközös ugrós valamint csárdás 

elemekből csoportosan és párban történő 

improvizációra, a tánctípus fogalmának 

meghatározására, a tájegységek, falvak 

földrajzi meghatározására 

 

2.1.2 TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, 

súlyváltások, ugrástípusok, térdhasználat, térben 

való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, 

körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, futás, 

ridázás) lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, 

összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás 

gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, 

kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, 

gesztusok 
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ÉNEKES–TÁNCOS NÉPI 

GYERMEKJÁTÉKOK 

 A játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 

megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a 

kör– és páros táncok előkészítése 

TÁNCGYAKORLAT 

 A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül 

választott tánc elmélyítése, a tananyag bővítése: 

BARANYAI UGRÓS, HETÉNYI KANÁSZTÁNC ÉS BIRJÁNI 

ÜVEGES TÁNC (BARANYA) 

 A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc 

bevezetése: DÉL-ALFÖLDI LASSÚCSÁRDÁS 

 A verbunk előkészítése: NYÍRSÉGI CSAPÁS 

 A választott verbunk és csárdás elemeinek, a 

jellegzetes összekapaszkodási módoknak a 

megismerése 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori 

sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 

KOREOGRÁFIA Az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

ZENEI ISMERETEK 

Ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, 

ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek funkciója, 

játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 

NÉPI ÉNEK 

A választott tánchoz kapcsolódó népdalok, 

gyermekjáték dallamok: 

DÉL-ALFÖLDI NÉPDALOK 

TÁNCFOLKLORISZTIKA 

Az ugrós tánc fejlődése, formái,a csárdás jellemző 

vonásai, a tánctípus meghatározása, 

táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, 

tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi 

háttere 

VISELETEK 

jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, 

öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 
A saját táncrégió gyermekjátékai és táncai: 

BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK 
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2.2. ALAPFOK 4. ÉVFOLYAM 

2.2.1. A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése egyedül és 

csoportosan; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

Népdalok, népszokások 

dalainak éneklése 

ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal 

Ritmusgyakorlatok; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása szabadon 

(improvizálás); 

A páros tánc gyakorlása; 

Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

Filmek megtekintése 

néptáncokról, 

népszokásokról; 

Koreográfiák elemzése; 

Táncdialektusok elemzése; 

Egyéni produkció bemutatása 

társaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek; 

Filmek, hangzó anyagok 

tanulói elemzése 

megtekintés, illetve 

meghallgatás után; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók elemzőértékelése 

szóban; 

A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 
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A táncírás alapelemeinek 

tanulás 

 

 

4.3.5 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti 

táncos mozgásra 

 A körtáncok technikai előkészítése 

 A táncszerkesztés elveinek, az 

összekapaszkodási módok variációs 

lehetőségeinek megismertetése, a táncos 

partnerkapcsolat kialakítása 

 A táncalkalmak megismerése, a 

viselkedésmódok, illemszabályok, a 

megfelelő táncos magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás 

hangsúlyainak tudatosítása 

 Az improvizációs készség, az előadói 

készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a 

fizikai állóképesség fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a 

másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok 

szerint a nemi identitás erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni 

szerepvállalás ösztönzése 

 A tanuló ismerje a választott ugróst, 

verbunkot és csárdást, a tanult 

népdalok szövegét, dallamát, a tanult 

hangszerek jellemzőit, a tanult táncok 

földrajzi elhelyezkedését 

 A tanuló legyen képes a tánctípus 

fogalmának meghatározására, a tanult 

táncok földrajzi elhelyezésére, az 

elsajátított táncokból történő 

improvizálásra 

 

2.2.2 TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, 

súlyváltások, ugrástípusok, forgások, 

térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő 

játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, 

körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–

fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási 

módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, 

tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, 

csapások, gesztusok (kar, láb) 
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TÁNCGYAKORLAT 

 A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül 

választott tánc elmélyítése: BARANYAI UGRÓS, 

HETÉNYI KANÁSZTÁNC ÉS BIRJÁNI ÜVEGES TÁNC 

(BARANYA) 

 A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc 

ismeretének bővítése, ritmikai, plasztikai, dinamikai 

lehetőségeinek megismertetése:  

A DÉL-ALFÖLDI LASSÚ ÉS FRISSCSÁRDÁS 

 A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott 

tánc bevezetése:  

NYÍRSÉGI CSAPÁS 

 Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal: 

HOSSZÚHETÉNYI KARIKÁZÓ 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori 

sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 

KOREOGRÁFIA Az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 

ZENEI ISMERETEK 

A Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei 

(cimbalom, klarinét, tekerő) parasztbanda, 

cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 

4/4–es lüktetés, nyújtott ritmus, éles ritmus 

NÉPI ÉNEK 

A választott csárdásokhoz és karikázókhoz 

kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

DÉL-ALFÖLDI ÉS HOSSZÚHETÉNYI DALOK 

TÁNCFOLKLORISZTIKA 

A csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a 

tánctípus meghatározása, táncalkalmak, a táncos 

magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a 

táncok földrajzi, történelmi háttere 

VISELETEK 

A jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, 

öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő 

nemzetiségek tánchagyományát is: BARANYAI 

JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK, A NÉMET, ÉS HORVÁT 

NEMZETISÉGEK JÁTÉKAI ÉS TÁNCAI 
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ALAPFOK 5. ÉVFOLYAM 

2.2.3 A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése egyedül és 

csoportosan; 

Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése ritmuskísérettel; 

Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal 

Ritmusgyakorlatok; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása szabadon 

(improvizálás); 

A páros tánc gyakorlása; 

Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

Filmek megtekintése 

néptáncokról, 

népszokásokról; 

Koreográfiák elemzése; 

Táncdialektusok elemzése; 

A táncírás alapelemeinek tanulás 

Egyéni produkció bemutatása 

társaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek; 

Filmek, hangzó anyagok 

tanulói elemzése 

megtekintés, illetve 

meghallgatás után; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók 

elemzőértékelése 

szóban; 

A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 
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2.2.4 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 

 A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti 

táncos mozgásra 

 Összefoglaló és rendszerező gondolkodás 

ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult 

táncdialektus ismeretanyagán keresztül 

 A mozgás közbeni éneklési készség 

fejlesztése 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok 

előkészítése 

 A táncrend fogalmának kialakítása 

 A táncszerkesztés elveinek, az 

összekapaszkodási módok variációs 

lehetőségeinek megismertetése, a táncos 

partnerkapcsolat kialakítása 

 A táncalkalmak megismerése, a 

viselkedésmódok, illemszabályok, a 

megfelelő táncos magatartás elsajátítása 

 A zenei lüktetésrendhez történő igazodás 

hangsúlyainak tudatosítása 

 A zenei kíséretmódok és a tánc 

összefüggéseinek feltárása 

 Az improvizációs készség, az előadói 

készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a 

fizikai állóképesség, a dinamikai és 

stílusérzék fejlesztése 

 A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a 

másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és 

női szerepből adódó viselkedésmódok 

szerinti táncformálás, a nemi identitás 

erősítése 

 Az önálló tanulói tevékenység és egyéni 

szerepvállalás ösztönzése 

 A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend 

fogalmát, a Dunai táncdialektus 

választott táncait, a tanult 

koreográfiákat, a népdalok szövegét, 

dallamát, a hangszereket, a tanult 

táncok földrajzi elhelyezkedését, a 

jellegzetes falvakat 

 A tanuló legyen képes a tánctípus 

fogalmának meghatározására, a tanult 

táncok földrajzi elhelyezésére, az 

elsajátított táncokból történő 

improvizálásra 
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TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, 

súlyváltások, ugrástípusok, forgások, 

térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő 

játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, 

körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–

fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási 

módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, 

tempóváltások, páros forgás, térirányok, csapások 

gesztusok (kar, láb) 

TÁNCGYAKORLAT 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

 A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben 

választott tánc bevezetése: ÓCSÁRDI LASSÚ ÉS 

FRISSCSÁRDÁS (BARANYA) 

 A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc 

ismeretének bővítése: 

NYÍRSÉGI CSAPÁS 

 A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi 

tantervben választott tánc bevezetése: KÓNYI 

VERBUNK, ÉS SZILI KARÉJ (RÁBAKÖZI 

KÖRVERBUNKOK) 

 A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az 

Északi körtánc dialektus bevezetése 

HOSSZÚHETÉNYI KARIKÁZÓ, ÉS MÁTYUSFÖLDI (SL) 

ÉNEKES NŐI KÖRTÁNCOK 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori 

sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus 

anyaga 

KOREOGRÁFIA Az ismert táncanyagból 

ZENEI ISMERETEK 

A választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, 

sajátosságai: 

FELVIDÉKI KÉTSZÓLAMÚ NÉPDALOK 

A periódus fogalma, a szinkópa ritmus 

NÉPI ÉNEK 
A tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő 

dalok 

TÁNCFOLKLORISZTIKA 

A verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a 

tánctípus meghatározása, táncalkalmak, táncos 

magatartás 
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VISELETEK 

Jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, 

öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő 

nemzetiségek tánchagyományát is: 

BARANYAI JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK, A NÉMET, ÉS 

HORVÁT NEMZETISÉGEK JÁTÉKAI ÉS TÁNCAI 

ALAPFOK 6. ÉVFOLYAM 

2.2.5 A TANANYAG-ELSAJÁTÍTÁS, AZ ELLENŐRZÉS ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZEREI 

A TANANYAG-

ELSAJÁTÍTÁST SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

AZ ELLENŐRZÉST 

SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

AZ ÉRTÉKELÉST 

SZOLGÁLÓ 

MÓDSZEREK 

Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése egyedül és 

csoportosan; 

Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése ritmuskísérettel; 

Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése mozgással, játékkal 

összekapcsolva; 

Népdalok, népszokások dalainak 

éneklése ritmuskísérettel és 

eszközhasználattal 

Ritmusgyakorlatok; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása kötött 

sorrendben; 

Néptánclépések, motívumok, 

motívumfűzések 

gyakoroltatása szabadon 

(improvizálás); 

A páros tánc gyakorlása; 

Népszokások, néptánc 

motívumfűzések, 

koreográfiák színpadi 

előadása közönségnek; 

Egyéni produkció bemutatása 

társaknak; 

Önelemzés egyéni 

produkcióról vagy a 

csoportos produkcióban 

tetten érhető saját 

teljesítményről; 

Tanulói produkció, attitűd-

megnyilvánulás 

megfigyelése különféle 

helyzetekben, a tanuló 

különféle szerepeiben és a 

tanulás különféle 

fázisaiban; 

Tanulók közös produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

más tanulók által; 

Tanulók egyéni vagy közös 

produkcióinak 

megtekintése és elemzése 

a pedagógus által; 

Iskolai vagy egyéb 

versenyeken való 

szerepeltetés; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorolása tanulók 

által; 

Megfigyelt produkciók 

rangsorskálán való 

elhelyezése a pedagógus 

által; 

Megfigyelt produkciók 

zsűriztetése külső 

szakemberek által; 

Produkciók 

elemzőértékelése 

szóban; 

A csoporttagokhoz, a 

partnerhez való 

viszonyulás elemző 

értékelése szóban; 
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Filmek megtekintése 

néptáncokról, 

népszokásokról; 

Koreográfiák elemzése; 

Táncdialektusok elemzése; 

A táncírás alapelemeinek tanulás 

Csoportos színpadi 

produkciók bemutatása 

közönségnek; 

Filmek, hangzó anyagok 

tanulói elemzése 

megtekintés, illetve 

meghallgatás után; 
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2.2.6 FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÖVETELMÉNY 

FEJLESZTÉSI FELADATOK KÖVETELMÉNYEK 

 A test alkalmassá tétele a tananyag 

szerinti táncos mozgásra 

 Az összefoglaló és rendszerező 

gondolkodás valamint a fogalmi 

gondolkodás ösztönzése és fejlesztése, 

az összefüggések feltárása az alapfokú 

évfolyamok ismeretanyagán keresztül 

 Az improvizációs készség, az előadói 

készség, a ritmusérzék, a 

mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, 

a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a 

dinamikai készség, a partnerkapcsolat 

fejlesztése 

 A vizsgahelyzetre való felkészítés 

 A tanuló ismerje az alapfokú 

évfolyamokon elsajátított táncokat, a 

tanult koreográfiákat, a tanult zenei, 

folklorisztikai, földrajzi jellemzőket 

 A tanuló legyen képes a tanult ismeretek 

megfogalmazására, az önálló táncos 

megjelenítésre, improvizációra, a 

megfelelő táncos magatartás színpadi 

megjelenítésére, az alapfokú művészeti 

vizsga követelményeinek teljesítésére 

 

4.3.6 TANANYAG 

TÁNCTECHNIKA 

Alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, 

súlyváltások, ugrás típusok, forgások, 

térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő 

játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, 

körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly – 

fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási 

módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, 

tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, 

csapások gesztusok (kar, láb) 

TÁNCGYAKORLAT 

 A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 

 Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, 

táncismeret bővítése 

 A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése 

 A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése 

 A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése 

 Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az 

életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 

tánctípus anyaga 

MOLDVAI KÖR – SOR – ÉS PÁROS TÁNCOK 

A SZÉKI TÁNCREND 
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KOREOGRÁFIA Az ismert táncanyagból 

ZENEI ISMERETEK 

A tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei 

és zenei együttesei, a dűvő és az esztam kíséret 

jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok 

NÉPI ÉNEK 
A tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, 

bővítése 

TÁNCFOLKLORISZTIKA 
Az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, 

táncalkalmak, táncos magatartás 

VISELETEK 

Jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, 

öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 

viselet összefüggései 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

A saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő 

nemzetiségek tánchagyományát is: BARANYAI 

JÁTÉKOK ÉS TÁNCOK, A NÉMET, ÉS HORVÁT 

NEMZETISÉGEK JÁTÉKAI ÉS TÁNCAI 

 

2.3 KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPFOKÚ ÉVFOLYAMOK ELVÉGZÉSE UTÁN 

A tanuló ismerje 

 Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi 

tantervben meghatározott tájegységek szerint. 

 A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai 

ismeretek összefüggéseit. 

 A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat. 

 A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat. 

 A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat 

során. 

 A színpadi törvényszerűségeket. 

 A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását. 

 A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat. 

 

A tanuló legyen képes 

 Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, 

a tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc 

közbeni használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására 

 A megszerzett ismeretekről beszélni. 

 A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való 

igazodásra, ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat. 
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 A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is. 

 A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra. 

 A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra. 

 A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra. 

 Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik 

elő 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

2.3.2 A VIZSGA RÉSZEI 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

2.3.3 A VIZSGA TANTÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA 

Néptánc  

Csoportban 5–10 perc 

Egyénenként illetve párban: 2–3 perc 

2.3.4 A VIZSGA TARTALMA 

 Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia 

(koreográfia részlet, folyamat) csoportos bemutatása 

 Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő 

tájegységek tanult táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis 

csoportban (maximum 3 pár) illetve egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, 

a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a dialektusból 

2.3.5 A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

 Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét 

 Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos 

mozgás és a zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása 

 

NÉPTÁNC ALAPVIZSGA TANANYAGA 

TANANYA

G 

TÍPUS SZÁMONKÉRÉ

S FORMÁJA 

IDŐTARTA

M 

MOLDVAI 

TÁNCOK 

(ERDÉLYI 

DIALEKTU

S) 

MOLDVAI 

KÖR ÉS 

PÁROSTÁNCO

K 

CSOPORTOS 10 PERC 

DÉL-

ALFÖLDI 

TÁNCOK 

(TISZAI 

DIALEKTU

S) 

OLÁHOS, 

LASSÚ – ÉS 

FRISSCSÁRD

ÁS 

PÁROS 

BEMUTATÁS, 

IMPROVIZÁCI

Ó 

3 PERC 
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A NÉPTÁNC GYAKORLATI VIZSGA MENETE: 

1.  

2.1.Moldvai táncok csoportos bemutatása     10 perc 

3.2.Dél-alföldi táncok improvizatív bemutatása páronként csoportban  10 perc 

4.3.Baranyai koreográfia bemutatása csoportban      7 perc 

 

A vizsgára szánt teljes időtartam: 45 perc 

Az improvizatív páros vizsgák során egyszerre max. 2 pár vizsgázhat. 

 

Mivel az alapfok letételnek feltétele az eddigi évfolyamok követelményeinek sikeres 

teljesítése, az ötfokozatú értékelés során az elégtelen osztályzat nem alkalmazható, 

csak abban az esetben, ha a tanuló megtagadja a vizsgát.  

Mivel az összetett műfajon belül körülhatárolható értékelési szempontok szubjektív benyomásokat is 

tartalmaznak, ezért az ötfokozatú értékelés részletezése célszerű. A 10 pontban kifejtett szempontok 

megfigyelésén túl a táncos megjelenése, előadása, előadó készsége nagyban meghatározza a 

produkció minőségét, és így értékelését. Az értékelési szempontok egyenrangúsága mellett, az 

azokon belüli hangsúlyeltolódás bizonyos esetekben értelmetlenné teszi az öt fokozat éles határokkal 

történő definiálását (pl.: 2 motívumból, stílusos, folyamatos előadással, plasztikai dinamikai 

tagolással lehet jeles (5) értékelést szerezni.). 

 

 

FOLKLÓRISMERET 

 

TANANYAG SZÁMONKÉRÉS 

FORMÁJA 

IDŐTARTAM A VIZSGA TÉMAKÖREI 

FOLKLÓRISMERET ÍRÁSBELI 

VIZSGA 

(TESZT) 

30 PERC 1. A folklór, mint történeti 

hagyomány sajátosságai 

2. Az egyes jeles napok időpontja 

BARANYA

I TÁNCOK 

(DUNAI 

DIALEKTU

S) 

PÁROS 

UGRÓS, 

LASSÚ ÉS 

FRISSCSÁRD

ÁS 

KOREOGRÁFI

A, CSOPORTOS 
7 PERC 
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3. A jeles napok vallási, hiedelmi 

funkciói, magyarázó története, 

4. A hagyományos paraszti élet 

jellegzetes fordulópontjai, 

5. A magyar paraszti világkép 

legfőbb elemei, eredetük, a 

hozzájuk fűződő mondák, 

6. A parasztság hiedelemvilágának 

főbb szereplői, funkciójuk 

A FOLKLÓRISMERET VIZSGA MENETE 

 

1. Írásbeli vizsga megtétele       30 perc 

2. Javítás, értékelés        30 perc 

3. Eredményhirdetés        15 perc 

 

A vizsgára szánt teljes időtartam: 75 perc 

 

A folklórismereti írásbeli vizsgát, és a néptánc gyakorlati vizsgát két külön napon kell 

tenni. 

2.4 A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS) TANESZKÖZ 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

 Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

 A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz 

szükséges megfelelő népviseletek, lábbelik 

 

3. FOLKLÓRISMERET 

A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a 

néphagyomány ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. 

Világítson rá a hagyomány folyamatosan változó természetére, egykori történeti 

rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé a jeles napok és ünnepi szokások 

megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő hagyományokat, 

szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a 

gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson 

segítséget.ALAPFOK 3. ÉVFOLYAM 
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3.2.2 FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén 

keresztül, a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, 

közösségérzet, a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

3.2.3 TANANYAG 

A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások 

megismertetése. 

GYEREKSZÜLETÉS, 

GYERMEKKOR 

 Jósló praktikák a gyermek születése előtt 

 Komatál hagyománya 

 Keresztelő 

 A gyermek befogadása, helye a családban és a falu 

társadalmában 

 Az anya avatása 

 Munkára nevelés, gyermekmunka 

A GYERMEKEK 

JÁTÉKALKALMAI 

ÉS TÁNCALKALMAI 

 A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak /libalegeltetés, 

kalákamunkák/ 

 A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében 

betöltött szerepe 

 A tánc tanulása 

 Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának szokások, 

táncok, zenei kultúra tanulása) 

 A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók 

tánca, serketánc) 

AZ ÉVKÖR ÜNNEPEI 

GYERMEKSZEMMEL 

 Szent Miklós napja 

 Jézus születésének története 

 Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 

 Szent Balázs napja, Balázsjárás 

 Szent Gergely napja, Gergelyjárás 

 Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 

 Pünkösdi királynéjárás 

 

3.2.4 KÖVETELMÉNYEK 

 A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a 

gyermekkor jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására 
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3.3 ALAPFOK 4. ÉVFOLYAM 

3.3.2 FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

3.3.3 TANANYAG 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 

LEGÉNYÉLET, 

LEÁNYÉLET, 

PÁRVÁLASZTÁS, 

LAKODALOM 

 Munkavégzés a serdülő korban 

 Legényavatás, leányavatás 

 Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 

 Szokásjogok a paraszti társadalomban 

 Leánynéző, háztűznéző, hozomány 

 Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 

 Lakodalmi előkészületek 

 Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 

 Lakodalmi szokások, rítusok 

LEGÉNYEK ÉS 

LÁNYOK JÁTÉK 

ÉS 

TÁNCALKALMAK 

 A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas 

kapcsolatokban 

 Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 

 Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 

 Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 

LÁNYOK ÉS 

LEGÉNYEK 

SZEREPE A 

KALENDÁRIS 

SZOKÁSOKBAN 

 Luca kettős alakja 

 Betlehemezés 

 Farsangi szokások 

 A nagyhét eseményei 

 A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 

 Pünkösdi királyválasztás 

 Májusfaállítás 

 Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 

 

3.3.4 KÖVETELMÉNYEK 

 A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, 

legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom 

menetének, szereplőit 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 
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megfogalmazására 
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3.4 ALAPFOK 5. ÉVFOLYAM 

3.4.2 FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

3.4.3 TANANYAG 

A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 

A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, a jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 

FELNŐTTEK, 

IDŐSEK ÉS AZ 

ELBÚCSÚZTATÁS 

SZOKÁSAI 

 Paraszti munka, munkaszervezés 

 Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 

 Előjelek, jóslások, hiedelmek 

 A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 

 Virrasztás, temetés, siratás 

 A halotti tor 

 Fejfák, keresztek 

 Mindenszentek napja 

 Halottak napja, megemlékezés a halottakról 

A HÁZASOK 

TÁNCALKALMAI 

 Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, 

lakodalom) 

 Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 

 Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi 

kontyoló) 

 Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 

FELNŐTTEK AZ 

ÉVKÖR 

ÜNNEPEIN 

 Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 

 A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 

 Szent György napja 

 Virágvasárnap 

 A húsvéti ételek jelképrendszere 

 Fehérvasárnap 

 Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 

 Szent István napja, új kenyér ünnepe 

 Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 

 Szent Mihály napja 

 Dömötör napja, Vendel napja 

 

3.4.4 KÖVETELMÉNYEK 

 A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és 

időskor jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, 
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azok szerepét 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására 

 

ALAPFOK 6. ÉVFOLYAM 

3.4.5 FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések 

megfogalmazása 

 A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a 

táncdialektusok elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése 

 A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

 A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

3.4.6 TANANYAG 

Táncfolklorisztika 

A régi táncréteg jellemzői 

 

KÖRTÁNCOK  Középkori tánchagyomány, lánc és körtáncok 

 Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 

ESZKÖZÖS 

PÁSZTORTÁNCOK 
 Kanásztánc, pásztortánc 

 Pásztorbotoló, cigánybotoló 

UGRÓS–LEGÉNYES 

TÁNCTÍPUS 

 Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi 

sajátosságok) 

 Erdélyi legényes táncok 

KÜZDŐ 

KARAKTERŰ 

PÁROS TÁNCOK 

 Forgós–forgatós páros táncok 

 Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 

 Lassú tempójú páros táncok 

 Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 

 Az új táncréteg jellemzői 

 A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás 

kialakulása 

VERBUNK  A szóló verbunk 

 Szabályozott szerkezetű verbunkok 

CSÁRDÁS 
 A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, 

csárdás, ugrós) 

 Körcsárdás, hármas csárdás 

A DIALEKTUSOK 

MEGHATÁROZÁSA, 

 Dunai dialektus 

 Tiszai dialektus 
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ELHELYEZKEDÉSE, 

JELLEMZŐI 

 Erdélyi dialektus 

 A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy 

dialektusterületekben 

 

3.4.7 KÖVETELMÉNYEK 

 A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a 

tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 

 A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 

szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 

megfogalmazására 

3.5 A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

A tnuló ismerje 

 A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a 

jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét. 

 A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép 

legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága 

főbb szereplőit, funkcióit. 

A tanuló legyen képes 

 A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 

szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek 

felismerésére. 

 A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek 

elfogadására. 

 Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben. 

 A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni. 

 Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban. 

3.5.2 A VIZSGA RÉSZEI 

 A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

3.5.3 A VIZSGA TANTÁRGYA ÉS IDŐTARTAMA 

 Folklórismeret  

 Írásbeli: 30 perc 

 Szóbeli: 5 perc 

3.5.4 A VIZSGA TARTALMA 

 A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 

témakörökből áll 

 Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő 

feladatokat tartalmaz 

 A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
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 Témakörök 

o Jeles napok 

o Munkavégző ünnepek 

o Az emberélet fordulói 

o Táncdialektusok 

o A régi és új táncréteg tánctípusai 

3.5.5 A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

Írásbeli vizsga 

 A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

 Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke 

hagy jóvá 

Szóbeli vizsga 

 A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 

 Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

 

3.6 A TANANYAG FELDOLGOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÖTELEZŐ (MINIMÁLIS) TANESZKÖZ 

 1 db tábla vagy flipchart 

 1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 

 Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

 Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

 Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 

 

mellékletek 

1. Pedagógus elvárás rendszer 

2. Vezetői elvárás rendszer 

3. Intézményi elvárás rendszer 
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Intézményi záradék 
 

 

 




