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I. NEVELÉSI PROGRAM 

1. Pedagógiai alapelvek 
 

Mire való az iskola?  

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 

hogy felébredjen a tudás vágya, 

megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, 

megtanulja szeretni, amit csinál, és 

megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 

                                                                                   Szent-Györgyi Albert 

 

Többcélú intézmény lévén a személyiségközpontú nevelést-oktatást vállaljuk fel, amely 

számunkra a következőt jelenti: 

 iskolánk nevelő – oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén 

tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek 

(család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének 

kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek 

egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási 

folyamatokat; 

 alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át 

tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének; 

 a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket – készségeket és attitűdöket 

kölcsönhatásban fejlesztjük; 

 iskolánk a gyerekeket felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele 

a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; 

 a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási 

gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét 

élmények és tapasztalatok gyűjtésére; 

 alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes munka érdekében; 

 szegregációmentes együttnevelési környezetet alakítunk ki; 

 minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az 

önmegvalósítás lehetőségét; 

 az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási 

esélyegyenlőség megteremtéséhez; 

 a kiváló adottságokkal és képességekkel rendelkező tanulóknak lehetőséget teremtünk 

tehetségük kibontakoztatására;   

 hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok 

leküzdéséhez; 

 a sajátos nevelési igényű gyermekeket integráltan oktatjuk; 

 reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány 

illetve pálya kiválasztását;  

 a kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes 

világukban való eligazodás képességét;  

 alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, 

környezetünk megismerésének és megóvásának igényét; 

 Az iskola tradicionális hagyományainak, értékeinek megóvását, továbbvitelét fontos 

feladatnak tekintjük. 
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2. A nevelő-oktató munka céljai 
 

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi 

értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni 

boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is 

szolgálja.  

 

Ennek érdekében célunk: 

 Alakítsuk ki az alapvető kulcskompetenciákat a tanulókban: 

- anyanyelvi kommunikáció  

- idegen nyelvi kommunikáció, 

- matematikai, 

- természettudományos és technikai, 

- digitális, 

- a hatékony önálló tanulás, 

- szociális és állampolgári 

- kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, 

- esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességek fejlesztése; 

 a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak - lehetőség szerint – egyénre szabott 

fejlesztése; 

 a kompetencia alapú oktatás segítse a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, illetve megvalósulását; 

 újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése 

 digitális írástudás elterjesztése 

 önálló intézményi innováció megvalósítása, folyamatossá tétele. 

 

Alsó tagozatunkon (1-4 évfolyam): 

 óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás 

iránti érdeklődést és nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlődését; 

 vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás 

tevékenységeibe; 

 a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és 

képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során; 

 tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd 

a magasabb társadalom értékei iránt; 

 iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának 

kielégítésére; alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt; 

 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, 

fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket, 

 az olvasás iránti kedv felkeltése, fenntartás; 

 társas kapcsolataikat hassa át az egymás iránti tisztelet, fogadják el a szabályokat és 

megállapodásokat, alkalmazzák a kulturált együttélés normáit, tudjanak együttműködni 

másokkal. 

 

Felső tagozatunkon (5-8. évfolyam): 

 folytassuk és erősítsük az első szakasz (alsó évfolyamok) nevelő-oktató munkáját, a 

képességek, készségek fejlesztését; 
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 neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket; 

 tanulóinkat – érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően – készítsük 

fel a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre; 

 tudatosítsuk a gyermekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi 

értékeket, erősítsük meg a humánus magatartásmintákat, pozitív szokásokat, és a 

gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiség kiteljesedését; 

 a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük a 

tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját; 

 jellemezze munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a 

tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben 

megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság;  

 a tárgyi tudás mellé a gyermekek szerezzék meg mindazokat az együttműködési, 

kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások 

számára hasznosítani tudja. 

 

3. A nevelő-oktató munka feladatai: 

 kompetencia alapú oktatás kiterjesztése;  

 élet közeli tanulási környezet kialakítása;  

 a tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenységrendszerének 

biztosítása;  

 változatos oktatásszervezési- és munkaforma alkalmazása a tanulók aktivításának 

érdekében; 

 az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése az intézmény 

pedagógiai gyakorlatában; 

 szegregációmentes, együttnevelést biztosító környezet kialakítása. 

 

4. A nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei: 

 a tanulási stratégiák megválasztásában és a taneszközök használatában kitüntetett 

szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele;    

 személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, 

empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására; 

 az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, 

alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül; 

 megismerjük és alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére kidolgozott 

tanulói és tanári eszközrendszereket, az SDT kínálta lehetőségeket; 

 a diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, illetve 

választjuk ki, a szummatív tesztek elkészítéséhez megyei illetve országos standardizált 

mérőeszközöket alkalmazunk; 

a nevelési-oktatási eljárások pedagógiai eszközeit a kooperatív technikákkal ötvözzük:  

A: a meggyőzés, a felvilágosítás, a tudatosítás módszerei: az oktatás valamennyi módszere, 

meggyőzés, minta, példa, példakép, példakövetés, eszménykép, bírálat, önbírálat, beszélgetés, 

felvilágosítás, tudatosítás, előadás, vita, beszámoló; 

 

B: a tevékenység megszervezésének módszerei: csoportképzés, kooperatív feladatmegoldás, 

követelés, megbízás, (ön)ellenőrzés, (ön)értékelés, játékos módszerek, gyakorlás; 

 

C: a magatartásra ható módszerek:  
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a.) ösztönző módszerek (ígéret, helyeslés, bíztatás, elismerés, szóbeli és írásbeli dicséret 

b.) kényszerítő módszerek: felszólítás, követelés, parancs, büntetés, párhuzamos 

osztályba való áthelyezés, áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben) 

c.) gátlást kiváltó módszerek: felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, intés, fenyegetés, 

tilalom, átterelés, elmarasztalás. 

 

5. A nevelő-oktató munka pedagógiai eljárásai: 

 fokozatosan átvezetjük a gyermeket az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai 

tanulás tevékenységeibe; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk 

a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása; 

 a verbális és a vizuális információhordozók együttes alkalmazása különösen a HH//HHH 

tanulók esetén; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat (egyéni-, páros-, csoport munka); 

 a célok megvalósulását szolgáló tanulásszervezési eljárások: 

 tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés 

 projektoktatás, témahét 

 az info-kommunikációs technológia mint eszköz és taneszköz alkalmazása; 

 hatékony tanuló megismerési technikákat alkalmazunk; 

 az ön- és csoportértékelés alkalmazása a személyes és társas kompetenciák fejlesztése 

érdekében; 

 az SNI tanulók esetében az integrált nevelést segítő sérülés specifikus fejlesztés, egyéni 

továbbhaladás, értékelés biztosítása. 

 

6. Személyiségfejlesztés 

A személyiség fejlődését három tényező befolyásolja: az öröklés, a környezet és a nevelés. A 

környezeti hatások – társadalom, nevelőintézmények, család – befolyásolják, hogy az 

adottságból mi, mikor és milyen mértékben és miképpen valósul meg. Ezen tényezők között a 

legjelentősebb a nevelés - oktatás személyiségformáló hatása.  

 

ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK 

Nevelő - oktató 

munkánk során 

komplex 

személyiségfejles

ztésre 

törekszünk. Ezért 

megismerjük 

tanítványaink 

szükségleteit, 

motivációs 

bázisát. 

Az iskolai élet 

szervezésének és 

a pedagógiai 

Az iskolai 

tevékenységrend

szer minden 

eleme segítse a 

tanulók testi, 

értelmi, érzelmi, 

akarati és 

jellembeli 

tulajdonságainak 

harmonikus 

fejlődését! 

 

Támogassuk a 

gyerekeket a 

reális önismeret 

kialakításában, 

az erkölcsi és 

jellembéli 

tulajdonságok 

felismerésében és 

tudatos 

formálásában! 

Teremtsük meg a 

feltételeit 

tanulóink 

szükségleteinek 

Folyamatosan 

megismerjük, 

követjük és 

elősegítjük 

személyiségük 

fejlődését. 

Tapasztalatainkat 

megosztjuk a 

kollégákkal és a 

szülőkkel. 

Alkalmazzuk a 

tanuló 

megismerési 

technikákat. 

Tesztek, 

tréningek, 

dramatikus 

játékok, 

önmegvalósítási 

lehetőségek, 

szereplési 

alkalmak 

teremtésével 

segítjük 

tanítványainkat 

saját 

személyiségük 

megismerésében 
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hatásrendszer 

alakításának 

meghatározó 

szempontja a 

tanulói 

szükségletek 

mind teljesebb 

kielégítése. 

kielégítéséhez: 

biológiai; 

biztonságérzet, a 

közösséghez 

tartozás, az 

intellektuális-

esztétikai és az 

önmegvalósítás. 

és fejlesztésében. 

Igyekszünk 

megismerni 

minden 

tanítványunk 

személyiségszerk

ezetétés 

elősegítjük a 

reális 

önismeretük 

alakítását, 

formáljuk az 

önmagukhoz és 

társaikhoz 

fűződő 

(szociális) 

viszonyukat 

(attitűdjüket). Az 

ember 

személyiségét 

tükrözi 

viszonyulásainak 

rendszere: az 

önmagához, a 

szűkebb - tágabb 

emberi- és 

természeti 

környezetéhez, a 

munkájához való 

viszonya. 

A fiataloknak 

legyen 

áttekintése saját 

személyisége 

összetevőiről, 

képességei és 

tehetsége 

határairól és 

lehetőségeiről, 

legyen 

betekintése a 

viselkedése 

hátterébe, 

motívum-

rendszerébe, 

helyesen ítélje 

meg az emberi 

kapcsolatokban 

játszott szerepét, 

hatását!  

Segítsük 

felfedezni és 

fejleszteni 

minden 

gyermekben a 

személyiségének 

saját értékeit; 

keressük minden 

gyerekben az 

egyedit, a 

megismételhetetl

ent, támogassuk 

őket önmaguk 

kiteljesítésében! 

 

Reális 

önértékelésre 

késztetjük a 

tanulókat. Valós 

életszituációk 

teremtésével 

segítjük az 

önálló, aktív, 

felelősségteljes 

személyiség 

kialakulását. 

A valós 

állapotból 

kiindulva 

fogalmazzunk 

meg egyénre 

szóló 

személyiségfejles

ztő programot!  

 

Követjük a 

tanítványaink 

magatartásában 

megnyilvánuló 

szociális-

életviteli 

kompetencia-

elemek 

fejlődését! Mind 

az alacsony, 

mind a túl magas 

önértékelés 

esetén a 

realitásokkal való 

szembesítésre, a 

reális önkritika / 

kritika 

kialakítására 

törekszünk. 

Az életkori 

pszichikus 

sajátosságokhoz 

alkalmazkodunk.  

Az egyes életkori 

fejlődési 

szakaszok: 

latencia kor (6-8 

év); prepubertás 

kor (9-11 év); 

pubertás kor (12-

16 év) jellemzőit 

vegyük 

figyelembe 

(terhelhetőség, 

motiváció, 

viselkedési 

Az érzékelés, 

észlelés, 

figyelem, 

emlékezet, 

képzelet és 

gondolkodás 

pszichikus 

funkcióit 

tudatosan 

fejlesszük a 

nevelési - 

oktatási 

folyamatokban! 

Valamennyi 

pszichikus 

funkció 

működését 

fejlesszük, de a 

serdülő korban 

már a produktív 

gondolkodásra 

helyezzük a 

hangsúlyt. Ezzel 

alapozzuk meg a 

kreatív 

személyiségjegye

A kreatív 

személyiség-

beállítódást 

erősítjük, az 

ismeretszerzés 

induktív és 

deduktív útját 

egyaránt 

alkalmazzuk. 

A tágan 

értelmezett 

tanulási 

folyamatokban 
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sajátosságok, 

társas 

kapcsolatok 

stb.)! 

Ezzel 

megalapozzuk a 

tanuláshoz 

szükséges 

alapkészségeket.  

k kialakulását. az aktivizáló 

módszereket 

részesítjük 

előnyben. 

A pedagógus 

személyisége 

alapvető 

motivációs 

tényező, 

közvetett módon 

meghatározója a 

tanulói 

teljesítménynek, 

a tantárgy iránti 

érdeklődésnek, a 

személyes 

kapcsolatok 

minőségének 

(magatartási 

modell, irányító 

személy).  

Lehetőleg 

alakítsunk ki 

minden 

tanulóban 

sikerorientált 

beállítódást, 

ennek érdekében 

alkalmazzon 

minden 

pedagógus 

hatékony tanítási 

stratégiákat, 

nevelési stílusa 

legyen integratív 

felismerhető 

együttműködésse

l! 

A pedagógus 

vértezze fel 

magát a 

professzionális 

szakmai-

módszertani 

tudás elemeivel, 

a tanuló 

személyiségének 

megismeréséhez 

szükséges 

tudással, a tanári-

tanulói 

interakciós és 

kommunikációs 

készségekkel, a 

konfliktusok 

kezeléséhez és 

megoldásához 

szükséges 

képességekkel! 

A szociális 

befolyásolás 

folyamatai közül 

a behódolás, az 

azonosulás és 

interiorizáció 

közül az utóbbira 

törekszünk, 

amelyet nem a 

hatalmi 

tekintéllyel, 

hanem a 

vonzerővel, 

hitelességgel és 

értékeink 

vállalásával 

kívánunk elérni. 

A tanulókkal a 

„megszólíthatósá

g” közelségében 

élnek a 

pedagógusok. 

Demokratikus 

együtt-működési 

készséget 

tanúsítanak 

korlátozottan 

tekintélyelvű 

nevelési 

gyakorlatot 

folytatnak. 

A kompetencia-

alapú oktatás 

részprogramjait 

is magába 

foglaló 

pedagógiai 

programunk 

össze-állításánál 

elsődleges 

szempont a 

nevelés - oktatás 

személyiségfejles

ztő hatásának 

érvényesítése. 

 

Az iskola 

pedagógiai 

gyakorlata adjon 

teret: a színes 

sokoldalú iskolai 

életnek, az 

egyéni és 

csoportos 

tanulásnak, 

játéknak, 

munkának; 

fejlessze a 

tanulók 

önismeretét, 

együttműködési 

készségét, eddze 

akaratát! 

 

Az értelem 

kiműveléséhez 

kapcsolódó 

tanulási 

motívumok és 

tanulási módok, a 

megismerési 

vágy fejlesztése, 

a játék-szeretet 

és az alkotásvágy 

fejlesztése, a 

tanulási 

teljesítmény 

optimalizálását 

segítő 

személyiségjegye

k erősítése 

minden 

pedagógus napi 

feladata. 

Kognitív 

képességek 

fejlesztése: 

kognitív rutinok 

(műveletek), 

kognitív 

kommunikáció, 

problémamegold

ás, a tanulási 

életforma 

kialakítása a 

pedagógusok és 

szülők 

együttműködése 

révén. Az egyéni 

(önálló) tanulási 

stratégiák és 

módszerek 

kialakítása a 

tanulásmódszerta

ni epocha 

beépítésével a 

tanrendbe. 

A kompetencia 

területekre 

készített tanulói 

eszközök 

(tankönyvek, 

munkafüzetek, 

feladatsorok, 

fejlesztő 

programok, 

demonstrációs 

anyagok és 

mérőeszközök 

stb.) célszerű 

alkalmazása.  

Megalapozzuk a A tanulók Olyan iskolai Az iskolai társas Élményszerű, 
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szociális  

kompetencia, a 

pozitív szociális 

szokások,  

kialakulását.  

Tudatosan 

fejlesztjük 

tanítványaink 

társas 

hatékonyságát. 

A pedagógusok - 

a segítő 

életmódra 

nevelés - sikere 

érdekében 

rendszeresen 

pozitív mintákat 

nyújtanak a 

segítő 

együttműködés 

változatos 

formáival.  

 

ismerjék meg és 

sajátítsák el a 

szociális 

viselkedés 

alapvető 

szabályait, 

alakítsuk ki 

bennük az egyéni 

szociális 

értékrendet, a 

döntési 

szabadság és 

felelősség 

összhangját! 

Formáljuk 

tanítványainkat 

belső kontrollos, 

asszertív 

személyiségekké

!  

Legyenek 

tisztában a 

mindenkori 

szociális 

státusukkal!  

életrend 

kialakítása, 

működtetése, 

amelyben a 

tanulók 

biztonságban 

érzik magukat, 

mivel a 

magatartási 

szabályok 

átláthatóak, 

kiszámíthatóak, 

mindenkitől 

egyértelműen és 

következetesen 

elvártak.  

Tudják higgadtan 

kezelni a 

konfliktusos 

szituációkat is. 

szituációk az 

iskolai / osztály 

közösség 

mindennapi 

életében 

„terepgyakorlatk

ént” szolgálnak a 

tanulóknak az 

egyének és 

csoportok 

kölcsönös 

megértésének, 

együttérzésének, 

segítőkészségéne

k élményszerű 

megtapasztalásáh

oz; a pozitív és 

negatív érzelmi 

viszonyulások 

kezeléséhez. 

pozitív minták 

felkínálása, 

szociális 

szokások, 

attitűdök 

bemutatása, 

meggyőződések, 

értékítéletek, 

ismeretek és 

készségek 

nyújtása, 

személyes 

példamutatás, 

történelmi 

személyiségek, 

irodalmi, drámai 

hősök tetteinek, 

magatartásának 

átélési 

lehetőségeivel, a 

negatív, 

antiszociális 

minták pusztító 

hatásának 

csökkentése, 

fékezése. 

A személyes 

kompetencia 

fejlesztésével az 

egészséges és 

kulturált 

életmódra 

nevelést 

szolgáljuk. A 

harmonikusan 

fejlett 

személyiség 

szükségleteit 

meghatározó 

életfilozófia 

részévé válik. 

Kiépítjük és az 

egyéni életélési 

kultúra részévé 

tesszük a pozitív 

tartalmú 

viszonyulásokat 

(attitűd), 

szükségleteket 

(igényszint), 

Személyes 

képességek 

fejlesztése: 

önkiszolgálás, 

önellátás, 

önkifejezés, 

önvédelmi 

(egészségvédő, 

identitásvédő, 

önreflexív 

képességek 

(önértékelő, 

önmegismerő, 

önfejlesztő 

képesség). 

A tanuló legyen 

tisztában a 

személyiséget 

veszélyeztető 

negatív 

hatásokkal 

(negatív hatású 

társas viszonyok, 

káros 

A tanuló 

tudatosan 

alakítsa a saját 

pozitív 

életfilozófiáját, 

egészséges 

életmódját, 

szokásrendszerét

! 

A tanuló 

személyiségébe 

építsük be a jóléti 

modell központi 

kategóriáit. 

- egészség, 

- önmegvalósítás 

–alkotás, 

- minőség 

mindenben, 

- egyéni életélés 

kultúrája! 

Az önellátó és 

identitásvédő 

képesség, 

tevékenységform

áinak 

gyakoroltatása az 

életkori 

sajátosságoknak 

megfelelően.. 

A személyiség 

egészséges 

önérvényesítéséh

ez, ugyanakkor a 

függőségi 

relációk 

megtapasztalásár

a is alkalmas 

szituációk 

teremtése. 

Beszélgetés, vita, 

véleménycsere, 

élethelyzetek, 

szituációk 

eljátszása, azok 

elemzése, 

kiselőadások, 

prezentációk, 

jelenetek 

bemutatása, 

dramatizálás, 

színjátszás, 

pszichodráma, 

riportok készítése 

- elemzése, 

kiállítások, 

vetélkedők, 

irodalmi - zenei - 

képzőművészeti 

alkotások, tablók, 

sajtófigyelés, 

videofilmek, 

bábozás, 

tematikus gyűjtő 
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motivumokat 

(cselekvésre 

késztető belső 

hajtóerő), 

szokásokat 

(sztereotíp 

módon működő 

cselekvések).  

szenvedélyek - 

drog, alkohol, 

dohányzás, 

elégtelen 

táplálkozás, 

mozgásszegény 

életmód stb.)! 

munka, fénykép-

és 

videofelvételek, 

riportok stb. 

Frusztrációs 

nevelési 

szituációkban 

adekvát 

konfliktus-

megoldási 

stratégiákat 

alkalmazunk: 

problémamegold

ó (győztes-

győztes), 

alkalmazkodó, 

elkerülő, 

kompromisszum

kereső, versengő 

(győztes-

vesztes). 

 

A nevelő 

személyiségének 

fontos eleme a 

hitelesség 

(kongruencia), az 

elfogadás és az 

empátia (beleélő 

készség). 

Önmaga állandó 

fejlesztésére, 

interperszonális 

készségeinek 

javítására kell 

törekednie! 

 

A verbális és 

nonverbális 

kommunikációs 

képességek 

változatos 

formáinak 

megtanítása. 

A 

problémamegold

ás lépéseit 

tudatosan 

betartjuk (a 

probléma 

meghatározása, a 

konfliktusban 

érintett 

személyek 

azonosítása, 

lehetséges 

megoldási 

módok keresése, 

a választott 

megoldás 

kivitelezése.  

A kortársi 

interakciókat 

indirekt módon 

irányítjuk, s a 

pozitív tartalmú 

csoportnyomás 

eszközét a kívánt 

nevelési hatások 

elérésének 

szolgálatába 

állítjuk. A 

szempontváltás 

képességét 

gyakorlással 

sajátíttatjuk el. 

Követendő 

mintákat 

nyújtunk a 

kommunikációba

n és a 

konfliktusok 

kezelésében! 

A nevelőtestület 

bővíti ismereteit 

a neveléssel 

összefüggő 

mérési – 

értékelési 

ismeretek és 

készségek 

területen, igény 

szerint 

alkalmazza 

azokat: 

neveltségi szint 

vizsgálatok, 

szociometriai 

mérések, tanulási 

motiváció, 

szorongásvizsgál

at, 

attitűdvizsgálat, 

szociometria, 

személyiségvizsg

álat, stb. 

A pedagógus 

tekintélyét a 

szakmai - emberi 

autoritásra 

alapozzuk. 

 

Korlátozottan 

tekintélyelvű és 

magas szintű 

demokratizmusra 

épülő nevelési 

stílusra 

törekszünk, a 

pedagógusok 

bánásmódja, 

kontrollmódszere

i a nevelés 

folyamán, 

alkalmazkodjana

k a gyerek 

életkorához, 

alkatához, 

reakciómódjaiho

z! 

A szociális 

befolyásolás 

fokozatait a 

helyzetnek 

megfelelően 

alkalmazni: 

behódolás (alapja 

a hatalom), 

azonosulás 

(alapja a 

vonzerő) és 

interiorizáció 

(alapja a 

hitelesség). 

Változatos, a 

szituációkhoz 

adekvát módon 

megválasztott 

nevelési 

eljárásokat és 

módszereket 

alkalmazunk. 

Valamennyi 

nevelési 

módszernek 

létjogosultsága 

lehet, de annak 

eldöntése, hogy 

mikor, melyik 

megoldást 

alkalmazza a 

pedagógus, az 

kizárólag a 

nevelő 

döntésének a 

függvénye. 

Az építő és 

esetleges 

romboló 

következményeit 
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egyaránt 

vállalnia kell. 

Az iskolánkban 

folyó pedagógiai 

tevékenység 

alapja a tanuló, 

nevelő, szülő 

együttműködése.  

A pedagógus 

bánásmódja és 

nevelési stílusa 

legyen szociál-

integratív! 

Formáljunk 

sokoldalú társas 

kapcsolatokra 

képes, 

környezettudatos, 

egészséges 

életmódot 

közvetítő, 

kialakító 

személyiségeket 

valamennyi 

tantárgy tanítása 

során. 

Az ember és 

társadalomismere

t, etika modul 

keretében 

összehangoltan 

az osztályfőnöki 

témákkal, 

valamint az 

egészségnevelési 

modul 

tartalmával. 

Sokféle 

ismerethordozó, 

médiaanyag, 

demonstrációs 

eszköz, 

infokommunikác

iós technika 

rendelkezésünkre 

áll. 

Ezeket az egyéni 

és csoportos 

ismeret-

elsajátítás 

szolgálatába 

állítjuk. 

A szociális-

életviteli 

kompetenciák 

fejlesztése a 

készségek és 

képességek 

fejlesztése, 

pozitív attitűdök 

kialakítása 

szintézisében 

történik. 

A nevelési 

területek 

kölcsönös 

hatékonyságának 

megteremtése a 

személyiség 

harmonikus 

fejlődése 

érdekében. 

Az életkornak és 

fejlettségi 

szintnek 

megfelelő 

prioritások 

megtalálása, a 

nevelőhatások 

összehangolása. 

A közösségi 

nevelés 

módszereinek, a 

szociálpszicholó

giai 

csoportnyomás 

eszköztárának 

alkalmazása 

Konkrét megélt 

életszituációk 

elemzése, 

megoldási 

alternatívák 

kidolgozása, 

alkotó viták 

lefolytatása, az 

egyéni 

felelősségvállalás 

fokozása, a belső 

kontroll attitűd 

erősítése.  

Tanulóink 

személyiségébe 

építjük a 

szociális (társas) 

kapcsolatok, a 

konstruktív 

életvezetés, és az 

emberi-

természeti-

társadalmi 

környezet 

alakításának 

képességét. 

A következetes 

követelés és 

igényesség, 

másrészt a 

tanulók jogainak, 

emberi 

méltóságának 

tiszteletben 

tartása, a velük 

szemben 

megnyilvánuló 

pedagógiai 

tapintat, bizalom, 

megértés, 

türelem és 

igazságosság. 

Az önellátó 

képesség, 

viselkedés 

tevékenységform

áinak 

megismerése, 

gyakoroltatása, 

tudatosítása 

változatos 

formákban az 

életkori 

sajátosságoknak 

megfelelően. 

 

Egészséges és 

kulturált étkezés, 

öltözködés, 

testápolás, 

rendszeretet, a 

lakás és az 

osztályterem 

berendezéseinek 

rendben tartási 

igénye, az 

önkiszolgáló 

munkák, a 

közlekedés, és a 

vásárlás 

szokásai, mintái, 

készségei. 

A formális és 

informális 

szerepek 

értelmezése, 

elemzése, 

(szimulatív-

játékos) 

gyakoroltatása, a 

szerepkonfliktus

ok „megélése”, 

feloldásuk 

lehetőségeinek 

feltárása.  

A különböző 

érdeklődésű, 

értelmi, érzelmi, 

testi fejlettségű 

Az 

empátiaképesség 

kialakításával 

növelni a másság 

A harmonikus 

együttélés 

szabályainak és 

napi 

A formális és 

informális 

emberi-közösségi 

kapcsolatokat 

A különböző 

kompetencia-

területek 

programcsomagj



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 12 

és motivációjú 

gyermekeket 

felkészítjük a 

tovább tanulásra. 

elfogadásának, a 

toleranciának a 

fokát. 

A társadalmi 

együttélési 

normák és 

formák 

kölcsönös 

alakítása. 

gyakorlatának 

befogadása, 

követése. 

építő fórumok, 

rendezvények, 

programok 

szervezése. 

ai, a hozzájuk 

készült tanulói és 

tanári eszközök, 

demonstrációs 

anyagok. 

 

Művészeti oktatás nevelő – oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai és eljárásai  

A művészeti tevékenység, mint minden tevékenység magában hordozza a 

személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és 

egyetemes kultúra és a mindennapi élet esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti 

nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerűen 

tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a 

kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző-és 

iparművészetben ötvöződnek.  

  

1. Az alapfokú művészeti nevelés tárja fel a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, 

értesse meg, hogy az alkotás a legértékesebb alapképesség.  

2. A művészeti nevelés alapozza meg a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs 

képességét, az értékes alkotások iránti igényét.  

3. Rendszeresen átélt pozitív élményekkel alakítsa ki azokat az emberi tulajdonságokat, 

magatartási szokásokat, amelyek a művészetek területén az eredményes szereplés 

összetevői.  

4. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járuljon 

hozzá az akarati, az alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.  

5. Legyen az érzelmi és esztétikai nevelés eszközeivel az általános iskola, a család és a 

környezet személyiségformáló tevékenységek kiegészítése.  

6. Célja a tanulók ízlésének, érdeklődésének, igényességének, esztétikai- és 

mozgáskultúrájának megalapozása, fejlesztése.  

7. A tanulók felkészítése szabadidejük tartalmas eltöltésére, amatőr társas muzsikálásra, 

táncra.  

8. Az életkornak megfelelő művészeti tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek 

olvasására való ösztönzés. Hangzóanyag hallgatása.   

9. A művészeti értékek szeretetére, rendszeres hangverseny- és képzőművészeti 

kiállítások látogatásra, a rádió és televízió zenei-, tánc- és képzőművészeti műsorai, 

művészfilmek, az ilyen témájú események iránti érdeklődésre nevelés. Az internet 

adta lehetőségek kihasználása.  

10. A tehetségek felkutatása, tehetséggondozás, az esetleges művészeti irányultságú 

pályaválasztásra való felkészítés.  

11. A hátrányos helyzetű tanulók segítése.  

12. Együttműködés más intézményekkel, részvállalás intézményi, városi térségi 

kulturális és közművelődési feladatokból 

Alapelvek:  

1. A fenntartó elvárásainak megfelelés  

2. Intézmény-egységünk nyitott minden egyes partnerünk, illetve megrendelőnk 

felé.  
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Legfontosabb partnereink, illetve megrendelőink a szülők, gyerekek és a fenntartónk. Az ő 

általuk felénk támasztott, nyíltan megfogalmazott igények kielégítése, ezeknek megfelelés a 

legfőbb törekvésünk.  

A demokratizmus elveinek megfelelően fórumokat biztosítunk egyrészt igényeik, másrészt 

észrevételeik (kritikáik, bírálataik) megfogalmazásához.  

 

Az egyes művészeti ágak oktatásának cél- és feladatrendszere 

 
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

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 a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket 

és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 

A táncművészeti oktatás 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 és megszerettetésével 

lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és 

műveltség megszerzésére. 

 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

 

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. 

 

KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
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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, 

–    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. 
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7. A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 

Az egészségesebb életmód kialakítása. Ezt három tényező szem előtt tartásával kívánjuk 

elérni: 

 Felvilágosítás 

 Nevelés 

 Egészségmegőrzés 

Cél Feladat 

1. Felvilágosítás Az életkori sajátosságokhoz illeszkedő ismeretek nyújtása a 

következő témákban: 

 egészséges táplálkozás 

 szenvedélybetegségek 

 szexuális felvilágosítás 

 családtervezés 

 nemi úton terjedő betegségek, AIDS 

 a betegség és a gyógyulást segítő megosztás, 

elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat 

 testi higiénia 

 környezeti ártalmak (zaj, lég, hulladékkezelés, víz) 

 személyi biztonság (közlekedés, rizikóvállalás, fürdőzés 

természetes vizekben) 

 testedzés, mozgás, helyes testtartás 

2. Nevelés 

 

 

3. Egészségmegőrzés 

 Áthassa az iskola minden tanórai és tanórán kívüli, valamint 

hagyományos és nem hagyományos tevékenységét az 

egészségnevelés és az egészségmegőrzés. 

 Vegyen részt benne az iskola minden dolgozója és külső 

partnerei pl. iskolaorvos, védőnő, ÁNTSZ, illetékes 

minisztériumok, szülői és civil szervezetek. 

 

a) Az egészséges életmód fejlesztési programja: 

Program Feladat Siker kritériumok 

Egészséges 

táplálkozás 
 A tanulók számára elméleti és 

gyakorlati ismeretek nyújtása 

az egészséges táplálkozás és 

kulturált étkezés terén 

 Az iskolai étkeztetés 

korszerűbbé tétele 

 Az iskola büfé kínálatának 

befolyásolása 

 Élelmiszer-válogatási 

ismeretek nyújtása 

 Konyhatechnikai, főzési 

gyakorlatok 

Az iskolai élet egészét átfogó 

egészségnevelés valósul meg: 

 Átdolgozott tanmenetek 

 Több egészségnevelési 

tartalom a tanórákon és a 

napközis foglalkozásokon 

Mozgási problémák  Tartás-javítás, 

gyógytestnevelés 

 Erő-, állóképesség, gyorsaság 

és ügyesség fejlesztése 

 Mozgásos játékok bővítése 

 Képzett szakemberek 

 Szűrés, iskolaorvossal, 

szakszolgálattal való 

együttműködés 

 Felmérések ősszel, tavasszal 
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 Szabadban való tartózkodás 

mozgáskultúrája 

 Játékos egészségfejlesztő 

testmozgás 

 Iskolai sportkörök 

 Diáksport egyesület 

 Vízi DSK. 

Személyi higiénés 

testápolási 

programok 

 Személyes tisztálkodás 

készséggé fejlesztése 

 Fogápolási és szájhigiénés 

problémák 

 A fertőző betegségek 

elkerülését célzó 

szokásalakítás 

 Iskolavédőnő rendszeres 

ellenőrzései 

 Órai szituációs játékok 

 Iskolafogászat 

 védőoltások 

Egészséges 

öltözködési program 
 Megfelelő öltözködési 

szokások kialakítása 

 Ruhaviselés, ruhaváltás 

gyakorlata 

 Ízlésformálás 

 Az egészség előnyben 

részesítése a divattal szemben 

Gyermekbalesetek 

megelőzése 
 Iskolai és otthoni 

balesetforrások 

 Veszélyhelyzetek felismerése, 

balesetek elkerülése 

 Közlekedési szabályok 

gyakorlása 

 Vízi sportok 

 Tűz- és balesetvédelmi oktatás 

 A közlekedési ismeretek 

oktatása, kapcsolattartás a 

rendőrséggel 

 Úszásoktatás 

Drogprevenció Életvezetési ismeretek átadása  Drogprevenciós foglalkozások 

osztályfőnöki órákon, 

 

8. A közösségfejlesztéssel az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 
 

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

kialakítja, megteremti. Az iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei a: 

 tanórák     - szaktárgyi órák, 

       - osztályfőnöki órák, 

 tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások- napközi, tanulószoba, 

       - séta, kirándulás, 

       - szakkörök… 

 diákönkormányzati munka, 

 szabadidős tevékenységek. 

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

céljai, abban azonban megegyeznek, hogy valamennyien tevékenyen hozzájárulnak: 

 az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához, 

 véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlődéséhez, 

 a közösségi szokások, normák elfogadásához (etikai értékrend), 

 a másság elfogadásához, 

 az együttérző magatartás kialakulásához, 

 harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez. 

Éppen azért, mert valamennyi terület feladata azonos  - és mivel az iskola nem differenciáltan, 

egymástól függetlenül, egymás mellett fejleszti a tanulók személyiségét, hanem közösen, 

egymást erősítve, a tanulók egyéni képességeit, beállítódását figyelembe véve - kiemelten 

fontos, hogy megjelöljük azokat a legfontosabb, a közösségfejlesztéssel kapcsolatos 
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feladatokat, amelyeket az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell vennie mindennapi 

munkája során. 

Külön ki kell emelni, hogy a közösségfejlesztés során nem csak a pedagógusoknak van 

feladatuk, hanem az iskolában foglalkoztatott valamennyi dolgozónak, sőt az iskolát segítő 

szervezetek vezetőinek, dolgozóinak is, hiszen megjelenésével, viselkedésével, 

beszédstílusával, társas kapcsolatával az intézmény valamennyi dolgozója példaként áll a 

diákok előtt. 

 

a) A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok: 

Törekedjünk arra, hogy minden tanuló: 

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

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek, 

 ismerje meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk 

nagy múltú értékeit, 

 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, 

 váljon érzékennyé környezete állapota iránt, 

 kapcsolódjon be közvetlen környezetének értékeinek megőrzésébe, gyarapításába, 

 életmódjában a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére 

törekvés váljon meghatározóvá, 

 legyen képes az új audiovizuális környezetet megérteni és azt szelektíven használni, 

 tudjon társaival és a felnőttekkel is adott témáról szabatosan kommunikálni, 

 ismerje meg a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit 

és ezek elkerülésének módjait, 

 kapjon hatékony támogatást a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának 

megelőzéséhez, 

 tanuljon meg tanulni, 

 segítse az SNI tanulók beilleszkedését, 

 tudja, hogy életpályája során többször pályamódosításra kényszerülhet, 

 legyen képes önellenőrzésre, egymás segítésére és segítő szándékú ellenőrzésére, 

 tevékenysége erősítse a közösséghez való kötődést. 

 

b) A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok megvalósítása: 

A tananyag elsajátítása során a nevelő: 

 segítse a tanulók kezdeményezéseit, 

 járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez, 

 segítse elő a közvetlen tapasztalatszerzést, a harmonikus kapcsolat kialakítását a 

természeti és társadalmi környezettel, 

 biztosítson elegendő lehetőséget a közösségi cselekvések kialakításának, 

fejlesztésének segítésére, 

 alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet, 

 ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárására, ápolására, 

késztessen az ezekért végzett egyéni és közösségi tevékenységre, 

 tegye képessé a tanulót a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak 

megismerésére és elemi szintű értékelésére, 

 alakuljon ki a tanulóban bátorító, vonzó jövőkép, amely elősegíti a környezeti 

harmónia létrejöttéhez szükséges életvitel, szokások kialakulását és a környezet iránti 

pozitív érzelmi viszonyulások erősödését, 
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 irányítsa a tanulót arra, hogy az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, 

a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének megvédésének a képességei 

álljanak a kommunikációs kultúra középpontjában, 

 fejlessze ki a tanulóban az új információs rendszerben való eligazodás, valamint annak 

kritikai módon való használatának képességét, 

 fejlessze a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész 

magatartást, 

 a változatos munkaformákkal erősítse az együvé tartozás és az egymásért való 

felelősség érzését. 

 

Közösségfejlesztés a művészetoktatásban 

 

A személyiségfejlesztés iskolai közösségben történik. A művészeti oktató-nevelő munka 

tehát nemcsak az egyén önmagához mért fejlesztését, helyes önértékelését foglalja magában, 

hanem a közösséghez való viszonyának fejlesztését is.  

Az iskolánkban megvalósuló alapfokú művészetoktatás egyik ága a táncművészet eleve 

közösségi tevékenység. A programban szereplő közös produkciók, fellépések segítik az 

összetartozás, egymásra utaltság érzésének gyakori átélését.  

  

A zene és képzőművészeti ág is épít a közös alkotómunkára. A növendékek a képzés során 

elsajátítják a közösségi élethez szükséges kompetenciákat:  

• Versenyre való felkészülés  

• Művészeti tábor   

• Szakmai kirándulások  

• Egymásra utaltság  

• Mások elfogadása  

• Kapcsolatteremtési képesség  

• Szereptől függő alá-, fölé rendelési viszony  Egy mindenkiért, mindenki 

egyért.  

Feladatunknak tekintjük:  

• a sikerek és kudarcok közös feldolgozását, a motivációs bázis újabb és újabb 

közösségi élménnyel történő állandósítását.  

• Az egyén aktív tagja legyen a közösségnek, nyitott legyen, merjen 

megnyilvánulni.  

• Kommunikációs képességei fejlődjenek.  

A közösségformálás szakaszai:  

1. A felvett növendékekből csoportok alkotása.  

2. Megegyezés a célkitűzésekben, a teljesítményelvárásokban.  

3. Minden csoporttagra szakítunk időt, meghallgatjuk kétségeit. 

Megmagyarázzuk az egyéni részvétel jelentőségét.  

4. Ösztönzés az egyén aktív részvételére  

5. Csapatszellem megteremtése, csoporton belüli hagyományok kialakítása  

6. A csoport munkájának és hatékonyságának ellenőrzése. (fellépések, 

öntevékenység)  

Művészeti oktatásban a személyiségfejlesztés, élménynyújtás, gyermekközpontúság 

 

„A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató és 

azokat társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra építünk, 

ami a személyiségünkben lehetőségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk e 
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fejlesztőmunkát leginkább, amelyekben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes.” 

(Bagdy Emőke)  

Hangsúlyozzuk a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális nevelés 

mellett kihasználja, alkalmazza a művészeti nevelés lehetőségeit.  

A gyermekeknek a foglalkozásokon a megszokott pedagógiai helyzettől eltérő szabad, 

felszabadult, a spontaneitást, a kreativitást támogató, elfogadó klímára van szükségük a 

művészi kibontakozáshoz. Meg kell tanítanunk őket az elfogulatlan, nyitott, „rácsodálkozó” 

attitűdre, valódi gyermeki vonások megnyilvánulásaira.  

Iskolánkba egyéni, tanári vagy szülői motiváció alapján jelentkeznek a gyerekek, ami azért 

lényeges, mert a művészetekre nyitott, fogékony gyermek rendszerint szívesen és örömmel 

fogadja be a tananyagot, és az elsajátítás folyamata is könnyebb.  

Tapasztalataink szerint beilleszkedési nehézségekkel nem kell megküzdeniük a tanulóknak, 

ami a nyugodt, harmonikus tanórai légkörnek, a sokszínű egyéni képességek pedagógiai 

elfogadásának, a segítő, inspiráló tanári hozzáállásnak, az együtt alkotásnak, zenélésnek és a 

gyakori rendezvényeknek köszönhető.  

Az alapfokú művészetoktatás segíthet a tanulási kudarcok kezelésében:  

A problémaérzékenység, az analizálás, az újrastrukturálás, a fantázia, a kifejezőképesség a 

lényeglátás kifinomulhat és hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények eléréséhez. A 

művészetekkel foglalkozó gyerekek ráadásul gyakran találhatnak arra alkalmat, hogy 

feszültségeiket „kitáncolják, kizenéljék, kialkossák” magukból. Ezáltal eredményesebb 

tanulásra lesznek képesek.  

 

 Személyiségfejlesztés  

  

A művészeti nevelés a leghatékonyabb személyiségformáló eszköz, mely érzelmeken 

keresztül hat az értelemre. Az ismeretek, a készségek, a képességek, a jártasságok, az 

attitüdök megszerzését, rögzítését az alkotó munka folyamata által biztosítja.  

Az intézmény önmeghatározásából kiindulva a művészeti alapiskola mint intézményegység 

alapvetően fontosnak tartja és kiemelten kezeli a személyiségfejlesztés folyamatos 

megvalósítását.  

Célunk:  

• Az önfejlődés elősegítése a belső lehetőségeket kicsalogató és azokat társas 

kapcsolatban kipróbáló öntapasztalás folyamatában. Ennek során arra építünk, ami a 

gyerekek személyiségében lehetőségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk ezt a fejlesztő 

munkát, amelyben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire képes.  

• A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepe van a nevelő személyiségének. Hiteles 

példát, modellt kell nyújtania. Ehhez a tanároknak is fontos ismerniük saját személyiségüket, 

személyiség jegyeik ismeretében arra kell törekedniük, hogy pozitív legyen ez a modell, 

amely a növendékekre óhatatlanul közvetlenül hat. Felkészülteknek, speciális tudással, 

képességekkel, főiskolai illetve egyetemi diplomával rendelkezőknek kell lenniük. Legyenek 

nyíltak, őszinték, kreatívak. Rendelkezzenek jó kapcsolatteremtő képességgel, legyenek 

képesek a rájuk bízott gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlesztésére.  

• Óriási szerepe van az alkalmazott módszereknek, gyakorlatnak, a cselekvésre 

serkentő motivációnak, a tanár-diák együttműködési készségének. Ezek átgondolása, 

személyre szóló tervezése a tanárok mindennapi feladata az órákra való felkészülés során.  

Feladatok:  

• Az értelmi, érzelmi képességek fejlesztése  

• Önismeret, kreativitás fejlesztése  

• Empátianövelés  

• Társas készség fejlesztése  
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• Akarati tényezők, megküzdés fejlesztése  

• Pozitív minták átvétele  

c) Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat 

TANTESTÜLET 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő és oktató munka iskolánkban 

egyrészt a nevelők és a tanulók közvetlen személyes kapcsolata valósul meg, másrészt 

közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

ALSÓ TAGOZAT 

- Családias légkör kialakítása, szokásrendek kialakítása, a Házirend szabályainak 

folyamatos megismertetése, betartása, az osztályközösség kiépítésének megkezdése 

(felelősi rendszer) saját szabályok létrehozása, betartása, szülőkkel való 

kapcsolattartás, önkiszolgálás megszervezése, szabadidős tevékenységek szervezése, a 

személyközi kapcsolatok figyelése, alakítása; 

- Az önkormányzó képesség kialakítása 4. osztályra bekapcsolódás a DÖK munkájába a 

szakasz végén, a közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása; 

- Fő fejlesztési irányok: az elkülönült évfolyamközösségek egymáshoz közelebbi 

kapcsolatba hozása. 

FELSŐ TAGOZAT 

- Az önkormányzás képességének kialakítása, aktív részvétel a DÖK munkájában, a 

közösség egyéni arculatának hagyományok ápolása, ügyeleti rendszer kiépítése, 

viselkedési normák betartása (Házirend), vitakészség fejlesztése; 

- A tanuló ismerje és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 

a család, az iskola, a társadalom együttélései szabályait. Segítségnyújtás a kamaszkori 

testi, lelki problémák megoldásához; Multikulturális képességek fejlesztése. A 

tolerancia képességének fejlesztése, a másság elfogadására nevelés.  

- A kulturált beszéd, magatartás csiszolása. Az összetartást erősítő normák, formai 

keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 

SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 

- Vezetője a munkaközösség-vezető, aki az iskolavezetés tagja. Szakmai és módszertani 

kérdésekben ad segítséget az iskolai nevelő-oktató munka tervezéséhez, 

szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Saját éves munkaterv szerint dolgozik. Szervezi az 

adott szaktárgyak versenyeit, szakmai vitákat tart, továbbképzéseket szervez, irányt 

mutat a továbblépéshez. Törekszik az egységes eljárások és módszerek, az értékelés, 

osztályozás egységes módszereinek megtalálására.  

OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK 

- A gyermek neveltségének fontos eleme a közösségben a közösségekért végzett munka. 

A közösségi nevelés fontos része az önkormányzó képesség kialakítása, fejlesztése. 

Közös tevékenységek szervezése, amelyek együttes élményt adnak, az együvé tartozás 

érzését erősítik. Cél: jó csoportlégkörben az együtt megválasztott közeli és távoli 

célok érdekében közös munkálkodás. Fontos az önállóság lehetővé tétele. Közös 

szabályok, normák alkotása, azok betartása. Közben kialakulnak a megfelelő 

személyközi viszonyok, mélyül a föl- és alárendelt pozíciókban a tanuló helyes 

önértékelése. 

CSOPORTOK 

- A felnőttek és a gyerekek között egyaránt létrejönnek egy-egy rövidebb vagy hosszabb 

időszakra szóló, egy adott feladat megoldására létrejövő csoportosulások, csoportok. 

Szerveződhetnek közös érdeklődési kör alapján, vagy konkrét feladat megoldására. 

Igen értékesek ezek a csoportok a közösségfejlesztés szempontjából, hiszen alulról 

szerveződnek. Jelenlétük és segítségük igen fontos az iskolai munkában. 
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9. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk 

tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

 a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák 

vezetése, 

 különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 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, 

 az 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, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 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 osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató 

bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az 

osztály szülői munkaközösségével.  

 Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

 Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti.  

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, 

félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, 

kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 
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 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok 

megoldását.  

 Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

A művészeti iskolai önálló tanulócsoport-vezető feladatai:  

 A nevelési-oktatási feladatok elosztása során gondoskodik a tanulók beosztásáról, a 

hozzá beosztott tanulókból a csoportok kialakításáról. Az ehhez rendelhető minimális 

tanulólétszámot, az alapfokú művészeti iskola felelős vezetőjének útmutatását és a helyi 

tantervben meghatározott szakmai szempontokat figyelembe véve szerint alakítja, 

szervezi és működteti osztályát, csoportjait. látja el osztályfőnöki feladatait.   

Osztályfőnöki feladatait a rendes munkaidő tanítással le nem kötött részében végzi.  

 Feladata különösen:     

- az osztályába, csoportjaiba beosztott tanulókkal kapcsolatos tanügyi adminisztráció 

elvégzése  

- a szülőkkel való kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra, ill. egyéni konzultáció 

formájában,  

- rendszeres kapcsolattartás a kötelező és választható tárgyakat tanító tanárokkal, - az 

iskolai szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon a tanulók 

előmenetelének előkészítése az osztályozó értekezletekre,    

- a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok elősegítése, kapcsolattartás a gyermek és 

ifjúságvédelmi felelőssel  

– a házirend ismertetése a tanév kezdetén, tájékoztatás a baleset- és egyéb védelmi 

intézkedésekről, különös tekintettel a hangszeres oktatás sajátosságaira.  

– a 8. évfolyam osztályfőnöke javaslatot tesz annak a tanulónak a személyére, akinek a 

nevelőtestület jóváhagyásával a 8 év munkájának elismeréseként megkapja az iskola által 

alapított Kodály Zoltán díjat.  

  

10. Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

A)  Különleges bánásmódot igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 

a) Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása: 

A kötelező iskoláztatás általános tartalmi szabályozásának kiterjesztése a sajátos nevelési 

igényű tanulók nevelésére és oktatására azon alapul, hogy a fogyatékos és a nem fogyatékos 

tanulók ugyanabban a kultúrában, emberi közösségben, társadalomban élnek, és ezért az ő 

felnőtté válásukhoz is ki kell jelölni az iskolában elsajátítható tudást és a kialakítandó 

képességeket függetlenül attól, hogy a nevelés, oktatás szegregált vagy integrált formában 

történik-e. Az integrált vagy a szegregált nevelés közül a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára az a megfelelőbb, amely a fejlesztésükhöz optimális feltételeket biztosít. 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében is a NAT-ban meghatározott egységes fejlesztési 

feladatokat kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális 

igényeihez igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell a munkát megszervezni:  

 a feladatok megvalósításához hosszabb idősávok, keretek megjelölése ott, ahol erre 

szükség van;  

 szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmak, követelmények 

kialakítása és teljesítése;  

 az iskola segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segíti a tanulókat, 

elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; 

A fogyatékosság egyes típusaival összefüggő feladatokról a sajátos nevelési igényű tanulók 
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iskolai oktatásának tantervi irányelve ad eligazítást.  

 

Integrált oktatás: 

Az integrált oktatás lényege a különböző sérülésekkel küzdő tanulásban akadályozott 

gyermekek együttes oktatása, nevelése hasonló korú és ilyen zavarokat nem mutató társaikkal. 

Az integrált oktatásban résztvevő tanulók képességfejlesztésének kiemelt területei: 

 Mozgás fejlesztése: a mindennapi élet praktikus feladatainak elvégzéséhez szükséges 

mozgások fejlesztése, gyakorlása. A helyes beszédartikulációhoz és az iskolai 

tanuláshoz szükséges finom mozgások elsajátításának segítése, az egészséges 

életmódot elősegítő szokások kialakítása (testséma, téri- és idő orientáció, 

vizuomotoros koordináció) 

 Kommunikációs képességek fejlesztése: az összefüggő, nyelvtanilag helyes és kifejező 

beszéd formai és tartalmi oldalának fejlesztése. Megfelelő olvasási technika 

kialakításával szövegértelmezés és önálló szövegalkotás képességének kialakítása 

szóban és írásban. 

 Gondolkodási képességek fejlesztése: az új és a már meglévő ismeret közötti kapcsolat 

kialakítása és a lényeges jegyek kiemeléséhez szükséges képességek fejlesztése. Az 

összehasonlítások megfogalmazására történő ösztönzés, a verbális kifejezés 

erősítése. 

 Tanulási képességek fejlesztése: az önálló tanulási módszerek, technikák elsajátítása, 

gyakorlása. A mindennapi életben megjelenő ismeretek kapcsolása a tananyaghoz. A 

koncentráció fejlesztése. Kompenzáló technikák. 

 

b) Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

felzárkóztatása: 

 

Tanulási nehézséggel összefüggő pedagógiai tevékenység: 

A gyermekek közötti különbségek óriásiak lehetnek. Tudjuk azt, hogy minden gyermek 

egyedi, megismételhetetlen. Minden gyermeknek egyéni nevelési, oktatási szükségletei, 

igényei, lehetőségei vannak. Különösen érvényes ez a tanulási nehézségeknek kitett tanulókra. 

A tanulási nehézségeknek számtalan oka lehet, pl. alacsonyabb kognitív képességek, 

szociális, kulturális, nyelvi hátrányok, amelyeket figyelembe veszünk a tanulók nevelése, 

oktatása során. 

A tanulási nehézségekkel küszködő tanulók leggyakoribb viselkedési tünetei: 

 hiperaktivitás, 

 szorongásos magatartás, 

 térlátás nehézségei (jobb-bal tévesztése, betűk felcserélése), 

 mozgáskoordináció zavarai, 

 a nyelvi működés zavarai (diszlexia, diszgráfia), 

 antiszociális cselekedetek, 

 alacsony önértékelés, 

 emlékezés zavarok, 

 a logikus gondolkodás problémái, 

 a spontán kíváncsiság hiánya. 

Nem minden viselkedési rendellenesség hátterében húzódik meg ugyanakkor tanulási 

nehézség. Ezért mindig az adott eset elemzése dönti el, hogy melyik tényező a felelős. 

Fontosnak tartjuk, hogy eredményessé tegyük a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók 

állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében az egyéni teljesítményszintekhez 
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igazodva, differenciált oktatás keretében kell megvalósítani a felzárkóztatást. Mindezt jól 

kiegészíti a kompetencia alapú oktatás kiterjesztése. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek: 

 az alapozó időszak megnyújtása; az óvodában megkezdett fejlesztések folytatása 

területi és módszertani szempontból, 

 az érzékszervi tapasztalásra épülő tanulás a kezdő és az alapozó szakaszban, 

 kooperatív tanulásszervezés heterogén csoportban - az egymástól való tanulás 

biztosítása,  

 differenciált rétegmunka alkalmazása, 

 a verbális és vizuális információhordozók együttes alkalmazása a tanítás folyamán, 

 tevékenységközpontú pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása, 

 az önértékelés és csoportértékelés alkalmazása, 

 hatékony tanuló megismerési technikák alkalmazása, 

 a nívócsoportos oktatás, 

 az egyéni foglalkozások, 

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 a városi könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

 a napközi otthon, tanulószoba, 

 továbbtanulás irányítása, segítése, 

 a tanuló helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelése. 

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység: 

E fogalommal jelölik mindazon gyerekeket, akik nem alkalmazkodnak az iskolai 

szabályokhoz, vétenek ellenük, illetve kivonják magukat hatásuk alól, magatartásukkal 

zavarják a tanárt és társaikat. Ide tartoznak azok is, akiknek magatartási stílusa közli negatív 

beállítódásukat az őket körülvevő társas/iskolai környezettel szemben. 

Nagyon fontos a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesztése, mert 

a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává válhat. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek leggyakoribb 

ismertetőjelei: 

 a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatási 

követelményeknek, 

 passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak, 

 nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni, 

 testi és pszichés tünetei vannak, 

 személyiségzavarokkal küzd (idegesség, figyelmetlenség, alvási és beszédzavarok, 

hibás automatizmusok – tickelés, pislogás, grimaszolás, étvágytalanság, hisztérikus 

görcsök stb.). 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nem képesek egyéni bánásmód 

nélkül teljesíteni az iskola követelményeit. Mivel a nehezen nevelhetőséget kiváltó okok 

sokfélék, nagyon összetettek a problémák, megoldásához széleskörű összefogásra, több 

személy és intézmény összehangolt együttműködésére van szükség. A tennivalók zöme két 

alapvető fogalom köré csoportosítható: 

Prevenció: ami azt szolgálja, hogy a várható problémák kialakulása előtt az arra illetékes 

személyek, szervek közbelépjenek és megakadályozzák a gyermekek 

személyiségfejlődésének bármiféle torzulását. 
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Korrekció: ez tartozik főleg az iskola feladatai közé. Ez már a meglévő problémák szakszerű, 

azaz pszichológiai, pedagógiai hozzáértéssel történő kezelése a személyiség pozitív irányú 

átépítése. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel, tanulókkal 

kapcsolatos pedagógiai tevékenységek: 

 az iskola szoros kapcsolatot kell tartani az óvodákkal, pedagógiai szakszolgálattal és 

gyermekjóléti szolgálattal, 

 fontos: 

 a helyzetfelismerés és helyzetértékelés, 

 a magatartási zavar feltárása, 

 a kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel illetve 

gondviselőkkel, 

 az egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása, 

 a tanítási órán differenciált foglalkozás kialakítása, a képességek szerinti 

csoportbontás, 

 együtt kell működni: 

 a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, 

 az osztályban tanító pedagógusoknak és a gyermekvédelmi felelősnek, 

 törekedni kell arra, hogy: 

 a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán kívüli 

tevékenységek során, 

 olyan speciális osztályfőnöki órák is legyenek, ahol személyiségfejlesztő 

tréningeken keresztül fejlődhet a gyermek önértékelési és önismereti 

képessége, 

 felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások legyenek, 

 minél könnyebb legyen a felső és az alsó tagozat között az átmenet. 

A kompetencia alapú oktatás implementációja segíti e tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítását, illetve megvalósulását. 

Tevékenységformák: 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer elterjesztése 

 Tevékenységközpontú pedagógiák 

 Individuális tanulás előtérbe helyezése 

 Az alapozó időszak elnyújtása 

 Fejlesztő értékelés bevezetése 

 A tapasztalatszerzés lehetőségeinek kitágítása IKT eszközhasználattal. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára szervezett fejlesztő 

pedagógiai ellátás keretében a tanuló tantárgyi felzárkóztatását a nevelő-oktató munka 

szakaszának, illetve a tantárgynak megfelelő szakképzettségű pedagógus, készségfejlesztését 

pedig fejlesztő pedagógus végzi. 

 

c) A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység: 

Tehetséggondozó programunk kidolgozásakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

 A hazai és nemzetközi tudományos eredményekre épüljön 

 A törvényi előírásoknak megfeleljen 

 Megvalósítható legyen iskolánkban  
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Nívó csoport, tehetséggondozó 

műhely, személyiségfejlesztő 

foglalkozás 

 Minőségbiztosítás elveinek is megfeleljen 

 

A tehetséggondozás folyamata: 

 
 Tehetségazonosítás 

 Szűrés 

   

                           ( 1.osztály, 4.osztály, 5-7.osztály)  

 

   I. 
 

 

 

 

 Tehetséggondozás  
iskolán belül     iskolán kívül 

. 

 II.    
 

 

 

       

 A tehetséggondozás hatékonyságának értékelés 

 III. 
 

 

            

            

            

   

 

 

 

 

Programunk tehetség definícióját a Mönks-Renzulli modell alapján fogalmaztuk meg, 

miszerint a tehetség: 

• átlagon felüli képesség,  

• feladat iránti elkötelezettség (szorgalom , motiváció) és a  

• kreativitás, ami általános és speciális teljesítményben jut kifejezésre.  

Ehhez a három tulajdonsághoz szorosan kapcsolódik a  

• család,  

• iskola,  

• kortársak, mint szociális tényezők.   

Cél: a tehetséges gyerek erős oldalának támogatása. 

 

Szervezeti forma: 

• a tehetséges gyermekek részben elkülönített oktatása  

• tehetségek nívócsoportba sorolása 

• szakkörök, diáksport egyesületi edzések, művészeti alapiskola délutáni foglalkozásai, 

személyiségfejlesztő tréningek, valamint a nívócsoportos oktatás, napközi. 

A tehetségazonosítás és gondozás a Renzulli-féle forgóajtó modell alapján történik. E 

modell egyesíti a tehetség kiválasztását, fejlesztését, az általános képzésre háruló feladatok 

megoldását és a folyamat önregisztrálását. 

 

Nyomonkövetés 

IV.  
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Renzulli-féle forgóajtó-modell: 
 

 

 

80% 

 

 

Tehetséggondozás iskolán belül: 

8. o           
7. o.           

6. o.           

5. o.           

4. o.           

3. o.           

2. o.           
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Ó.           
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Ehhez társuló szűrések: 

• 1.osztály   foci, néptánc, népzene, szolfézs, rajz 

• 4. osztály   idegen nyelv, matematika, magyar nyelv és  

                                                            irodalom, 

• 5-7. osztály   informatika, természettudományi ismeretek,  

                                                           történelem 

Differenciált oktatás színterei: 

Műveltségi terület Évfolyam Szervezeti forma 

Matematika 

5-8.osztály 
Nívó csoport (délelőtt) 

    Csoportbontás (délelőtt) 

Magyar nyelv és irodalom 

Idegen nyelv 

Történelem 

Informatika 5-8. osztály 
Szakkör (délután) 

Természettudomány 

Zene, képzőművészet, néptánc 1-8. osztály Alapfokú Művészeti Iskola (délután) 

Sport  1-8. osztály TDSE (délután) 

A fejlesztés hatékonyságának értékelése: 

A  f e j l e s z t é s  h a t é k o n y s á g a ,  é r t é k e l é s Módszer Irányultság Felelős Határidő 

20% 
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Tanulmányi eredmények  

Tantárgyi eredmények 

Versenyeredmények 

 Pedagógus Félévkor és 

tanév végén 

Haladási ütem  Nívócsoportok 

Művészeti 

tanszakok 

Sportcsoportok 

Pedagógus Félévkor és 

tanév végén 

Átjárhatóság a nívócsoportok és a 

normál osztályok között 

 

Lemorzsolódás, szakkörök 

megszűnése 

Nívó csoport 

 

Szakkörök, 

Művészeti 

tanszakok 

Intézmény-

vezető 

 

Szaktanárok 

Félévkor és 

tanév végén 

A felhasznált összegek és a 

megtérülés aránya 

Nívócsoport 

Szakkörök 

Művészeti 

tanszakok 

Intézmény-

vezető 

Félévkor és 

tanév végén 
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Tehetségazonosítás: 

 

Módszerek Irányultság Közreműködők 
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1. osztály  

Megfigyelés 

Próbajáték 

Pszichomotoros teszt 

Versenyeredmények 

Szülői elmondás 

 

 

Sport 

Néptánc 

Népzene 

Szolfézs 

Rajz 

 

 

testnevelő tanárok 
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4. osztály 

 

 

Megfigyelés 

Ünnepélyeken való szereplés 

Tanári javaslat 

Tanulmányi eredmények 

Szaktárgyi tesztek 

Versenyeredmények 

 

 

 
 

Matematika 

 

Magyar nyelv 
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Angol 

Német 
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5-7. osztály 

 

 

Megfigyelés 

Tanári javaslat 

Kiemelkedő szaktárgyi 

eredmény 

Szaktárgyi tesztek 

Versenyeredmények 

 

 

 

Informatika 

Történelem 

 

Természet- 
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A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység az oktatási folyamat része. A 

tehetséggondozás módszereiben is a megújuló tanulásszervezési eljárások alkalmazásával 

tesszük hatékonyabbá a fejlesztő munkát: 

 Differenciált tanulásszervezés 

 Kooperatív technikák alkalmazása 

 Projekt-módszer elterjesztése 

 Tevékenységközpontú pedagógiák. 

Fontos, hogy a valamely területen tehetséges SNI tanulókat is célirányosan fejleszteni 

szükséges (pl. mozgás, tánc, kézügyesség, stb.). 

A tehetségazonosítás és gondozás sikeréhez szorosan kapcsolódik hatékonyságának 

értékelése, a tehetségígéretek nyomon követése, valamint a folyamat pontos dokumentálása.   

 

Integrált nevelés, differenciálás, egyéni bánásmód, esélyegyenlőség a 

művészetoktatásban 

Az intézmény általános iskolai intézmény-egységében integráltan oktatott tanulók számára 

biztosítjuk adottságaiknak, érdeklődési körüknek megfelelő tanszakválasztás lehetőségét.  

A művészeti képzésben való részvételük nagyban hozzájárul mentális állapotuk, érzelmi 

fejlődésük, szocializációjuk fejlesztéséhez. Iskolánk az egyenlőtlenséget és a különbözőséget 

felmérve és figyelembe véve, minden tanuló számára lehetővé teszi, hogy fejlessze 

készségeit.  

  

Tehetséggondozás  
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„A zenei tehetség veleszületett potenciál, ami 9 éves korig fejlődőképes, és befolyásolható 

mind kedvező, mind kedvezőtlen irányba. Ebben a fejlődési stádiumban szükség van a zenei 

tapasztalatokra és fejlesztő tevékenységre, hogy ezt a potenciált fenntartsuk. Minél nagyobb 

a tehetség, annál több fejlesztésre van szüksége. 9 éves kor után a tehetség „stabilizálódik”.” 

– Gordon  

   

Célok:  
Stratégiai céljaink:  

• A művészetoktatás egészét átható minőségközpontú szemlélet elérése  

• Az egységes nevelői szemlélet kialakítása  

• A következetes követelés és igényesség szerinti munkavégzés  

• Az általános erkölcsi értékek, humán magatartás minták, pozitív szokásrendszerek 

átadása, tudatosítása  

• Egyénre szabott motiválással a tehetséggondozás hatékonyságának megőrzése  

• Az iskolahasználók, illetve pedagógusok igényeinek megfelelően az intézmény 

szolgáltató jellegének további erősítése  

• A társintézmény-egységek vezetőivel, munkatársaival való jó együttműködés 

fenntartása, közös rendezvények szervezése  

• Esélyegyenlőség biztosítása hátrányos helyzetű és roma származású tanulóink 

számára.  

• A város kulturális életében aktív, rendszeres részvétel.  

  

Operatív céljaink:  

Az intézmény-egységet átfogó minőségközpontú szemlélet kialakítása érdekében:  

• Az önfejlesztés, az önművelés, az önértékelés igényének fenntartása  

• Tudásszerzésre való igény kialakítása a tanulókban és pedagógusokban egyaránt.  

• Új módszerek megismerésére belső továbbképzések szervezése  

• Szakmai versenyeken való megmérettetés biztosítása  

• Egy tanév során minden tanuló részvételének biztosítása a növendék 

hangversenyeken, színpadi bemutatókon, kiállításokon.  

A tehetséggondozás hatékonysága érdekében:  

• A problémafelismerő, problémamegoldó képesség igényének fenntartása  

• Tehetséggondozás egyénre szabottan, illetve tehetséggondozó program 

akkreditálása  

• A folyamatos, személyre szabott fejlesztés megvalósítása  Komplex 

személyiségfejlesztő program alkalmazása.  

Az iskolahasználók igényihez alkalmazkodó szolgáltató jelleg erősítése 

érdekében:  

- A tanulók, szülők igényeinek figyelembe vétele.  

- Megfelelő színpadi megjelenés, jó minőségű iskolai hangszerek biztosítása  

- Művészeti tábor szervezése  

 

A nagyobb esélyegyenlőség biztosítása érdekében:  

- A szociális hátrányok kompenzálása  

- Sajátos módszerek kidolgozása  

- Speciális tanmenetek készítése  

- Kreativitásfejlesztés  

  

Célkitűzéseink:  

• Iskolánk tanulói létszáma minden tanévben haladja meg a 100 főt.  
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• Iskolánkban megfelelő végzettségű, kiváló szakemberek dolgozzanak.  

• Szakmai regionális, területi és –lehetőség szerint – országos versenyeken minden 

tanszak tanulói vegyenek részt.  

• Évről évre növekedjen a szakirányú továbbtanulók száma.  

• A korszerű technikai eszközök széles körű alkalmazása.  

  

  

Feladatok  
A pedagógiai alapelvek elérését meghatározó célrendszer konkrét feladatok elvégzésével 

valósulhat meg:  

• Rendszeres értékelés, önértékelés (gyakorisága az értékelésnél meghatározott),  

• Rendszeres igényfelmérés  

• Érdekes, motiváló feladatok adása a tanulók megtartása érdekében.  

• Személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás  Többirányú 

művészeti készségek kialakítása.  

• Félévi, év végi vizsgák, hangversenyek bemutatók, kiállítások szervezése  

• Szakmai versenyekre való felkészítés  

  

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, eszközök, 

eljárások:  

 Tehetséggondozó eljárások (dúsítás, gyorsítás)  

 Dúsítás: az ismeretanyag mélyebb, sűrítettebb feldolgozása  

 Gyorsítás: az egyes tanulási szakaszok lerövidítése  

 Kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer  

 Egyénre szabott személyiségfejlesztő módszerek  

 Közösségfejlesztő módszer  

 Kiscsoportos oktatás  

 Bemutatás, szemléltetés  

 Tanórán kívüli foglalkozások (szereplések, művészeti tábor, hangversenyek, 

előadások és kiállítások látogatása) Nevelési eszközök:  

 Minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele Ösztönző 

eszközök:  

 Megerősítés, biztatás, dicséret, szereplés, kiállítás, fellépés, jutalmazás  

  

Képességfejlesztés, tehetséggondozás  
A tehetség a mi értelmezésünkben valamely adottságnak, képességnek vagy képesség 

együttesnek kimagasló szintje, a feladatok iránti elkötelezettség és magas szintű kreativitás 

kölcsönhatása. A kreativitás pedig alkotásra való képesség.  

  

Megoldási módok:  

• A személyiségmegismerő és képességfeltáró munka után egyéni haladási ütem 

megvalósítása (egyéni órák)  

• Gyorsítás (tanulási szakaszok lerövidítése: osztályozó vizsga letétele után magasabb 

évfolyamba léphet a növendék.)  

• Dúsítás (egy-egy téma mélyebb feldolgozása)  

• Szakirányú továbbtanulást segítő foglalkozások  

A tehetség és a képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek: pályázatokon, 

versenyeken, bemutatókon, kiállításokon, egyéb rendezvényeken való részvétel. Ezeket az 

éves tervünkben rögzítjük, aktualizáljuk, konkretizáljuk.  
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Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása, gyakoroltatása főleg a 

következőket foglalja magában:   

• az előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása;  

• az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése;  

• a csoportos tanulás Módszerei:  

• a kooperatív csoportmunka;  

• az emlékezet erősítése,  

• a célszerű rögzítési módszerek kialakítása;  

• a gondolkodási kultúra művelése;  

• az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása;  

A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módjait, stratégiáit,  

stílusát, szokásait. Vegye figyelembe a megismerés életkori és egyéni jellemzőit, ezekre 

alapozza a tanulás fejlesztését.  

Az iskolai nevelés hatékonyságának növelése szempontjából nagy lehetőségeket rejt 

magában a kulcskompetenciák folyamatos és tervszerű fejlesztése. Kulcskompetenciáknak 

tekinthetők mindenekelőtt a társadalmi és természeti környezetben való egyéni, hétköznapi 

tájékozódást, az ismeretek alkalmazását, más ismeretekkel való összekapcsolását segítő 

képességek.   

A kulcskompetenciák mindig az autonóm személyiség kifejlődését, kibontakozását segítik, 

komplex tudást jelenítenek meg, amelyet jól szervezett ismeretekre és alapkészségekre lehet 

ráépíteni. A képességfejlesztést össze kell kapcsolni a fejlődést befolyásoló érzelmi, 

motivációs tényezők megerősítésével, például a pozitív önkép kialakításával, a megismerés 

örömének felfedeztetésével, a gyermekek együttműködését igénylő tevékenységek 

szervezésével.  

 

B) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 

A gyermekvédelmi tevékenység fontosabb feladatai: 

 a gyermek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) figyelemmel kísérése, 

 a tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás biztosítása az 

iskolaorvosi szolgálaton keresztül és az iskolafogászati rendeléseken, 

 a tanulók intézményes ellátása, az iskola valamennyi szolgáltatásának biztosítása 

igényeik szerint (ügyelet, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztatás, étkezés stb.), 

 segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család szociális és 

anyagi helyzetétől függően, 

 a tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába járásának 

folyamatos ellenőrzése, szükség esetén a szabálysértési eljárás kezdeményezése. 

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki:  

 a gyermek fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére, 

 az okok feltárására, 

 az okok megszüntetésére. 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola 

a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelőzve ezzel a 

súlyosabbá válásukat.  

 

Az iskolai gyermekvédelem célja: 
A gyermek hátrányos helyzetének csökkentése és a veszélyeztetettség kialakulásának 

megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésében való segítségnyújtás, 

együttműködés a különböző szakemberekkel. Az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermek- 

és ifjúságvédelem céljainak megvalósítását: 
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 az indulási hátrányok csökkentése, 

 a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének figyelemmel 

kísérése,  

 a felzárkóztató foglalkozások, 

 az iskolai étkezés lehetősége, 

 a tanulószobai és napközis foglalkozás, 

 az egészségügyi szűrővizsgálat, 

 az egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése, 

 a családi életre való nevelés, 

 a személyes és egyéni tanácsadás, 

 a szülőkkel való együttműködés, 

 a tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról, 

 a tanulók szociális helyzetének javítása (segélyek, alapítványi támogatások), 

 a szenvedélybetegségek megelőzése. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység átfogja az iskolai élet egészét azzal a céllal, hogy 

biztosítsa a gyermeket megillető jogok érvényesülését, védő-óvó intézkedést tegyen a 

rászorulók érdekében, őrködjön a veszélyeztetett, a hátrányos helyzetű gyermekek elviselhető 

életlehetőségei felett. Nem különül el a nevelés és oktatás feladataitól, hiszen a tanuló 

fejlődését, felzárkóztatását biztosító tevékenység önmagában e kötelezettség legfontosabb 

alkotó eleme. 

 Az iskolának fel kell tárnia minden olyan befolyásoló, zavaró, gátló tényezőt, amely 

megnehezíti, meggátolja a tanuló képességeinek a kibontakoztatását. 

 Pedagógiai eszközökkel törekszünk a káros hatások megelőzésére, illetőleg 

ellensúlyozására. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős rendszeres kapcsolatot tart a családsegítő 

szolgálattal és a gyámügyi hivatallal. 

 A család anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások - pénzbeli és 

természetbeli - felkutatása, a hozzájutás segítése, valamint tanácsadás a családellátó 

tevékenységhez. 

 Segítségnyújtás a kulturált szabadidő eltöltéséhez, az életkoruknak, fejlettségüknek 

megfelelő rendezvényeken történő részvételhez. 

 Gyors és hatékony intézkedést eszközölni a gyermeket veszélyeztető helyzetben. 

 Folyamatosan ellenőrizni a tanuló eredményeit, a rendszeres iskolába járást, szükség 

esetén eljárást kezdeményezni. 

 HH, HHH, SNI tanulók integrációjának segítése, elfogadása, érzékenyítés. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek: 

 csoportbontás, 

 a városi könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata, 

 a nevelők segítő, személyes kapcsolattartása a rászoruló tanulókkal, 

 a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (egyéni beszélgetés az 

osztályfőnökkel, családlátogatás, szülői értekezlet, stb.), 

 továbbtanulás irányítása, segítése, 

 szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a szociális hátránytól szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. 

 

A szociális hátrányok enyhítésére szolgáló pedagógiai tevékenységek: 
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Egyre több tanuló kerül olyan anyagi helyzetbe, mely egészséges testi fejlődését, zavartalan 

tanulását hátráltathatja. Az iskola életében fontos feladat az esélyek kiegyenlítődése, a 

hátrányok csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítésre 

szorulók elsősorban az alacsony jövedelmű, a munkanélküli, valamint a szociális ellátásban 

részesülő szülők gyermekei. 

Eszközeink a szociális hátránykompenzáció tevékenységeire: 

 a gyermekvédelmi tevékenység hatékonyságának növelése, 

 a szociokulturális hátrányok enyhítése:  

 a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása,  

 tanácsadás a rászoruló gyermekeknek, szülőknek, stb., 

 felzárkóztató, illetve tehetséggondozó programok szervezése,  

 pályaorientációs tevékenységek szervezése, 

 felvilágosító és drogmegelőzési programok szervezése, 

 felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről, 

 tankönyvtámogatás, 

 kapcsolatfelvétel a szakszolgálati intézményekkel, 

 pályázatok figyelése, 

 a tanulási folyamat tervezésében minden tanuló tényleges részvételének biztosítása 

(csoport, páros, individuális munkaforma), 

 az érintett tanuló érdek-és esélyérvényesülésének elősegítése. 

 

11. Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 

A tanulói közösséget diákönkormányzat képviseli iskolánkban, így a diákönkormányzat által 

biztosítja az iskola a lehetőségét, hogy a tanulók összességét érintő ügyekben 

tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a jogszabályok erről 

rendelkeznek egyetértési, illetve véleményezési jogukat gyakorolhassák.   

A diákönkormányzat éves munkaterv alapján dolgozik. Saját szervezeti és működési 

szabályzattal rendelkezik. Tevékenysége során törekszik a tanulmányi munka fejlesztésére, 

közreműködik a színvonalas kulturális- és sportélet megszervezésében és a tanulóközösség 

érdekképviseletében, gyakorolja a tanulóközösség és saját jogosítványait. A 

diákönkormányzat vezetője beszámolási kötelezettséggel tartozik a végzett munkáról az őt 

megválasztó közösségnek, tájékoztatási kötelezettsége van iskolavezetés és nevelőtestület 

felé.  

 

A diákönkormányzat tisztségviselői:  

 Gyermekvezetők:  

 osztályonként egy-egy osztálytitkár; (5-8. osztály) 

 az önkormányzat gyermekvezetője. 

 Felnőtt segítők, vezetők:  

 önkormányzat vezetője.  

A gyermekvezetők véleményét, javaslatát, észrevételeit a felnőtt vezető továbbítja a 

nevelőtestülethez.  

 

A diákönkormányzat működése:  

 A Diáktanács havonta tart megbeszélést a soros feladatokról.  

 A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:  

 saját működéséről,  

 a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök 

felhasználásáról,  
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 hatáskörei gyakorlásáról,  

 egy tanítás nélküli munkanap programjáról,  

 az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és 

működtetéséről.  

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

hagyja jóvá. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai 

diákönkormányzat véleményét– az Nkt. 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl:  

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,  

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, 

 az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni.  

A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. A diákközgyűlés 

összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi, a tanév helyi rendjében 

meghatározottak szerint.  

 

A végzett munka utáni elismerési módozatok:  

 DÖK-gyűrű, melyet olyan végzős diákunk kap, akire éveken keresztül kimagasló 

diákönkormányzati munkát végzett  

 jutalomkirándulás.  

 

12. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formáit 
 

Szülő - tanuló – pedagógus együttműködésének formái: 

Élő munkakapcsolat van a tanári közösség és a szülők között a tanulók fejlődése érdekében, 

az iskola hagyományai, valamint a Köznevelési Törvény és a Szervezeti és Működési 

Szabályzat alapján. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat több szintű együttműködést feltételez a szülők, a 

tanulók és a pedagógusok közös részvételével a gyermek személyiségének és tudásának 

fejlesztése érdekében. Az együttműködéshez megfelelő kommunikációs formák működtetése 

szükséges. 

 

A szülők-pedagógusok együttműködése: 

Cél, hogy a szülők lássanak bele az iskolai munkába, a közösségi életbe és lehetőségeik, 

elfoglaltságuk függvényében vállaljanak részt benne azért, hogy folyamatosan nyomon 

követhessék gyermekük nevelésének, oktatásának alakulását. A szülők megnyerésére, 

szemléletformálására az együttműködés növelése érdekében kooperatív technikákat is 

alkalmazunk. 

A pedagógus és szülők közötti együttműködés formái: 

 Szülői értekezlet 

Feladata:  

- a szülők és pedagógusok között folyamatos együttműködés kialakítása, 

- a szülők tájékoztatása: 

 az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről, 

 az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, 

változásairól, 

 a helyi tanterv követelményeiről, 
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 az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, 

 a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi 

szintjéről, 

 az iskola és az osztályközösség céljairól, feladatairól, 

eredményeiről, problémáiról, 

- a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és 

továbbítása az iskola igazgatósága felé; 

 Egyéni kapcsolatfelvétel 

 Szülők közösségének részvétele az osztály életében 

 Szülői közösség választmány ülései 

 Az iskolatámogató alapítvány kuratóriumi ülése 

 Nyílt tanítási nap 

Feladata: 

- a szülők betekintést nyerjenek az iskolai nevelő és oktató munka 

mindennapjaiba, ismerjék meg személyesen a tanítási órák lefolyását, 

tájékozódjanak közvetlenül gyermekük és az osztályközösség iskolai 

életéről.  

 Írásbeli tájékoztató (ellenőrző, üzenő füzet) 

Feladata: 

- a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival és magatartásával 

összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály 

szintű programokról; 

 Iskolai rendezvények (pl.: ünnepségek, farsang, kirándulás,…), 

 A szülők aktív részvétele az új tanulásszervezési eljárások során (projekt, 

témahét,…) 

 Hirdetőtábla, 

 Az intézmény honlapja (www.ranoi.hu). 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg illetve 

választott képviselők, tisztviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőtestületével. 

A tanulók-pedagógusok együttműködése: 

 

Cél a folyamatos, kiegyensúlyozott, feszültségmentes kapcsolatban az egyéni képességeknek 

megfelelő eredmények elérése, a személyiség kibontakoztatása az oktató-nevelő munkában. 

A pedagógusok és tanulók közötti együttműködés formái: 

 tanórai munka, 

 osztályfőnöki órák, 

 közösségi programok, 

 egyéni beszélgetések, 

 diákönkormányzat,  

 kérdőívek, vizsgálatok. 

 

Tanulók-szülők-pedagógusok együttműködése: 

Az iskola mint oktató-nevelő intézmény csak akkor működhet eredményesen, ha a tanulói 

érdeklődésre épít és lehetőségeihez mérten figyelembe veszi a szülői igényeket. Az iskolai 

nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői 

ház és a pedagógus közösség koordinált aktív együttműködése. Ezen együttműködés alapja a 

gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. Ezért olyan innovatív programokat adaptálunk 

(„Generációk közötti párbeszéd”) és fejlesztünk ki („Hozd el anyut, aput és a nagyit!”), 
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melyek e fenti hármas együttmunkálkodása során járul hozzá a családi és iskolai nevelés 

közelítéséhez és ennek nyomán kedvezően fejlődő gyermeki személyiséghez. 

 

13. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§-ában foglalt 

felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének 

szabályozása. 

A fenti jogszabályban foglalt szabályozás szerint a pedagógiai programban kell 

meghatározni a tanulmányok alatti vizsga: 

- követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) 

- az értékelés rendjét.  

A   helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozza. 

A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

• Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény 

Pedagógiai programja szerint nem lehetett meghatározni; 

• a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév 

összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni. 

A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra, 

 pótló vizsgákra  vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

• aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

• akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

• akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira; 

• akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő.  

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

A vizsgaszabályzat határozatlan időre szól, módosítása jogszabályváltozás esetén szükséges. 

A vizsgákkal kapcsolatos jogszabályi előírások:  

• Minden vizsga írásbeli vagy szóbeli, vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola 

Pedagógiai programja alapján. 

• A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

• Tanulmányok alatti vizsgát a  független vizsgabizottság előtt, vagy abban a 

nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. 

• Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, 

szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan 

pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

• A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az iskolában szervezik - vizsgabizottságának 

elnökét és tagjait az igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a 

területileg illetékes megyeközponti járási hivatal bízza meg. 

• Szülő kérése alapján az osztályozó vizsga időpontja az iskola által kijelölt időponttól 

eltérhet. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 
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megtartásáért, ennek keretében; 

• meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a 

vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a 

szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

• vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

• átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja 

a vizsga iratait, 

• a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja.  A 

kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az Nkt. 3. melléklete 

szerint taníthatja. 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató 

felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért. Az igazgató e feladata ellátása során 

• Dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

• írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

• ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

• minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga 

befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően kell elkészíteni. 

A tanulmányok alatti vizsgán a mentesítésre jogosult 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. 

Osztályozó vizsga 
Az intézmény osztályozó vizsgáit a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző vagy az azt 

követő két hétben kell megszervezni. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, ha 

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

• az 20/2012.  (VIII. 31.)  EMMI rendelet 51. § (6) bekezdésben meghatározott időnél 

többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

• a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

A szabályosan megtartott osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.  

Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsgán a magántanuló minősítése elégtelen, a 

tanulónak a tanévet ismételnie kell. 

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról 

a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

 

Különbözeti vizsga 
A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. 
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Iskolaváltoztatás, iskolán belüli magasabb szintű tanulmányok folytatása vagy külföldi 

tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti 

vizsga letételét.  

Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, 

amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, 

s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a magasabb 

évfolyamra lépésnek. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg 

kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. 

Iskolán belül a környezetvédelmi osztályból akkor lehetséges az emeltszintű osztályba való 

átvétel, ha az igazgató által kijelölt időpontban a tanuló sikeres különbözeti vizsgát tesz.  

A különbözeti vizsga kötelezettsége a tanulók átvételekor is érvényes, amennyiben a tanuló 

valamely tantárgyat nem tanult az előző iskolájában vagy tanult, de a szintfelmérő eredménye 

65% alatti lett. 

 

Javító vizsga 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

• a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. 

 

Pótló vizsga 
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  

A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására.  

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az 

intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát 

tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a 

vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. Időpontját egyéni elbírálás alapján az 

igazgató jelöli ki. 

 

Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsga 
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a megyeszékhely 

szerinti járási hivatal szervezi. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző 

harmincadik napig, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) bekezdésében 

meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha 

osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni 

tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az 

iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az 

első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 

napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor 

azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül 

továbbítja a járási hivatalnak. 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 40 

A járási hivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a 

pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel 

a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

 

A vizsgákra vonatkozó szabályok: 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 

megtartásáért, ennek keretében: 

• meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és 

teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén 

kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását, 

• vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

• átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint 

aláírja a vizsga iratait, 

• a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

A vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A 

kérdező tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat taníthatja. A vizsgabizottság 

munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő.  

 

Az igazgató felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 

megteremtéséért.  

Az igazgató e feladata ellátása során:  

• dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, 

amelyet a helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

• írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

• ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

• minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, 

pontosan meg lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig – alapfokú 

művészeti iskolában, művészeti szakgimnáziumban húsz óráig – tarthat. 

Írásbeli vizsga 

 

- Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga 

befejezését követően a vizsgáztató pedagógus által értékelhetően kell elkészíteni 

(különösen a rajz, számítástechnikai program formájában). 

- Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató 

pedagógus úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne 

segíthessék. 

- A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében 

megállapítja a jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, 

majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség 

nem adható. 

- Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni.  

- A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni.  

- A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet az intézménynek 

kell biztosítania. 
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- Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről az iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem 

cserélhetik. 

- A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését.  

- Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

- A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

tantárgyanként maximum hatvan perc. 

- Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett 

idővel a vizsgázó számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján:  

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt 

legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt használja, 

- a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc 

pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – 

harmadik vizsgaként is megszervezhető. 

 

- Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a 

vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel 

pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.  

- A vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a megtett intézkedést írásban 

jelenti az iskola igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően 

haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést.  

- Az iskola igazgatója a megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek 

tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató pedagógus nyilatkozatát, az esemény 

leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely lehetővé teszi a 

szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását.  

- A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. 

A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

- Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a 

feladatlapokat – az üres és a piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt a 

kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató pedagógusoktól.  

- A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja és a 

vizsgairatokhoz mellékeli. 

- Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, 

tévedéseket a vizsgázó által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával 

megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

- Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy 

a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, 

megállapítását rávezeti a feladatlapra, és értesíti az iskola igazgatóját. 
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Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két 

másik – a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú 

bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegeli, és dönt: 

- a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, 

és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott 

teljesítményt, 

- az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, 

vagy 

- amennyiben a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy 

eredménytelennek nyilvánítja, vagy az a) pontban foglaltak szerint értékeli a vizsgázó 

teljesítményét. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell 

foglalni. 

 

Szóbeli vizsga 

 

- Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. 

A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

- A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, 

mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

- A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő 

feladatot,kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt ha az szükséges.  

- Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató 

tanár gondoskodik. 

- Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell 

biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően.  

- A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad 

előadásban kell elmondania.  

- Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem 

lehet több. 

- A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem 

segíthetik. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza 

meg. 

- A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja 

folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a 

vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. 

- A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, 

ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel 

kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem tudta folytatni vagy a vizsgatétel 

kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett.  

- A vizsgázó a tétel kifejtése során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát 

vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 

- Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének 

értékelése nem éri el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat 

vele. 

- Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, 

hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni, majd az 

osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 
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- Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt 

legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a 

vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

- Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a 

javasolt értékelést a vizsgajegyzőkönyvre. 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók vizsgaszabályzata 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján 

a. a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel 

meg kell növelni, 

b. a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

Ha a vizsgázónak engedélyezve lett, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és 

a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek 

megfelelő tételeket kell kifejtenie.  

 

- A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell 

számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legfeljebb tíz perc 

pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

- Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön 

helyiségben, vizsgáztató tanár felügyelete mellett készíti el dolgozatát.  

- A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy 

a vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

- Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét 

zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát 

befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását 

a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti.  

- A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

- A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az 

igazgató az írásbeli vizsga erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

- A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi 

tantervben meghatározott követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg. 

- A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az 

iskola igazgatója hagyja jóvá. 

- A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

meglétéről. 

- A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati 

vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a 

gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, 

tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

- A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál 

helyben meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok 

ismertetésének ideje nem számít bele.  

- A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti 

megosztására vonatkozóan a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 
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- Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a 

vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 

- A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel 

kell értékelni.  

- Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a 

vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot.  

- Az értékelést a tantárgyat tanító  szaktanár írja alá. 

- A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga 

helyszínén készített önálló gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott 

gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell meghatározni. 

 

Írásbeli vizsgák általános szabályai: 

• a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet, 

• a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy 

megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot, 

• a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló 

hozza magával. 

Az írásbeli vizsga javítása 

- a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot 

- ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett 

segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapra és értesíti az igazgatót. 

Gyakorlati vizsga általános szabályai: 

• a gyakorlati oktatás vezető tanárnak kötelező a vizsgázót tájékoztatni a gyakorlati 

vizsga rendjéről,  

• a gyakorlati vizsgarész a vizsga feladatok számától függetlenül egy érdemjeggyel kell 

értékelni. 

•  

Az egyes vizsgatárgyak részei, követelményei és értékelési rendje: 

Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével. 

 

Vizsgatárgyak részei: 

 Magyar nyelv és irodalom  írásbeli + szóbeli vizsga 

 Történelem  írásbeli + szóbeli vizsga 

 Idegen nyelv  írásbeli + szóbeli vizsga 

 Matematika  írásbeli + szóbeli vizsga 

 Fizika  írásbeli + szóbeli vizsga 

 Földrajz  írásbeli + szóbeli vizsga 

 Biológia írásbeli + szóbeli vizsga 

 Kémia írásbeli + szóbeli vizsga 

 Környezet írásbeli + szóbeli vizsga 

 Természetismeret írásbeli + szóbeli vizsga 

 Informatika írásbeli + gyakorlati vizsga 

 Testnevelés gyakorlati vizsga 

 Ének írásbeli + szóbeli vizsga 

 Vizuális kultúra szóbeli + gyakorlati vizsga 

 Technika, életvitel és gyakorlat szóbeli vizsga 

 Erkölcstan szóbeli vizsga 

 Hon- és népismeret írásbeli + szóbeli vizsga 
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Művészetoktatás 

• Az alapfokú művészeti iskolában a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév 

rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontban kell megszervezni. A 

művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.  

• A vizsgafeladatokat az intézmény helyi tanterve alapján kell kidolgozni.  

• A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.  

• A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát több alapfokú művészeti iskola közösen is 

megszervezheti. 

 

 

14. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad 

megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi 

hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát. Intézményünk biztosítja a tanulók 

számára az iskolaváltást a következő feltételek mellett: 

 Az eljárás kezdeményezésének okai: 

 a tanuló életpálya-elképzeléseinek megváltozása, 

 érzelmi motivációk,  

 szociális és környezeti tényezők megváltozása (anyagi helyzet, illetve 

lakóhelyváltás). 

 Az eljárás rendje: 

 a kiskorú tanuló szülője kíséretében személyesen jelenik meg 

intézményünkben, és jelzi iskolaváltási szándékát, valamint annak indokait, 

 bemutatja az alábbi dokumentumokat: 

 félévi, illetve év végi bizonyítvány, 

 ellenőrző, az aktuális félév tanulmányi előmenetelének nyomon 

követhetősége érdekében, 

 amennyiben tanév közben történik az iskolaváltás, az adott tanévről 

szóló naplóoldal fénymásolata hitelesítő pecséttel ellátva. 

 a kérvényt a benyújtástól számított 5 napon belül az igazgató elbírálja, és a 

sikeres átvételről, illetve az elutasításról határozatot hoz. 

 az elutasítás okai lehetnek: 

 helyhiány a választott évfolyamon, 

 250 óra hiányzásnál több, 

 az igazolatlan órák igazolt hiányzásokat meghaladó száma, 

 teljes osztályozhatatlanság 1 vagy több tantárgyból a félévi-, illetve év 

végi osztályozó értekezlet előtt 2 héttel. 

 amennyiben az átvétel iránti kérelem sikeres elbírálást nyert, a tanuló az 

értesítés kézhez vételétől számított 1 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot 

osztályfőnökével, beiratkozni, beszerezni a tanuláshoz szükséges eszközöket 

(pl. tankönyv). 

Az iskolaváltás elutasításának nem lehet oka semmiféle diszkrimináció, amely etnikai, vallási, 

nemi alapon történő megkülönböztetésre épül. 

 Az eljárás következménye: 

Amennyiben a tanuló olyan intézményből érkezik, amelyben a nálunk oktatott tantárgyak 

közül nem szerzett mindenből érdemjegyet, a következő módon köteles ezt pótolni: 
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 a nem tanult tárgyak esetében a kijelölt időpontban különbözeti vizsgát tesz. 

 a korábban már valamelyik évfolyamon általa tanult tantárgy érdemjegyét az 

évfolyam követelményeinek figyelembe vételével beszámítjuk. 

  

A tanuló segítése a sikeres különbözeti vizsga letételéhez: 

 

pl. – a tanuló heti egy alkalommal a szaktanár által tartott felkészítésen vesz részt. 

     -  tankönyvek biztosítása 

     - stb???? 

Ezt én nem tudom,hogy ez hogyan oldható meg nálatok? 

 

15. A felvételi eljárás különös szabályai 

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a 

tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében 

található. Amennyiben a kötelezően felvett gyerekek után férőhellyel rendelkezik még, akkor 

az EMMI rendelet 24.§ (5) bekezdése alapján járhat el: 

 

• Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét 

teljesíteni.  

• A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább 

tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első 

napja előtt – nyilvánosságra kell hozni.  

• A hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen vagy kerületben van, ahol az iskola 

székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.  

• A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál 

előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, 

feladatellátási helye található. 

• Ha az általános iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 

miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.  

• A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.  

• A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait a házirendben kell meghatározni.  

• A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének 

teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete 

indokolja. 

 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 

 

16. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása:  

Az elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (osztályfőnöki, 

biológia, testnevelés) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg. 
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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 elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

 a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegély-nyújtás alapismereteit; 

 a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos 

legfontosabb alapismeretekkel. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységformák 

szolgálják: 

 a helyi tantervben szereplő alábbi tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó ismeretek: 

Tantárgy Elsősegély-nyújtási alapismeretek 

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 

 húzódás, ficam, törés 

 Az ötödik-nyolcadik évfolyamokon osztályfőnöki órákon feldolgozott elsősegély-

nyújtási ismeretek:  

 teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél;  

 a mentőszolgálat felépítése és működése; a mentők hívásának helyes módja. 

A tanévre vonatkozó egészségfejlesztési tervet a Nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten 

fogadja el.  
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II. HELYI TANTERV 
 

Tantervünk elengedhetetlen pedagógiai követelménynek tekinti a terhelésnek a 

képességekhez való igazítását. Tantervünk - az oktatási folyamatot irányító dokumentumként 

– előírja az egyéni képességek figyelembe vételét, és a differenciálás révén megvalósítható 

egyéni terhelés követelményét, gyakorlatát. 

Fontos pedagógiai célnak tekintjük a játékosság fokozását a bevezető és kezdő szakaszban. 

Pedagógiai módszereinket és tanmeneteinket olyan irányban módosítjuk, hogy a tanulók 

iskolai motivációját ezzel az eszközzel is növelhessük. Szükségesnek tartjuk ennek a 

játékosságnak a révén megkönnyíteni az átmenetet az óvoda és az iskola között, és a tanulás 

okozta nehézségek oldására is figyelmet kívánunk fordítani ebben az érzékeny és 

meghatározó életkorban. 

Intézményünk helyi tanterve előírja a természettudományok súlyának növelését. E területnek 

különös figyelmet adunk az oktatási folyamatban, és a vonatkozó kompetenciákat a többi 

tantárgyhoz kapcsolódó tevékenységek során is fejlesztjük. A kidolgozandó tanmenetekben 

átjárókat és kapcsolódási pontokat keresünk a többi tantárgyhoz. 

A 2006/07-es tanévben kísérleti jelleggel bevezetett, majd a 2009/10-es tanévben kiterjesztett 

kompetencia alapú oktatást valamennyi tanulócsoportban alkalmazni kívánjuk. A tanulási, 

gondolkodási képességek és problémamegoldás fejlesztését azokkal a modern módszertani 

eszközök alkalmazásával kívánjuk megoldani, melyek a kísérleti időszakban eredményesnek 

bizonyultak: tanulásmódszertan (memóriafejlesztés, szövegértési feladatok), kooperatív 

tanulás (csoportmunka, projektmódszer, közös problémamegoldás), dramatikus módszerek, 

stb.  

 

1. Választott kerettanterv  

Tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázatok tartalmazzák. 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+0,5 7+0,5 6+1 6+1 

Idegen nyelvek  1 1  0+2 2 

Matematika 4+0,5 4+0,5 4 4+1 

Etika 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 0 0 0 0+1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3 4 
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Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Etika 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc/Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 

A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 
 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Matematika B változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat B változat 
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2. A  választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező 

tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges 

kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások 

megnevezését, óraszámát. 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 7+0,5 7+0,5 6+1 6+1 

Idegen nyelvek  1 1  0+2 2 

Matematika 4+0,5 4+0,5 4 4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Informatika 0 0 0 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4+1 3 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 +1 3+1 3+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
2+0,5 2+0,5 2 2 

Természetismeret 2+0,5 2+0,5     

Fizika     2 1+1 

Kémia     1+1 2 

Biológia-egészségtan     2 1+1 

Földrajz     1+1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Hon- és népismeret 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika  0+1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 
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Tagintézményben: Gondolom ott van összevont osztály?  

Hetes óraterv az összevont osztályú tanulócsoportok 3-4. évfolyamai számára 

2019-2020-től ????Ez maradhat ? 

      3. évfolyam    4. évfolyam 

            Közvetlen                     Önálló           Közvetlen                     Önálló 

Magyar nyelv és irodalom             4/148                            3/111             3/111                            4/148 

Idegen nyelv  …….   2/74              2/74                                ---- 

Matematika             2/74                              2/74             3/111                            2/74 

Informatika               1/37                                   ---- 

Környezetismeret              1/37                             ----             1/37                               ---- 

  Közös közvetlen 

Technika és életvitel 1/37 

Testnevelés 5/185 

Erkölcstan 1/37 

Vizuális kultúra 2/74 

Ének-zene 2/74 

Heti kötelező óraszám összesen 20+5=25 óra          21+6=27 óra 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a 

szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt egyéni munkarend 

keretében tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésére az 

iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre. 

A sajátos nevelési igény miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat folytató tanulók 

esetében az e bekezdésben meghatározott időkereten belül kell biztosítani az egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkozásokat. Az időkeret az egyes hetek és 

tanulók között átcsoportosítható. 

 

3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei  

figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét  
 

Tankönyv: az a könyv – beleértve a szótárt, a szöveggyűjteményt, az atlaszt, a kislexikont, a 

munkatankönyvet, a munkafüzetet, a feladatgyűjteményt – vagy a digitális tananyag vagy a 

nevelési-oktatási program részét alkotó információhordozó, feladathordozó amelyet 

jogszabályban meghatározott eljárásban tankönyvvé nyilvánítottak. 

 

A tankönyvellátás állami feladat. A tankönyvellátás rendszerének működtetéséért az 

oktatásért felelős miniszter felelős. 

Az iskola az iskolai tankönyvrendelés keretében a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz, 

témakörhöz kizárólag a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül választhat 

 

Az iskolai tankönyveket (munkafüzeteket nem) 1-8.évfolyamig az iskola ingyenesen biz-

tosítja a tanulók számára. Ezek egy része könyvtári állományban van, így a tanulóknak azt a 
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tanév végén le kell adni a házirendben meghatározottak szerint. Az elveszett, a megron-

gálódás miatt használhatatlan tankönyveket a házirendben meghatározottak alapján a szü-

lőnek kártérítést kell fizetni. 

 

Taneszközök: 

A  taneszköz: a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programban foglaltak alapján és 

annak végrehajtására szolgáló szemléltető, a nevelés-oktatás céljait szolgáló pedagógiai 

szakmai eszköz. 

 

Az iskolánkban a nevelő-oktató munka során a pedagógusok olyan nyomtatott taneszközöket 

(tankönyv, munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyeket 

hivatalosan tankönyvvé nyilvánítottak.  

A tankönyvjegyzékben nem szereplő taneszközök beszerzéséhez a szülők jóváhagyását 

előzetesen írásban be kell szerezni. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál 

(testnevelés, technika, rajz) egyéb eszközökre is szükség van. 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

 a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének, 

 az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben 

részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatók, 

 a taneszközök használatában az állandóságra kell törekedni, azaz új taneszközöket 

csak abban az esetben kell bevezetni, ha az lényegesen jobbítja az oktatás 

minőségét. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak tanulásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei határozzák meg az iskola helyi tanterve 

alapján. 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket a megelőző tanév végén kell tájékoztatni. A 

taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége.  

Tankönyv: 

 feleljen meg a kompetenciafejlesztés kritériumainak, 

 feladatai biztosítsák a tanulói felfedezést, problémaközpontúság jellemezze,   

 adjon lehetőséget a differenciált foglalkoztatásra, fejlesztésre, 

 legyen alkalmas ismeretekbe ágyazott képességfejlesztésre, 

 a különböző tantárgyak sajátosságainak megfelelően segítse a tanulási technikák 

elsajátítását, 

 adjon lehetőséget az önálló tanulói munkáltatásra, 

 alkalmas legyen a tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására, 

 segítse a megértést, az önellenőrzés képességének fejlesztését, 

 jól látható, esztétikus fotókkal, ábrákkal stb. illusztrált legyen. 

A nem hagyományos ismerethordozók, videofilmek, CD-ROM-k az órai szemléltetéshez a 

könyvtárból kölcsönözhetők. Az eszközök kiválasztásában és beszerzésében a könyvtáros a 

szaktanárokkal egyeztet, ugyanazok az elvek és formák érvényesek, mint a tankönyvekre. 

 

Az iskola a tankönyveket minden évben a hatályos jogszabályok betartásával rendeli. A 

tanulók a tankönyveket ingyen kapják, amely tankönyvek az iskolai könyvtár állományához 

tartoznak. 

 

4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 
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1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

 a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli különbségek 

pedagógiai kezelése; 

 a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon; 

 alapozzuk meg a tanuláshoz való pozitív viszonyt (attitűd); 

 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített motivációval fejlesszük a 

kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsuk elő 

érzelemvilágának gazdagodását;  

 alapozzuk meg a tanulási szokásokat és módszereket; 

 támogassuk az egyéni képességek kibontakozását; 

 a tanulásszervezés egyik fő elve és teendője a tanulókhoz optimálisan 

alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, azok megoldásában, a 

szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben; 

 működjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában; 

 törődjünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek 

szociális- kulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

 

3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

A harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-elvárások 

által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok.  

 a tanítás nem más, mint a tanulók tanulásának szervezése: tervezése, irányítása, 

szabályozása és értékelése, ezért a tanulásszervezés meghatározó szempontja a 

tanulók aktivitásának optimális kibontakoztatása legyen; 

 az oktatási folyamatban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás 

technikáit, formáit; 

 tudatosítsuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető 

értékeket; 

 erősítsük meg a konstruktív magatartásformákat, szokásokat; 

 a gyermek jellemét formálva szolgáljuk a személyiség érését. 

5-6. évfolyam 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.  

 fejlesszük a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a természeti, 

társadalmi és emberi környezettel való harmonikus, építő kapcsolatokhoz 

szükségesek; 

 az aktív tanulási tevékenységek (kooperatív tanulási technikák) közben fejlesszük 

a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, 

szolidaritásérzését, empátiáját, toleranciáját; 

 tudatosítsuk a tanulókban a közösség demokratikus működésének értékét és 

jellemzőit; 

 tisztázzuk az egyéni és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, és ezek 

fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyulásban; 

 a test és a lélek harmonikus fejlesztése; 

 a szocializáció folyamatainak elősegítése; 

 az elemi műveltség alapjainak lerakása, elmélyítése; 

 a tanulási stratégiák és módszerek elsajátítása; 
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 a tanulók kapjanak folyamatos visszajelzést a tanulmányi teljesítményükről és 

magatartásuk minősítéséről; 

 adaptív tanulásszervezéssel hasznosítsuk a számítógépet, s az info-

kommunikációs technikákat. 

 

7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása: 

A hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető a már megalapozott 

kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, 

valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

megalapozzuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a 

ritmusérzék és a hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének 

alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű 

oktatásával kívánunk hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés 

deduktív útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív 

tanulási technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 a demokratikus normarendszer kiterjesztése a természeti és az épített környezet 

iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra; 

 vállalja identitását, a nemzeti, a nemzetiségi azonosságtudatot, képviselje az 

egymás mellett élő különböző kultúrák iránti igényt; 

 felelősen alakítsa saját természeti, társadalmi és emberi környezetét.  

 

5. Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 

 valamennyi évfolyamon heti 5 testnevelés óra.  

A heti testnevelés órák száma magába foglalja a 6-7. évfolyam részére, a helyi uszodában évi 

18-18 órában történő úszásoktatást. Az úszásoktatásban történő részvétel feltételei: 

 az iskola által készített formanyomtatványon szülői beleegyezés megléte, illetve 

 az úszáshoz előírt felszerelésnek a szülő által történő biztosítása. 

 

6. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 
 

Iskolánk helyi tanterve úgy lett kialakítva, hogy a helyi tantervben meghatározott tanagyag 

elsajátítása, a követelmények teljesítése a tanítási órákon való részvétellel biztosítható.  

 

A választható foglalkozások tanévenként kerülnek kihirdetésre, melyekre írásban, a szülő 

aláírásával megerősítve lehet jelentkezni. A 2017/2018-as tanévtől lehetőséget biztosít az 

iskolánk 7. osztálytól második idegen nyelv szakköri órákon történő elsajátítására, a szakkör 

indításának feltétele minimum 10 fő jelentkező.  

A jelentkezett tanulók kötelesek az adott tanév végéig a foglalkozásokon részt venni. A 

távolmaradást igazolni kell, és ugyanolyan jogkövetkezményt von maga után, mint a kötelező 

tanórai foglalkozásról történő távolmaradás. 
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7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, valamint 

a magatartás és szorgalom minősítésének elveit 

 

A tanuló rendszeres értékelése a pedagógiai folyamat alapeleme illetve a továbbhaladás 

elengedhetetlenül legfontosabb feltétele. Visszajelzés a tanárnak, tanulónak, szülőnek. A 

tanulók folyamatos beszámoltatása, az ismeretek és azok alkalmazásának számonkérése 

 biztosítja a pedagógus, a diák és a szülők számára azt, hogy  

• figyelemmel kísérhessék a tanuló egyéni előrehaladását,  

• a felmerülő problémákat időben észrevegyék, 

• a jól teljesítők megerősítést nyerjenek, 

• a lemaradó tanulók segítséget kaphassanak 

•  

A beszámoltatás, a számonkérésének értékelésének fajtái: 

 

Diagnosztikus értékelés:  

• Alapvető funkciója, hogy a tanárt informálja a tanuló felkészültségéről. 

• Alkalmazzuk tanítási év elején vagy egy új témakör felvétele előtt a tanulók előzetes 

ismereteinek felmérésére. 

Formatív értékelés: 

• Feladata az, hogy visszajelzést kapjon a tanuló arról, hol tart , mit tud és mit nem tud 

vagyis segítse a tanuló önértékelését. 

Szummatív értékelés:  

• Feladata, hogy összegezze, lezárja a tanulási ciklust, tehát a folyamat végén 

alkalmazzuk. 

Elvei: 

• Az értékelés, minősítés mindig előremutató legyen, soha ne megbélyegző.  

• Lényeges feladatnak kell tekinteni a tanulói önértékelés rendszerének kialakítását. 

• A tantárgyi tudás értékelésébe a viselkedési problémák nem számíthatók be. 

Feladatai: 

• a tanulócsoportok eredményeinek viszonyítása általános (standard) értékekhez, 

illetve országos eredményekhez, 

• a következtetés, a tanítás-tanulás hatékonyságára, 

• a követelmény teljesítésének szintjei alapján a korrekció és további gyakorlás 

témáinak kijelölése, 

• a tanuló egyéni eredményeinek viszonyítása a korábbi teljesítményéhez, 

• a tanulók tantervi követelményekhez viszonyított tényleges teljesítményének 

minősítése érdemjeggyel. 

 

Az értékelés alapelvei: 

 Az értékelés módja és alapelvei nyilvánosak: lényegesnek tartjuk, hogy az 

elvárásokkal, az értékelés módjával, a számonkérés formájával tanulóink előre tisztába 

legyenek.  

 Az osztályozás objektivitásának alapvető feltétele a tantárgyi és viselkedési normák 

meghatározása és azonos értelmezése, alkalmazása. Viselkedési normákat a házirend 

állít, a tantárgyi normákat pedig a helyi tanterv tartalmazza. 

 Megbízhatóság, tantárgyi sajátosságokhoz alkalmazkodó következetesség: ugyanaz a 

tudás, viselkedés minden esetben ugyanúgy értékelődik. 

 Az értékelés nem csupán osztályozást jelent. 

 Az egységes értékelési rendszer következetes alkalmazása. 
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 Az értékelés során a tantestület betartja a rendszeresség és módszertani sokszínűség 

elvét. A sokszínű tevékenységformákkal összhangban a beszámoltatás különböző 

lehetőségeit biztosítjuk, elősegítve ezzel azt, hogy az adottságoknak leginkább 

megfelelő kerüljön a felszínre. Használjuk tehát az iskolai, házi írásbeli beszámolót, 

szóbeli feleletet, kiselőadást, gyűjtőmunkát, portfóliót, elemzések elvégzését egyéni és 

csoportos formákban, gyakorlati feladat megoldását. Értékeljük a tanórán kívüli 

tevékenységet is, és még sok más, az egyes tantárgyak esetén speciálisan adódó 

beszámolási formát (egymás értékelése, tanulói önértékelés, egy tanuló értékeli a 

csoport munkáját, csoportmegbeszélés, tanulói napló,…) 

 Annak meghatározása, hogy a produktumok milyen súllyal kerülnek 

figyelembevételre a többi osztályzathoz képest, a pedagógus feladata. Ezt a feladatok 

kiosztásakor közli a tanulókkal. 

 A tantestület a jutalmazás és az elmarasztalás összhangjára törekszik. 

 Az értékelés legyen mindig motiváló. 

 

Formái: 

 1. évfolyamon, továbbá a 2. évfolyamon félévkor szöveges minősítés valamennyi 

tantárgyból, 

 2. évfolyam végén és a 3-8. évfolyamokon 1-5 számskálán történő érdemjegyekkel, 

osztályzatokkal {jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)}. Egy adott 

tantárgyból dicséretet kapott tanuló osztályzata kitűnő (5). 

 

Első és második évfolyamon a félévi és év végi értékelésnél használt szöveges minősítések 

és azok tartalma: 

 Ide be kellene ezt tenni! 

 

 

Szöveges értékelés esetén is alkalmazzuk év közben az 1-5 számskála szerinti értékelést. 

 

Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény félév és tanév végi osztályzata: Jeles és a 

nevelőtestületi dicséretet a bizonyítvány jegyzet rovatába írjuk.?????? vagy más???? 

 

Sajátos nevelési igényű tanuló esetében a szakértő véleményben foglaltak alapján kell eljárni 

a szülővel egyeztetve.  

Az írásbeli és szóbeli ellenőrzés arányának megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló 

sérülését, társaitól való elmaradását. 

 

A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a 

tájékoztató füzeten keresztül.  

A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök két havonta ellenőrzi, és az esetlegesen 

elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 

Az iskola az osztályzatról a tanulót és a tanuló szülőjét félévkor értesítőben, év végén 

bizonyítvány útján értesíti. 

 

 Mentesítés az értékelés alól 

A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi a szakértői bizottság véleménye 

alapján az igazgató mentesíti: 

- az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és 

ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő 

- egyes tantárgy tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól.  
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8. Magatartás, szorgalom értékelése, minősítése 
 

Alapelvek: 

Az értékelés helyi rendszerén belül a magatartás és szorgalom értékelésekor kiemelt 

fontosságú: 

 segítse az iskola nevelési-oktatási céljainak elérését, 

 segítse a tanuló önértékelésének fejlődését, adjon lehetőséget az önnevelésre is, 

 az értékelés általában a tanuló iskolai tevékenységére vonatkozzon, 

 mindig legyen személyre szabott. 

 

A magatartás és szorgalom értékelésének módja: 

Az osztályfőnök havonta érdemjeggyel értékeli (a tanulók egyéni és közösségi véleményét is 

figyelembe véve) a tanulókat. A félévi és tanév végi érdemjegyek megállapítása: a havi 

érdemjegyek és az osztályközösség véleménye alapján az osztályfőnök tesz javaslatot. A 

nevelőtestület ezt megvitatja, vitás esetben a gyermeket tanító nevelők szavaznak (szótöbbség 

dönt). 

A magatartás értékelésének szempontjai:  

MAGATARTÁS PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 

 

Fegyelmezettsége 

 állandó, másokra 

pozitívan kiható 

megfelelő, még nem 

teljesen a sajátja 

másokat zavaró, 

kifogásolható, 

ingadozó, de 

igyekszik javulni 

erősen kifogásolható, 

másokat erősen 

zavaró, negatív 

 

Viselkedéskultúrája, 

hangneme 

példaértékű, 

tisztelettudó, udvarias 

kevés kivetnivalót 

hagy maga után 

időnként udvariatlan, 

nyegle 

durva, romboló, 

közönséges, heves, 

hangoskodó 

Hatása közösségre, 

társas emberi 

kapcsolatai 

pozitív, aktív, 

segítőkész, jóindulatú, 

élen jár, 

kezdeményező 

részt vesz, de 

befolyást nem 

gyakorol, jóindulatú 

nem árt, ingadozó, 

közömbös, vonakodó 

negatív, goromba, 

ártó, megfélemlítő 

Házirend betartása betartja, arra ösztönöz néha hibázik részben tartja be sokat vét ellene 

Felelősségérzete nagyfokú 

felelősségtudat 

időnként feledékeny ingadozó felelőtlen, 

megbízhatatlan 

A szorgalom értékelésének szempontjai:  

SZORGALOM PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ HANYAG 

Tanulmányi munkája céltudatosan törekvő, 

igényes a tudás 

megszerzésére 

figyelmes, törekvő ingadozó hanyag, 

Munkavégzése kitartó, pontos, 

megbízható, önálló, 

lankadatlan 

rendszeres, többnyire 

önálló 

rendszertelen, 

hullámzó, önállótlan 

megbízhatatlan, 

gondatlan 

Kötelességtudata van megfelelő, néha 

ösztökélni kell 

felszerelése gyakran 

hiányos 

nagyon sokszor 

hiányos 

Tanórán kívüli 

információk 

felhasználása, 

többletmunkája 

rendszeres, érdeklődő előfordul, ösztönzésre 

dolgozik 

ritkán egyáltalán nem 

 

9. Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

- A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. 

- Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az 

iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi 
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követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő 

évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló.  

- Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, 

tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

- Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig nem tett eleget a tanulmányi 

követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, 

az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 

- Az évfolyam megismétlése nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló 

tanulói jogviszonyban áll.  

- A tanuló kérésére az iskola igazgatója köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanuló 

a megkezdett tanulmányait másik iskolában folytathassa. 

- A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb 

idő alatt is teljesítheti. 

- Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszáz-ötven tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

- A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola 

eleget tett a szülő felé az értesítési kötelezettségének.  

- Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, 

félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

- Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyam 

ismétléssel folytathatja.  

- Osztályozó vizsga letétele után folytathatja tanulmányait a magántanuló és az a tanuló, 

akinek engedélyezték, az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi 

követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt is teljesítheti. A 

tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 

- 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.  

- Az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási 

napjáig kell a tanulónak a tanulmányi követelményeket teljesítenie.  

- Az egyéni továbbhaladás – valamennyi vagy egyes tantárgyakból – különböző 

évfolyamokig, de legkésőbb – az e bekezdésben foglalt kivétellel – a negyedik 

évfolyam végéig tarthat. 
 

• Egyéni munkarend 

• Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend 

kérelmezhető.  
• Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, 

tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a 

tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend 

kérelmezhető.  
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• Az OH dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének egyéni munkarend keretében 

tehet eleget.  

• Az eljárás során a OH megkeresheti a gyámhatóságot, a gyermekjóléti 

szolgálatot, az iskolaigazgatót, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló 

esetén a gyermekvédelmi gyámot.  

• A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel, 

kivéve, ha tanulmányait egyéni munkarenddel rendelkezőként Magyarországon 

folytatja. 

• A külföldi tartózkodás miatt egyéni munkarenddel rendelkező tanuló esetében a 

félévi minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak 

az év végén ad számot tudásáról. 

• Az egyéni munkarenddel rendelkezőt – az iskolában vagy azon kívül folyó 

gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása 

alól fel kell menteni. 

• A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény 

miatt a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy súlyos betegség miatt egyéni 

munkarend keretében tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében 

történő felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti időkeretén felül 

átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre.  

• A sajátos nevelési igény miatt egyéni munkarend keretében tanulmányokat 

folytató tanulók esetében az e bekezdésben meghatározott időkereten belül kell 

biztosítani az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

foglalkozásokat. Az időkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható. 

 

 

9. Sajátos nevelési igényű tanulók fogyatékosságának típusához és fokához igazodó 

fejlesztő program 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló 

 

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak, 

akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióké-

pessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, ta-

nulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság 

(mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai fela-

dat. 

 

A nevelésükhöz szükséges feltételek: 

a. a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai 

tanár/terapeuta, gyógypedagógus foglalkoztatása, 

b. speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve 

c. a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások 

biztosítása. 

 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

 

a) alsó tagozat: 1–4. évfolyam 

Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a 

hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és oktatás-

szervezési megoldások, terápiák alkalmazását teszik szükségessé. A képességfejlesztésben 
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hang-súlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi cselekvéses megis-

merésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek.  

Az alsó tagozat első évfolyamán javasolt egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy ta-

névnél hosszabb időtartamot tervezni. A gyógypedagógiai nevelésnek az egész személyiség 

fejlesztésére kell törekednie. 

Nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások következetes kiala-

kítása és megerősítése. 

 

b) felső tagozat: 5–8. évfolyam 

A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további fejlesz-

tésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az elsajá-

tított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A taní-

tás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének megfele-

lően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is. 

 

Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése 

 

Segítő eljárások, amelyek az eredményes integráció feltételei: 

 az egyéni képességekhez igazodó, differenciált tanórai munka szervezése; 

 a tanulókat önmagukhoz képest mérten értékeljük; 

 diagnózisnak megfelelő habilitációs, rehabilitációs, fejlesztő foglalkozás, felzárkóztató 

foglalkozás szervezése; 

 tanulópárok kialakítása, 

 tanulási technikák elsajátíttatása szakórákon és egyéni foglalkozásokon, (tanulás 

tanítása, önálló hatékony tanulás kompetenciája) 

 rendszeres ismétlés, gyakoroltatás, változatos tanulásszervezés, egyéni tanulási 

motiváció erősítése, bíztató dicsérettel, javító szándékú elmarasztalással 

 az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata;  

 a továbbtanulás irányítása, segítése. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

- nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

- állampolgárságra, demokráciára nevelés 

- az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

- a testi és lelki egészségre nevelése 

- családi életre nevelés 

-  önálló életvezetésre való felkészítés, kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás, a 

saját élmény, a tapasztalat 

- felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

- együttérző, segítő magatartás, szociális érzékenység kialakítása 

- a személyiségfejlesztés 

- fenntarthatóság, környezettudatosság 

- pályaorientáció 

- gazdasági és pénzügyi nevelés 

- médiatudatosságra nevelés 

- a tanulás tanítás 

 

Kulcskompetenciák 
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Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a Nat-ban alapvető célként meghatározott 

kulcskompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) és a 

gyógypedagógiai intézményekben megvalósuló nevelési formáiban egyaránt fontos nevelési-

oktatási elvárásként jelenik meg. Ennek biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció 

szempontjából, s különös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába való beil-

leszkedés érdekében. 

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a 

beszéd centrikusságot kell előtérbe helyezni. A beszédértés és beszédprodukció fejlesztése az 

elsődleges feladat.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhén értelmi fogyatékosok ne-

velésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, figyelem, em-

lékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg. 

A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos gyakor-

lásra, játékos keretek között történő megvalósításra, helyzetgyakorlatokra. 

 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia birtokában az enyhén értelmi fogyatékos tanuló rendelkezik azzal 

a képességgel, hogy a környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezi, képessé válik 

arra, hogy a tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használ-

ni a társadalmi lét különböző területein.  

Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és matematikai tevé-

kenység, a szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítása. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál a gyakorlati 

jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló termé-

szettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes termé-

szettudományos világkép kialakítása. 

Kiemelt feladat a tanulók egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek, 

bővítése. 

 

Digitális kompetencia 

Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve középpont-

ban a munkához, az életvitelhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó praktikus 

ismeretszerzés és készségfejlesztés áll. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A szociális kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja 

helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Felkészül a közügyekben való 

aktív részvételre. Az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése 

elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanítási - tanulási folyamatban az enyhén értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját 

cselekedeteinek tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. Tudja fogadni mások 

segítségét. Tudjon segítséget kérni és adni.  
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  

Lényege, kreativitás fejlesztése. 

Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzés. 

 

Hatékony önálló tanulás 

A hatékony önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni. Az írás, 

olvasás, számolás, az IKT eszközök használata, amelyek lehetővé teszik, hogy képes legyen 

az enyhén értelmi fogyatékos tanuló önálló ismeretek szerzésére. Legyen képes közös 

munkában, csoportban dolgozni. 

 

Műveltségi területek 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: 

- vizuális észlelés – jelfelismerés, 

- akusztikus észlelés – hangok differenciálása, 

- a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

b) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése. 

c) Grafomotoros készségek fejlesztése. 

d) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

e) Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fejlesztés. 

f) Szövegösszefüggések megláttatása, szövegértés fejlesztése. 

g) A helyesírási szokások megerősítése. 

 

Fejlesztési feladatok: 

• Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben. 

• A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is. 

• A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés 

fejlesztése, gyakorlása. 

• Önismeret erősítése.  

• Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása. 

• A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek 

alkalmazása fokozódó önállósággal. 

• Figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, analizáló, szintetizáló képesség 

fejlesztése. 

• A tanulók passzív és aktív és szókincsének gazdagítása.  

• Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett.  

• Az írás eszközszintű műveleteinek gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből 

írás fokozatai. 

• Mozgás, finommotorika, ritmusfejlesztés, szem-kéz koordináció, optikus differenciáló 

képesség, vizuális észlelés fejlesztése. 

• Az önkorrekciós képesség fejlesztése, hibakeresés, – javítás, helyesírási 

problémahelyzetek felismertetése. 

• Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő 

írásbeli feladatokkal. Vizuális, akusztikus, fonematikus észlelés, érzékelés fejlesztése. 

 

Idegen nyelvek 
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Fejlesztési feladatok: 

• Beszédszándék (idegen nyelven megszólalás gátlásainak oldása) 

• Beszédértés 

• Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése.  

• Beszédkészség 

• Képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok 

megválaszolására. 

 

Matematika 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

• A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

• Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése. 

• Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén. 

• Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

• Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak 

értelmezése, és a tapasztalatok összefoglalása. 

• A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének 

kialakítása. 

• A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

• A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, 

szokások kialakítása. 

• A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése. 

• Az alkotás örömének átélése. Az érzelmi, akarati életük fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek megismertetése, elfogadtatása. 

• Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt 

és a tényleges megoldás összevetése. 

 

Fejlesztési feladatok: 

• A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját 

élményből kiindulva. 

• A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása, 

kezdetben ismert, majd ismeretlen szituációkban. 

• A problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális 

szinten. 

• Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyításának, a véleményalkotás 

képességének kialakítása. 

• A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével 

a matematikai fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság 

fogalmának kialakítása. 

• A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével. 

• Műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra 

(analógiákra) való emlékezés. 

• Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása, 

megoldása készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív 

gondolkodás mentén. 
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• A feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény 

helyességének megítélésében. 

• A segítségkérés és – elfogadás képességének, valamint az együttműködési képesség 

fejlesztése, kialakítása. 

• A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése. 

• A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése. 

• A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek 

ismereteihez igazodva. 

• A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése. 

• Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással. 

• A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek 

felismerése. 

• Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok 

között. 

• A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása. 

• Az ítélőképesség fejlesztése. 

 

Ember és társadalom 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

- Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd pedig, az évtizedek, 

évszázadok, évezredek, az emberöltő megértése. 

- Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, 

összefüggések felfedeztetése. Az egyén és társadalom kapcsolata, egyén, család, 

közösség, nemzeti társadalom, a világ nemzetei. 

- Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés 

technikájának fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése, bizonyosan 

hiteles, nem bizonyosan hiteles, hiteltelen. 

- A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

- A kommunikációs képességek fejlesztése. 

- A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

- Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, valóság és 

a fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

- A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

- Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

- Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazása. 

 

Fejlesztési feladatok:  

 

• Régen és ma érzékelése, események beazonosítása saját élményből. 

• A saját szerep, a saját feladat, a saját felelősség felismerése. 

• A különböző közösségekben való létezés formáinak, lehetőségeinek ismerete. 

• Ismeretszerzés a szabadság, felelősség, emberi helytállás jelentőségéről. 

• Erkölcs és vallás helye, szerepe az egyén és társadalom szempontjából. 

• Történelmi események okainak és következményeinek elemzése fokozatosan 

csökkenő segítségnyújtás mellett. 

• Költségvetési, gazdálkodási ismeretek a családi költségvetéstől az államháztartásig. 

• A munkavállalás gyakorlata. 

 

Ember és természet 
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A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

• Figyelem-, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése. 

• Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 

• A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése. 

• A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, megerősítése, 

viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idői és 

téri változás észlelése, értelmezése. 

• A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése.  

• Analizáló, szintetizáló képesség fejlesztése.  

• Ok-okozati összefüggések, probléma felismerés, megoldások keresése. 

• Szokások, szokásrendszerek kialakítása. 

• A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, 

értelmezés, irányított ismeretszerzés kialakítása, megerősítése. 

• Kísérletek, saját tapasztalat, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi élet 

tapasztalatai közti összefüggések felismerése, erősítése. 

 

Fejlesztési feladatok: 

• Anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival. 

• Az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak gazdagítása, csoportokba sorolás, életműködés 

felfedeztetése konkrét példákon. 

• Az élőlények érzékelhető jegyeinek megállapítása – összehasonlítások, 

elvonatkoztatások. 

• Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a természet könnyen megfigyelhető és felfogható 

ciklusaival kapcsolatban; a mindennapok időviszonyai. 

• Állandóság és változás felfedezése irányítással, egyszerű példákkal. 

• Tájékozódás a közvetlen környezetben, a szűkebb lakótérben, lakóhelyen 

• Ismeretek a földrajzi környezetről konkrét tapasztalatokból merítve. 

• Az élő és élettelen közötti különbség, az életjelenségekhez kötött élet-értelmezés elemi 

ismeretei. 

• Törekvés az ember számára fontos egészségmegőrző szokások elsajátítására: 

egészséges táplálkozás, tisztálkodás, mozgás. 

• A használati tárgyak anyagainak felismerése, az anyagfogalom biztos használata. 

• A hétköznapi folyamatokban előforduló energiafajták és energiahordozók bemutatása 

példák segítségével. 

• Egyszerű megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló időjárás-megfigyelés, a változások 

értelmezése. 

• Az élővilágban működő egyensúly szerepének bemutatása az életből vett példákon 

keresztül. 

• Ismeretszerzés saját szervezete működéséről, felépítéséről – megfigyelések, 

vizsgálódások, konkrét tapasztalatok segítségével. 

• A gyakoribb betegségek megelőzése, a gyógyítás mindenki számára elérhető 

módozatainak ismerete, a környezet és az egészség közötti kapcsolat felismerése, az 

emberi szervezetet veszélyeztető anyagok hatásainak megismerése. 

• Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás készségének fejlesztése. 

• A háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeinek működtetése, a fizikai 

ismeretek alkalmazása a működtetés során. 

• Felismertetni a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat. 

• A háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági szabályok 

megismerése. 
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• Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati 

összefüggések, következmények felismerése, következtetések levonása. 

 

Földünk és környezetünk 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai: 

• A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás, 

elvonatkoztatás, probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége. 

A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 

• A rész–egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és 

térképösszefüggéseinek felismerése. 

• Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, 

a jelek, a szimbólumok világában. 

• Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, 

objektum tényleges és viszonylagos helye, helyzete. 

• Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban. 

• Kommunikációs képességek – kérdezni tudás, szakkifejezések használata. 

• Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló 

ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata. 

 

Fejlesztési feladatok: 

• Ismeretszerzés, tanulás – a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének 

fejlesztése, információk szerzése, kezelése. 

• Tájékozódás a földrajzi térben és időben. 

• Tájékozódás földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban. 

• Tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban. 

• A hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása, 

folyamatos gyarapítása. 

• Tájékozottság a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben – a 

természetföldrajzi övezetesség társadalmi-gazdasági életben való megnyilvánulásainak 

felismertetése példákon keresztül. 

• A világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásai – példák 

segítségével. 

 

Művészetek 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

• Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, 

kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése. 

• Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás, fejlesztése. 

• Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése 

• A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

• Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

• A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, 

forma, funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól 

• A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 

• A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

• Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

• Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra 

gazdagítása. 
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• Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati 

összefüggések, következmények felismerése, következtetések levonása. 

 

Fejlesztési feladatok: 

• Téri helyzetek leírása szóban, megjelenítése szabadkézi rajzban. 

• Egyszerű közlő ábrák értelmezése. 

• A kezdeményező, az alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése. 

• Változatos technikák alkalmazása az önkifejezésben, az alkotásban. 

• Az egyéni ízlés, stílus érvényesítése a saját tárgy készítésében. 

• A művészi alkotásokban megismert konfliktusok értelmezésével a toleráns, másokkal 

szemben empatikus személyiség kialakításának segítése. 

• Zenei képesség fejlesztése (írás-olvasás, énekhang, zenei memória, fantázia) 

• Az életvezetés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését szolgáló képességek 

fejlesztése. 

 

Informatika 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

• Érzékszervi megismerések. 

• Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

• Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

• Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 

• Csoportosítások, következtetések. 

• Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

• A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése. 

•  A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 

• Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

• Analízis, szintézis. 

 

Fejlesztési feladatok: 

• A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, 

később önállóan is. 

• A hálózat eszközként való használata ismeretek gyűjtéséhez, kapcsolatok építéséhez, 

problémák megoldásához. 

• Gyakorlati problémák megoldása a dokumentumok készítésével. 

• Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak 

megtanulása, szokások kialakítása. 

 

Életvitel és gyakorlat 

 

A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai: 

• A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, 

csoportosítások, szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, 

ok-okozat felfedezése. 

• A probléma felismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság, 

motiváltság ébrentartása. 

• A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása, 

alkalmazása. 

• Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok 

továbbfejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 68 

• A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos 

fejlesztése. 

• A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő 

magatartás elfogadtatása 

• Szociális képességek fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok: 

• A saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás problémakörének 

felismerése, személyes lehetőség és szerep az életvezetésben, az egészség 

megóvásában, életvezetési problémák felismerése a családi környezetben, a testi-lelki-

szociális egészség megőrzésében. 

• Tapasztalatszerzés a mesterséges környezetről, szabálykövető magatartás a 

mesterséges környezetben, anyagok, formák, egyszerű szerkezetek megfigyelése, az 

anyagalakító tevékenység műveletei. 

• Gazdálkodás az anyaggal, energiával, a munkával és az idővel. 

• Az egyéni tulajdonságok és eredményesség összefüggései a tervezés, szervezés, 

kivitelezés során 

• Önértékelő-, ítélőképesség, az individuális különbségek megfogalmazása. 

• A napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és 

környezetellátásban, gyakorlottság az egyszerűbb háztartási munkában, szerszámok, 

gépek használatában, a szolgáltatások igénybevételében. 

• Tapasztalatszerzés a jövedelem beosztásában, tudatosság a takarékosságban. 

• Érzékenység a közvetlen környezet, a lakás formai, esztétikai világában, az otthon 

nyugalmának, mint értéknek, örömforrásnak elfogadása, szükségletek és lehetőségek 

felismertetése egyéni sajátosságok szerint. 

• A minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, reklámok értelmezése, szelektálás, 

viszonyulás. 

• Az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a 

legfontosabb pályákról, a hozzájuk vezető utakról, lehetőségekről, valóság és a vágyak 

valamint a realitások összehangolása. 

 

Testnevelés 

 

     A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai:  

• Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, 

gyakorlatok elvégzésére. 

• Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék 

örömére. 

• Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az 

állóképességet.  

 

Fejlesztési feladatok: 

• Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése. 

• Koordinációs képesség, mozgástanulási képesség, mozgásszabályozó képesség, 

mozgásalkalmazkodó képesség, egyensúlyozó képesség, ritmusképesség, reakciók, 

téri tájékozódó képesség fejlesztése. 

• Jellemtulajdonságok – akarat, bátorság – fejlesztése. 

• A megosztott figyelem képességének automatizálása. 

• Helyzetfelismerő képesség fejlesztése. 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 69 

• Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, 

sporteszközök alkalmazásával is. 

• Önállóan végezhető mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok. 

 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

 

A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az enyhén 

értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A fogyatékos-

ságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok az iskola sajátos nevelési igényű tanú-

lókra irányuló helyi tantervének részeként működnek. 

A gyógypedagógus, a terapeuta – esetenként más szakember véleményének figyelembevé-

telével készíti el a fejlesztő programot, amely a tanuló sajátos nevelési igényeire, és egyedi 

tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja.  

 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók 

korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási 

technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, 

és a programokon, tréningeken keresztül valósul meg. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos 

pedagógiai diagnosztizálás.  

 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 

 

Azok a tanulók tartoznak ide, akik az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás te-

rületén a kognitív, emocionális-szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képesség-

zavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott 

pedagógiai, pszichológiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

• diszlexia, 

• diszortográfia, 

• diszkalkúlia, 

• diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek 

maradványtüneteinek fennállása, 

• a fentiek együtt járása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

• hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

• a szocio - adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé 

irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartás  

jellemzők, az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, 

valamint a metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 

 

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

esetében abban is megmutatkozik, hogy 

• a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek, 

• az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta 

feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, 

• gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra, 

• fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és 

követhető szabályokat, valamint 

• a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet. 
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A fejlesztés alapelvei 

 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői bizot-

tság szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, szük-

ségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően tör-

ténik. 

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, pszicho - 

pedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzettséget szer-

zett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb szakemberek bevo-

násával történik és rehabilitációs célú órakeretben zajlik. 

 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről tájékoztatni kell az osz-

tálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, különös tekintettel a gyermek osztály-

főnökére. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis be-

fejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően. 

 

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonké-

rési, értékelési formákat;- indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes 

tantárgyakból, tantárgy-részekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható. 

 

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen tehetsé-

gesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorien-

táció folyamatát is. 

 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás 

céllal szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton), 

valamint a többi tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet. 

 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat:  

• a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. 

• a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

• a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

• a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, 

• a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

 

A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén: 

 

Diszlexia: az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, 

amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő. 

 

A fejlesztés célja: 

• a fejlesztő munka alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő értő 

olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 

 

A fejlesztés feladatai: 

• a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 

• a rövid távú emlékezet fejlesztése, 
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• az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

• a testséma biztonságának kialakítása, 

• az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-

szintetizáló módszerrel, 

• az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

• a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

• az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

• az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával 

• speciális olvasástanítási program alkalmazása, 

• az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

 

Diszortográfia: a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az 

együtt járástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak. 

 

A fejlesztés célja: 

• a fejlesztőmunka alakítsa ki a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő helyesírási 

készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az írott nyelv 

használatának korosztályi szintű alkalmazását. 

 

A fejlesztés feladata: 

• a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, 

• a rövidtávú emlékezet fejlesztése, 

• a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, 

• a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. 

Diszgráfia – az írás grafomotoros jellemzőinek zavara 

 

A fejlesztés célja: 

• a  tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő íráskészséggel rendelkezzen, képes 

legyen azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, 

tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. 

 

A fejlesztés feladatai: 

• a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

• a testséma biztonságának kialakítása, 

• a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

• az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, 

másolás, önálló írás kivitelezés), 

• a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, 

• sikertudat kialakítása. 

 

Diszkalkulia – a számolási képesség specifikus zavara 

 

A fejlesztés célja: 

• a tanuló a mindenkori osztályfokának meg-felelő matematikai készséggel 

rendelkezzen, 

• képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai 

műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi 

gyakorlat színterein.  
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A fejlesztés feladatai: 

• a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, 

• matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, 

• a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

• a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 

• a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

• a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 

• segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, a fogalmak, így a szám- és 

műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a megfigyelés és a 

megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális megerősítés, 

• a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, 

megjegyzést segítő technikák, eljárások alkalmazása, 

• a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása, 

• az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

 

Hiperaktivitás és figyelemzavarok 

  

A fejlesztés célja: 

• a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

 

A fejlesztés feladatai: 

• team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttmûködés, 

• speciális figyelem-tréning, 

• a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, 

• fokozott egyéni bánásmód, 

• az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 

• feladatok struktúrájának megtervezése és kivitelezése, 

• motiválás, sikerélmény biztosítása. 

 

Viselkedésszervezési problémák 

 

A fejlesztés célja: 

• a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a 

szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly 

megteremtése. 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

• a  Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, 

módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat. 

 

Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 

 

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, 

tüneteinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak 

folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi 

terápiákat foglalja magába. 
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A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális 

képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak 

elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt.  

A tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, 

módszerek biztosítása a pedagógiai rehabilitációsnak is kiemelt feladat. 

 

Látási fogyatékos tanulók 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kiala-

kult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó képessé-

gét, személyiségét. 

 

A vak, valamint a látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó tanulókat elsősorban a 

tapintó-halló életmód, a látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanulókat és a gyengénlátó 

tanulókat a látó-halló (tapintó) életmód jellemzi. 

 

A pedagógiai fejlesztés szempontjából elsõdlegesen a látásélesség és a látási funkciók isme-

rete fontos, de a pedagógusnak tájékozottnak kell lennie 

 

– a látássérülés kórokáról, a látássérültség kialakulásának időpontjáról; 

– a szemészeti állapot – prognózisjavuló vagy romló tendenciájáról, a pedagógiai látásvizs-

gálat eredményéről , a gyermek intelligenciájáról, személyiségvonásairól. 

 

A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a tanulók állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák 

meg. 

 

A látássérült tanulók iskolai fejlesztése 

 

A látássérült tanulók fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

 

A látássérült tanulók nevelését, oktatását ellátó közoktatási intézménynek több fontos feladat 

megoldását kell vállalnia:  

- nemzeti műveltség átadását,  

- az egyetemes kultúra közvetítését,  

- a szellemi-érzelmi fogékonyság, 

- az erkölcsi érzék elmélyítését,  

- az esélyegyenlőség biztosítását a látássérülésből és az esetleg csatlakozó 

fogyatékosságból adódó hátrányok leküzdésével.  

 

A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni, 

hogy a látássérült gyermek ismeretszerzését a külvilág iránti látó beállítódás helyett más – 

haptikus (bõr- és mozgásérzékelés együttese) és hallási – beállítódás is jellemzi.  

 

Fontos az ép érzékszervek – hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés – fejlesztése, valamint 

a meglévő látás használatának tanítása. 

 

A látás hiánya, az aliglátás és a gyengénlátás nemcsak a tanulás terén okoz eltéréseket, hanem 

nehezítettek a mindennapi élet tevékenységei (a tájékozódás, a közlekedés, az önkiszolgálás) 

is.  
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A pedagógus fokozott odafigyeléssel, egyéni bánásmóddal és a közösség segítségével tudja 

mindezt korrigálni. 

 

Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

 

Az első évfolyam tananyagát a helyi tantervben két évre szükséges elosztani: 

 

Feladat: 

 

- a Braille-írás-olvasás előkészítése,  

- a matematikai fogalmak kialakítása,  

- eszköz- és jelrendszerének elsajátítása,  

- a környezet vizuális és tapintásos megismertetése miatt, valamint tanköteles, de nem 

iskolaérett gyermekek esetében indokolt. 

 

A képzési szakaszok tervezése során is figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat.  

 

Az eltérő életkori jellemzők miatt a személyiségfejlesztésnek speciális feladatai vannak az 

alábbiak szerint. 

 

Az alsó tagozaton: 

 

        -    Az önállóság iránti igény fejlesztése: 

• az önkiszolgálás,  

• a mozgás , 

• tájékozódás 

- Az érdeklődés felkeltése a környezet, a látható, hallható, tapintható világ megismerése 

iránt a speciális segédeszközök használatával. 

- A működő érzékszervek fokozott kihasználása. 

- Az akarati tulajdonságok erősítése a látássérülés hátrányainak leküzdéséhez. 

- Az önbizalom, a pozitív énkép alapozása 

- Felkészítés az ép látásúakkal való kapcsolatépítésre, a közösségbe való beilleszkedés-

re. 

- Az egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénés tevékenységek 

elsajátítása, a szem védelme. 

 

A felső tagozaton: 

 

- Az önállóság további fejlesztése, illetve a látás kihasználását maximálisan segítő 

speciális optikai segédeszközök használata iránti igény kialakítása. 

- Az érdeklődés irányítása a látóképesség szempontjából reális pályaválasztási területek 

felé. 

- Az akarati tulajdonságok (céltudatosság, kitartás) kialakítása az önálló tanulás és a 

későbbi munkavégzés céljából. 

- Az önfejlesztés igényének kialakítása különösen az ismeretszerzés terén és az egyéni 

tehetség kibontakoztatásában.  

- Az önbizalom és az önkritika egyensúlyának megteremtése, reális énkép kialakítása. 

- Az egészségvédő magatartás szokásainak továbbfejlesztése, az egészséges életmód 

iránti igény kialakítása. 
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- Az egyéni igényeknek megfelelő közvetlen környezet tudatos át-, illetve 

kialakításának ismerete. 

 

A többségi iskolában történő együttnevelés 

 

Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 

 

– A látássérült tanuló vegyen részt olyan egyéni fejlesztésekben, szakértői javaslat 

alapján, az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények által biztosított 

szolgáltatások igénybe vételével, amelyekre a tanuló állapotából fakadóan szüksége 

van. 

– A speciális feltételek és feladatok (tantervi kiegészítések, eszköz, segédeszköz, 

segédletek, differenciálás, az értékelés, minősítés, a követelmény egyénre szabott 

formái stb.) biztosítása. 

– A befogadó többségi iskola tantestületének legyen elkötelezett a látássérült tanuló 

nevelésére, oktatására vonatkozó információk megszerzésére, alkalmazására, 

pedagógusai továbbképzésére , jelentős az osztályfőnök szerepe, az osztályban tanító 

pedagógusok tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről. 

 

A vak és a látásukat praktikusan kismértékben használó aliglátó tanulók iskolai fejlesztése 

 

A vak és az aliglátó tanulók nevelése-oktatása során a Nat-ban meghatározott nevelési célok 

megvalósítása általában lehetséges. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok: 

 

A vak és aliglátó tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési területek, nevelési célok az 

irányadóak. A nevelési célok elérését a tanulók szemészeti és pszichés állapota egyénileg 

befolyásolja. A célok sérülésspecifikus tartalmakkal egészülnek ki. 

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

 

– Sajátítsák el a nemzeti, kulturális örökségünk megismerésének sajátos, a látássérült 

– embereket segítő módjait is, pl. tapintható tárlatok, akadálymentes weblapok 

látogatása. 

– Tanulják meg a könyvtárak látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatásainak 

igénybevételét. 

– Ismerjék meg a tanulók az Európai Unióról a vak emberek számára készült, 

esélyegyenlőséget biztosító kiadványokat, hangos könyveket. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

– Az aktív állampolgárrá válás érdekében a tanítványok ismerkedjenek meg a 

fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményekkel, az esélyegyenlőség 

biztosításáról szóló jogszabályokkal. 

– A tanulók aktív részvételére építő tanítás során alakuljon ki bennük motiváltság és 

beállítódás ez irányú önálló ismeretszerzésre. 

– Tartsák számon a látássérültek érdekvédelmi szervezeteit. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
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– Fel kell készülniük arra, hogy – látássérülésük ellenére felelősek saját 

biztonságuk,sorsuk és életpályájuk alakításában. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

 

– Ismerjék meg látássérülésük kórokát, az ebből eredő következményeket, fizikai 

– terhelhetőségüket (pl. nehéz súlyok emelésének kerülése, megerőltető testmozgás 

mértéke). 

– Tisztában kell lenniük azzal, hogy a balesetek elkerülése csak megfelelő tájékozódási 

és közlekedési ismeretek birtokában lehetséges (pl. a megszokott haladási irány 

betartása a közvetlen környezetben, egyértelmű /állandó/számára jellegzetes stb. 

támpontok szerinti tájékozódás, a hosszú fehér bot használatának elsajátítása nagyobb 

térben). 

– Ügyelniük kell a szem higiénéjének betartására, a fülészeti problémák mielőbbi 

kezeltetésére, a rendszeres orvosi ellenőrzés szükségességére. 

– Az egészséges életmódra nevelés segítse a vak, aliglátó tanulókat a betegségek 

megelőzésében, egészség megőrzésében. 

– Fontos a rendszeres mozgás, testedzés. 

– Ismerjék az egészséget károsító tényezőket, a helyes táplálkozás előnyeit. 

– Kerüljék a káros függőségeket (pl. alkohol, kábítószer, dohányzás). 

– Szakember segítségével  a jobb mozgásállapot kialakítása, a járási, testtartási hibák, 

túlmozgások megszüntetése. 

 

A családi életre nevelés 

 

– Az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, szokások kialakítása.  

– Az életvezetésükhöz szükséges rend szeretetének és megtartásának kialakítása. 

 

A családi életre való felkészítés:  

- pozitív családminták,  

- családalapítás feltételei,  

- a látássérülés szerepe a közös élet alakításában,  

- felelősségteljes gyermekvállalás, 

- gyermeknevelésre készülés, 

- felelősségvállalás másokért, 

-  önkéntesség. 

 

A pedagógusok személyiségfejlesztő munkája járuljon hozzá, hogy a vak, aliglátó tanulóban 

is kialakuljon más emberek iránti empátia, segítő magatartás. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

– A vak, aliglátó tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot szükséges 

biztosítani a természeti, társadalmi valóságról. 

– A természeti és a technikai környezet kölcsönhatásainak megfigyeltetése modellezés 

révén is lehetséges. 

– A látássérült tanulóknak legyen lehetőségük bekapcsolódni a környezet óvásába. (Pl. 

akadálymentesen használhassák az iskolai szelektív hulladékgyűjtőt.) 

 

Pályaorientáció 
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– A tanulók ismerjék meg (szemészeti, fizikai állapotukat figyelembe véve) az általuk 

eredményesen, sikeresen végezhető munkaterületeket, foglalkozásokat. 

– Az iskola a változó társadalmi feltételekhez történő alkalmazkodás érdekében a 

tanulóknak lehetőséget ad az önkorrekció, az együttműködés képességének 

fejlesztésére, a rugalmas gondolkodás elsajátítására. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

– Fokozottan szükséges pozitív attitűd kialakítása az értékteremtő munka, a 

munkalehetőségek keresése iránt. 

– A tanulók váljanak képessé a pénzfajták felismerésére, életkoruknak megfelelően 

fejlődjön a pénzzel való bánni tudás képessége. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

 

– Szerezzenek jártasságot az internet-használatban képernyőolvasó programmal. 

– Ismerjék az információözönben és a közösségi portálokban rejlő veszélyeket is. 

 

A tanulás tanítása 

 

– Az iskolai évek során sajátítsák el az önálló tanulást segítő speciális eszközök 

készségszintű használatát (pl. beszélő számítógép, olvasóeszközök, Braille-kijelző). 

– Ismerjék meg a könyvtárak látássérülteket segítő szolgáltatásait, az elektronikus 

könyvtárakat (pl. Magyar Elektronikus Könyvtár), azoknak a tanulásban betöltött 

szerepét. 

– A pedagógusok segítsék a tanulók egyénre szabott tanulási stratégiájának kialakítását. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

 

A nevelés-oktatás alapvető célja a felnőtt élet sikerességét megalapozó kulcskompetenciák 

fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

 

A szükséges  ismeretek, képességek, attitűdök: 

 

Anyanyelvi kommunikáció: 

 

- Verbális kommunikáció.  

Csak vizuálisan érzékelhető területeken  (pl. színek, fények, fényképek, festmények, távolság, 

monumentalitás érzékelése), a fogalmi általánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt 

sokoldalú megközelítéssel, érzékeltetéssel kell kialakítani. 

 

A metakommunikáció használata: (fej- és testtartás, a beszélő felé fordulás, távolságtartás, 

gesztus, mimika stb.).Következetes nevelői ráhatással, különféle helyzetekben történő sok 

gyakoroltatással sajátítható el. 

 

Követelmény:  
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– A vak és az aliglátó tanuló legyen képes a kommunikációs helyzetek értelmezésére, a 

metakommunikáció részleges, tudatos elsajátítására, tudjon szóban és írásban a 

helyzetnek megfelelően kommunikálni. 

– Tudjon információt szerezni virtuális csatornákon keresztül: használja a látássérültek 

számára kifejlesztett speciális szoftvereket. 

– Tanuljon meg udvariasan segítséget kérni és elfogadni. 

– A pozitív attitűd magában foglalja a nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra 

való törekvést. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció: 

 

– Az oktatás során nagy hangsúlyt kap a hallás utáni tanulás, az adott idegen nyelv 

pontírásának elsajátítása.  

– A vak tanuló sajátítsa el az önálló tanuláshoz szükséges eszközök használatát is. 

 

Matematikai kompetencia 

– A matematika iránti pozitív attitűd magában foglalja azt a felismerést, hogy a világ 

rendje megismerhető.  

 

Természettudományos kompetencia 

 

– A vak, és a látását praktikusan kismértékben használó aliglátó tanuló a természet 

jelenségeit, folyamatait a valóságos tapasztalat során, a valóság megismeréséhez 

szükséges átalakított eszközök használata segítségével ismeri meg, pl. domború 

ábrákat, térképeket, modelleket használ. 

– Az így szerzett tudás birtokában a látássérült személy is képes cselekedni a 

fenntartható fejlődés feltételeinek biztosításáért. 

 

Digitális kompetencia 

 

– Az esélyegyenlőségének megvalósulása a tanulásban feltételezi az IKT eszközeinek 

– használatát. 

– A  szabályos tízujjas gépírás elsajátítatása, a speciális képernyőolvasó programok, a 

látássérült embereket érintő weboldalak ismerete és használata . 

 

 Szociális és állampolgári kompetencia 

 

– Kiemelt jelentőségű a jó kommunikációs képesség kialakítása, a stressz-, frusztráció- 

és konfliktuskezelés. 

– Rendelkezzen saját szembetegségével kapcsolatos ismeretekkel, legyen képes a 

higiéniai szabályok követésére, a tudatos egészségmegőrzésre. 

– Jogainak, pozitív diszkriminációs lehetőségeinek, segítő szervezeteinek az ismeretét. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

– Egyéni tervek készítésére, életpálya – építésre való képesség kialakítása, az általa 

választ-ható foglalkozások körének ismerete, az alkalmazkodás a változó, kínálkozó 

lehetőségekhez. 

– A sikerorientáltság, az eltökéltség a tanulással, a munkával kapcsolatos céljai elérése 

érdekében. 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 79 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

– A  zene és az irodalom. 

– Képes kis segítséggel saját külső megjelenésének esztétikumát biztosítani. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

 

– A vak és az aliglátó tanuló képes kitartóan tanulni, ha ismeri saját képességeit, 

személyiségének erős oldalait.  

– A leghatékonyabb tanulási módok elsajátítása, egyéni tanulási stratégia kialakítása 

amellyel alkalmassá válik a vakságból vagy az aliglátásból fakadó hátrányok 

leküzdésére. 

– A  következetes rend megtartása környezetében, taneszközei között. 

– Sajátítsa el a tanulást segítő különleges eszközök (pl. pontírógép, abakusz, számítógép 

kiegészítő programokkal stb.) készségszintű használatát. 

– A pozitív attitűd folyamatosan fennálló motivációt, fejlett teherbíró-, alkalmazkodó és 

kudarctűrő képességet feltételez. 

 

Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások: 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Elsődleges feladat:  

–  az írásos közlés és az olvasás Braille-féle alaprendszerének megismertetése, eszközi 

használatának kialakítása. 

– Speciális eljárásokra, módszerek és eszközök:  (pl. hatrekeszes dobozok, gombás-, 

szöges tábla, pontírógép). 

 

Egyéb speciális feladatok: 

– a pontírógép helyes használatának megtanítása, 

– segítségadás a metakommunikáció értelmezésében, alkalmazásában, 

– a Braille-könyvtár, a hangos könyvtár és a digitális könyvtár megismertetése. 

– A többségi iskolában történő nevelés során többlet idő biztosítása szükséges az írás-

olvasás jelrendszerének elsajátításához, valamint a köznevelési törvényben 

meghatározott egyéb alkalmakkor. 

 

Idegen nyelvek 

 

Az idegen nyelv elsajátításához meg kell tanítani annak pontírásos betűhasználatát, valamint 

az elektronikus szótár kezelését. Az ismeretelsajátításban hangsúlyosabb szerepet kap a hallás 

útján történő nyelvtanulás. 

 

Matematika 

 

Elsődleges feladat: 

– a számemlékezet fejlesztése, illetve a fejben történő műveletvégzés, a fejszámolás 

tempójának fokozatos erősítése, 

– a négy alapművelet írásban történő végzése helyett az abakusz nevű speciális 

számolóeszköz használata, 
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– a logikus gondolkodást fejlesztő és a kombinatorikai feladatok minden témakörön 

belül nagyobb arányú szerepeltetése. 

– egyéb speciális matematikai eszközök használata, pl. adaptált körző; vonalzó, speciális 

koordinátatábla, 

– a Braille matematikai jelek írásának, olvasásának megtanítása. 

 

A szerkesztés, mértani modellezés speciális eszközökkel  történik ( mértani testek, speciális 

körzők, vonalzók, speciális rajztábla fóliával stb.). 

 

Módszertani szempont: 

– a  folyamatos tevékenykedtetés. 

 

Ember és társadalom; Ember és természet; Földünk és környezetünk 

 

Cél:  

- a tanulók tájékozódni tudjanak a természeti és társadalmi környezetben,  

- minél több közvetlen tapasztalatot, állandóan bővíthető ismeretet szerezzenek a 

természeti és társadalmi valóságról. 

- a tantárgyak nyújtsanak sokoldalú lehetőséget a megfigyelőképesség, az 

- emlékezet fejlesztéséhez, az információszerzés korlátozottsága következtében hiányos 

fogalmak tartalmi gazdagításához, a tapasztalati bázis kiszélesítéséhez.  

 

– Fontos, hogy sok konkrét érzékeltetéssel tényleges fogalmak alakuljanak ki a 

tanulókban. 

– A tapintásos ismereteken túl jelentős szerepet kapnak a hangok által közvetített 

információk, szemléltetések. 

– A földrajz és történelem valamint a természetismereti tantárgyak oktatásánál 

speciális szemléltető eszköz a 

– domború térkép, illetve a domború ábra – ámaz ezeken történõ tájékozódás sok 

előkészítést, gyakorlást igényel. 

– A társadalmi ismeretek tekintetében meg kell ismertetni a tanulókkal a 

látássérültekre vonatkozó jogszabályokat 

– és érdekvédelmi szerveződéseket. 

 

Az erkölcstan keretében szerzett speciális ismeretek segítsék hozzá a vak, aliglátó tanulókat 

látássérülésük feldolgozásához is, valamint tanulják meg, hogyan élhetnek a pozitív 

diszkrimináció lehetőségeivel. 

 

Művészetek 

 

A tárgy- és környezetkultúrára koncentráltan, illetve a művészeti alkotásokra vonatkozóan a 

vizuális érzékelés helyébe a tapintással történő érzékelés lép. 

 

A dráma és tánc a tanulók térbeni biztonságának, mozgásuk harmóniájának kialakításában, 

kapcsolatteremtő képességük, kommunikációjuk fejlesztésében kiemelt szerepet kap. 

      A vizuális kultúra keretében az alkotás elsősorban a domborúrajz elsajátítását jelenti. 

– ez a síkban speciális módon készített ábrák elemzésével,  

– értelmezésével,  

– létrehozásával a többi szaktárgy (pl. geometria, földrajz, fizika, kémia) tanításához 

nyújt segítséget, 
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–  fejleszti a tanulók absztrakciós készségét, kézügyességét.  

 

Speciális eszközei:  

– fólia, rajztábla, vonalhúzók, körzők, sablonok stb.A térbeli ábrázolás alkalmazása 

(modellek, agyagozás stb.) 

 

A zenei nevelés keretében a hangjegyek rögzítése a Braille-kotta segítségével történik. A 

szolmizálás kézjeleit módosított formában lehet alkalmazni. 

 

A médiaismeret műveltségi részterületét hang által közvetítő médiarendszerek dominanciája 

jellemzi. 

 

Informatika 

 

– A műveltségi terület anyaga kiegészül a gépírással, a speciális hangkijelzéssel ellátott 

számítógép megismerésével.  

– A „beszélő egységgel” vagy Braille-sorral kiegészített számítógépek, Notebook-ok 

kezelésének elsajátítása hasznos a továbbtanulás, az önálló ismeretszerzés 

szempontjából. 

– A könyvtári ismeretek tartalmazza a Braille-, valamint az elektronikus könyvtárak 

használatát. 

 

Életvitel és gyakorlat 

 

– Fokozottabb hangsúlyt kapnak azonban a  személyiségállapothoz igazított életviteli 

technikák. 

– A gyakorlati ismeretek tekintetében kiemelt szerepet kap a látássérültek 

pályaválasztását is megalapozó technikák beépítése a tananyagba.  

– A speciálisan a látássérült személyek részére készült vagy adaptált háztartási eszközök 

(pl. kenyérvágó, folyadékszintjelző, aláírósablon) használatának elsajátítása előkészíti 

a tanulókat az önálló életvitelre. 

 

Testnevelés 

– A rendszeres fizikai aktivitás a vak, aliglátó tanulók nevelésében is kiemelt cél. A 

műveltségi területnek kiemelten kell szolgálnia az intenzív mozgás- és 

tájékozódásfejlesztést, a mozgásbiztonság kialakítását. A tartáshibák megelőzésére, 

korrigálására beépíthető a gyógytestnevelés tananyaga. 

– Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek sportolási lehetőségeivel 

(csörgőlabda, úszás stb.). 

 

Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció céljai és feladatai a kötelező a 

nevelés-oktatás teljes folyamatába be kell épülniük.  

Az egyéni igények szerint külön habilitációs, rehabilitációs foglalkozások szervezése is 

szükségszerű, melyek a döntően individuális jelleg miatt egyéni vagy kiscsoportos 

foglalkoztatási formában valósíthatók meg. 

 

A habilitáció  rehabilitáció főbb területei: 
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a) az ép érzékszervek működésének intenzív fejlesztése (pl. hallás); 

b) a meglévő látás megőrzése, fejlesztése – látásnevelés –, optikai segédeszközök használata; 

c) beszédhiba-javítás; a nyelvi, kommunikációs készségek fejlesztése; 

d) intenzív mozgásfejlesztés 

– tapintás, finommozgás, a kézügyesség fejlesztése, a Braille-írás, -olvasás 

technikájának gyorsítása, 

– a testkultúra kialakítása, a testtartási hibák javítása, indokolt esetben gyógytornász, 

szomatopedagógus bevonásával, 

e) életviteli technikák 

– a közlekedést, tájékozódást segítő ismeretek konkrét élethelyzetekben történő 

elsajátítása, alkalmazása (tájékozódás-, és közlekedéstanár segítségével a fehér bot 

technikájának elsajátítása); környezetkialakítás, 

– mindennapi tevékenységek (önkiszolgálás, háztartás stb.), 

– a speciális tan- és segédeszközök használatának gyakoroltatása; 

f) a tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, 

eszközök, módszerek biztosítása. 

 

A gyengénlátó és a látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanulók iskolai fejlesztése 

 

A gyengénlátó, aliglátó tanulóknak a tanuláshoz és a mindennapi életben való boldoguláshoz 

látásteljesítményükhöz igazodó mértékben – különleges technikák elsajátítása szükséges:  

– elektronikus olvasógép, 

– speciális optikai segédeszközök, látássérültek számítástechnikai segédeszközei, 

programjai használata,  

– szükség szerint Braille írás-olvasás, tájékozódás hosszú fehér bottal stb. 

 E technikák ismeretanyaga az egyéni fejlesztési terv része. 

 

A gyengénlátó, aliglátó tanulónak is szüksége van azokra az ismeretekre, képességekre, 

attitûdökre, melyek birtokában alkalmazkodni tud a társadalmi környezet változásaihoz.  

 

A Nemzeti alaptantervben megjelenő tartalmak: 

- speciális ismeretekkel,  

- képességekkel,  

- attitűdökkel egészülnek ki. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok 

 

A  Nat-ban meghatározott nevelési célok megvalósítása javarészt lehetséges, de mindenkor 

figyelembe kell venni, hogy a tanulók egyéni adottságai többnyire eltérnek az ép tanulók 

adottságaitól.  

Biztosítani kell a tanuláshoz és a társadalmi beilleszkedéshez szükséges speciális ismeret-

anyagot (speciális technikák és eszközök használata stb.) és a készségfejlesztést (önálló 

tanulásban használható eljárások, lényegkiemelés, megtartó emlékezet növelése, szóbeli 

kifejezőképesség gazdagítása, célszerű munkaszokások kialakítása, vizuális megfigyelő-

képesség fejlesztése stb.).  

 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

– Sajátítsák el a nemzeti, kulturális örökségünk megismerésének sajátos, a látássérült 

embereket segítő módjait is, pl. tapintható tárlatok, akadálymentes weblapok 

látogatása. 
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– Tanulják meg a könyvtárak látássérült személyeknek nyújtott szolgáltatásainak 

igénybevételét. 

– Ismerjék meg a tanulók az Európai Unióról a látássérült emberek számára készült, 

esélyegyenlőséget biztosító kiadványokat, hangos könyveket. 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

– Az aktív állampolgárrá válás érdekében a tanítványok ismerkedjenek meg a 

fogyatékos személyek jogairól szóló egyezményekkel, az esélyegyenlőség 

biztosításáról szóló jogszabályokkal, tartsák számon a látássérültek érdekvédelmi 

szervezeteit. 

– A tanulók aktív részvételére építő tanítás során alakuljon ki bennük motiváltság és 

beállítódás ez irányú önálló ismeretszerzésre. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

– A látássérült gyermekeket, fiatalokat hozzá kell segíteni a kulturált magatartás elsajá-

tításához, a fogyatékosságokat eltérő módon toleráló közösségekben jó emberi kapcso-

latok kialakításához. Értelmi képességeik mellett érzelmi intelligenciájuk fejlesztése is 

szükséges. 

– Támogatást igényel a látássérülés tényének feldolgozása, az ebből adódó személyiség-

problémák felismerése, kompenzációs készségek tudatos fejlesztése. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

 

- Ismerjék meg látássérülésük kórokát, ennek következményeit, fizikai terhel-hetőségüket 

(pl. nehéz súlyok emelésének kerülése). 

- A tanulók sajátítsák el a higiénés szabályokat, a szem óvásának, tisztán tartásának módját, 

tartsák be a látáskímélő előírásokat. 

- Ismerjék meg a szembetegségek miatt javasolt és ellenjavallt mozgásformákat, sportokat. 

- Sajátítsák el a sportolás során is szükséges optikai segédeszközök helyes használatát (pl. 

úszószemüveg),fokozott balesetveszély megelőzését. 

- Az egészséget károsító tényezőket, a helyes táplálkozás előnyeit. 

- Kerüljék a káros függőségeket. 

- Szakember segítségével a jobb mozgásállapot kialakítását, a járási, testtartási hibák, 

túlmozgások megszüntetését. 

 

A családi életre nevelés 

 

o Az önálló életvitelhez szükséges ismeretek, szokások folyamatos kialakítása.  

o A rend szeretetének és megtartásának kialakítása. 

o A családi életre való felkészítés:  

• pozitív családminták,  

• a családalapítás feltételei,  

• a látássérülés szerepe a közös élet alakításában,  

• felelősségteljes gyermekvállalás, 

• gyermeknevelésre készülés, 

• felelősségvállalás másokért, 

• önkéntesség. 

•  
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A pedagógusok személyiségfejlesztő munkája járuljon hozzá, hogy a tanulóban kialakuljon az 

empátia, a segítő magatartás. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

– Minél több közvetlen tapasztalat biztosítása a természeti, társadalmi valóságról. 

– A természeti és a technikai környezet kölcsönhatásainak megfigyeltetése modellezés révén. 

– A vizuális megfigyelés, képzelet, emlékezet fejlesztése;  

– diagramok; grafikonok értelmezése;  

– térképek használatát. 

– a környezettudatos viselkedés elsajátítása. 

 

Pályaorientáció 

 

- A tanulók ismerjék meg (szemészeti, fizikai állapotukat figyelembe véve) az 

általuk eredményesen, sikeresen végezhető munkaterületeket, foglalkozásokat. 

- A tanulóknak lehetőséget adjon az önkorrekcióra, az együttműködés 

képességének fejlesztésére, a rugalmas gondolkodás elsajátítására. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

– A tanulók korlátozott munkavállalási lehetőségei miatt fokozottan szükséges pozitív 

attitűdjük kialakítása az értékteremtő munka, a munkalehetőségek keresése iránt. 

– A pedagógusok fordítsanak kellő figyelmet a gazdálkodás képességének alapozására.  

A tanulók váljanak képessé a pénzfajták felismerésére, életkoruk alapján szerezzenek 

ismeretet a pénzzel való bánni tudás képességére. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

 

– A tanulók szerezzenek jártasságot az internet-használatban képernyőolvasó programmal. 

– Ismerjék meg az információözönben és a közösségi portálokban rejlő veszélyeket . 

 

A tanulás tanítása 

 

– A látásos megismerésben fennálló nehézségek kompenzálását segítő eljárások megismer-

tetése, alkalmazásuk begyakoroltatása.  

– Az optikai segédeszközök (szemüveg, távcsőszemüveg, különböző nagyítók, elektronikus 

olvasókészülék stb.), és az önálló tanulást segítő speciális szoftverek alkalmazásának 

megtanítása. 

– A tanulók sajátítsák el az iskolai könyvtár, az internet használatát, ismerjék meg a Magyar 

Elektronikus Könyvtárat. 

– Egyénre szabott tanulási stratégia, célszerű rögzítési módszerek kifejlesztése. 

– A hatékony tanulás módszereinek elsajátíttatása , a csoportos tanulás módszerek, így a 

kooperatív tanulási technikáknak a megismertetése. 

 

A pedagógusok feladata, hogy segítsék a tanulók egyénre szabott tanulási stratégiájának 

kialakítását. 

 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

 

Anyanyelvi kommunikáció 
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- A  metakommunikáció által terjedő információk érzékelése, megértése, feldolgozása és 

- alkalmazása.  

- Tanári irányítással képessé válik a kommunikációban használt paralingvisztikai eszközök 

- használatára (a beszédhang minőségének változtatása, az arckifejezések, gesztusok 

alkalmazása). 

- A látássérültek számára kifejlesztett speciális szoftvereket használatának megtanulása.. 

- A  nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra való törekvés kialakítása. 

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

 

- A gyengénlátó és az aliglátó tanuló esélyegyenlőségét növeli a társadalmi 

beilleszkedésben az idegen nyelv tudása. 

- A szövegfajták széles körének ismerete (irodalmi szövegek, újságcikk, honlap, levél stb.), 

- segédeszközök (jegyzetek, ábrák, térképek) használata szövegek megértéséhez, 

alkotásához. 

- A  tanulását könnyítő optikai segédeszközök készségszintű használata. 

- Az idegen nyelvek iránti érdeklődést kialalakítása. 

 

Matematikai kompetencia 

 

– Speciális szemléltetés és segédeszközök biztosítása mellett a gyengénlátó, aliglátó 

tanuló is ismeri és használja a matematikai jeleket, képleteket, modelleket, geometriai 

ábrákat, grafikonokat. 

 

Természettudományos kompetencia 

 

– A gyengénlátó, aliglátó tanuló kompetenciája kiterjed a gyengénlátással kapcsolatos 

biológiai és fizikai ismeretekre is. 

 

Digitális kompetencia 

 

- Az ismeretek kiegészülnek a szabályos, tízujjas gépírás elsajátításával. 

- A digitális kompetencia felöleli a speciális képernyőnagyító-, olvasó 

programok használatát, a látássérült embereket érintő weboldalak ismeretét is. 

- A tanuló képes a számára megfelelõ ta nulási/munkakörnyezet kialakítására, 

ahhoz segítség kérésére: megfelelõ méretû monitor, másolóállvány, egyedi 

megvilágítás, speciális program stb., 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

- A saját szembetegséggel kapcsolatos ismeretek megszerzése, higiéniai szabályok 

betartása, a látáskímélő életmód kialakítása. 

- Fokozott figyelem a konstruktív kommunikáció képességének kialakítására, mások 

bizalmának elnyerésére,  

- eredményes stressz-, frusztráció-, és konfliktuskezelésre. 

- A látássérült személyek jogainak, pozitív diszkriminációs lehetőségeinek ismerete. 

- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

- A gyengénlátó és az aliglátó tanuló, fiatal érvényesüléséhez egyéni életpálya – építésre 

való képesség. 

- A sikerorientáltság, az innovációra való hajlam kialakítása. 
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Esztétikai-mûvészeti tudatosság és kifejezőképesség 

- A gyengénlátó és az aliglátó tanulónak a látóképességétől függ képi gondolkodása, 

ábrázolási, önkifejezési készsége. 

- Élményei, érzései színvonalas kifejezése erős kontrasztos hatást biztosító képalkotó 

technikák elsajátításával, 

- A megfelelő rajzeszközök használata, aliglátás esetén  agyag mintázásl, plasztikázás. 

- Saját külső megjelenésre, esztétikumra figyelés. 

 

A hatékony, önálló tanulás 

 

Az optikai segédeszköz ismeretével, készségszintű használatával az önálló tanulás kialakítása. 

 

Szokásrend kialakítása: 

- emelhető asztallapú munkaasztal,  

- megfelelő világítás,  

- optikai eszköz biztosítása stb. 

A hatékony tanulás feltétele a személyiség és a látássérülés szempontjából leghatékonyabb 

tanulási módszerek begyakorlása. 

– A pozitív attitűd folyamatosan fennálló motivációt, fejlett teherbíró, alkalmazkodó és 

kudarctűrõ képességet feltételez. 

 

Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások: 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

- Az olvasás-írás tananyagának elsajátításához az 1. és a 2. évfolyamon – a rehabilitációs 

célú tanórák keretének terhére – magasabb óraszám biztosítása. 

- Az ismeretanyag elsajátításához rövidebb terjedelmű olvasmányok (kötelező 

olvasmányok) választása , a hosszabb művek esetében a hangos/digitális könyvek 

olvasása is megvalósítható.  

- Az olvasási tempót, a hangsúlyos olvasást érintő követelmények meghatározásakor a 

látásteljesítmény figyelembevétele. 

- Az írás tanításánál az áttekinthető, rendezett, olvasható írásképre kell törekedni,  a tanuló 

saját adottságainak megfelelő betűméretben és taneszközökkel teljesítve. 

- Többlet idő biztosítása a helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatának 

megtanítására, az egyéni szükséglet szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító 

használatának begyakorlására. 

- a gyengénlátó, aliglátó tanulók segítése a metakommunikáció értelmezésében, önálló 

alkalmazásában. 

 

Idegen nyelvek 

 

- a tanítás-tanulás folyamatát a hallás utáni tanulás hangsúlya jellemzi, ezért a hallási 

figyelem és az emlékezet fejlesztése szükséges. 

- az információs és kommunikációs technikák alkalmazási képességének fejlesztése,  

- az elektronikus szótár használatának megtanítása javasolt. 

 

Matematika 
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– A  biztos számolási készség kialakítása, hangsúlyt fektetve a fejszámolási készség 

fejlesztésére, az ismerethordozók (feladatgyűjtemények, táblázatok, számológépek) 

használatára. 

 

Kiemelten figyelembe kell venni: 

- gyakran speciális (adaptált) eszközöket kell használni (speciális vonalzó, körzõ stb.); 

- a követõ, alkotó képzelet fejlesztéséhez használt diagramok, grafikonok, ábrák 

legyenek könnyen áttekinthetõk, kontrasztos színűek, 

- a mérés, szerkesztés során a pontosság szempontjából szükséges engedményeket tenni. 

- a geometria tanítása során a vizuális észlelés lehetőség szerinti kiegészítése tapintásos 

megismeréssel. 

- az értékelés során engedmények tehetők a mérés pontossága, grafikonkészítés, térbeli 

építések, írásbeli munkák esztétikuma terén. 

 

Ember és társadalom 

 

- A térben, időben történő tájékozódáshoz szükséges az adaptált történelmi térképek, 

használata, a térképjelek ismerete. 

- Az Internet használatához szükség esetén optikai segédeszköz, speciális képernyőnagyító-

, olvasó szoftver alkalmazása, 

- a gyengénlátó, aliglátó tanuló ismerje meg a látássérültekre vonatkozó jogi szabályozást, 

- az erkölcstan keretében szerzett speciális ismeretek segítsék hozzá a gyengénlátó, aliglátó 

tanulót sérülése feldolgozásához is, valamint tanulja meg, hogyan élhet etikusan a pozitív 

diszkrimináció lehetőségeivel, 

- ismerje a látássérültek érdekvédelmi szerveződéseit. 

 

Ember és természet 

 

- A tanulók vizuális megfigyelő képességének fejlesztése, széles tapasztalati bázis 

biztosításával (hallás, szaglás, tapintás kiegészítő szerepe) . 

- Az IKT lehetőségeinek kihasználása: pl. kísérletek követése lassítási-nagyítási, gyors 

megismétlési lehetőséget biztosító videókkal. 

- Csak az ismeret szintjén elsajátítandó, egyes fizikai, kémiai, biológiai jelenségek, pl. 

fénytan , beépítve a gyengénlátással kapcsolatos fizikai és biológiai ismereteket,  

- a fizikai és kémiai műveltségtartalmak feldolgozása során gyakran szükséges a kísérletek 

adaptálása, gyengénlátó, aliglátó tanulók által követhetővé tétele (láthatóvá tétel, 

védőszemüvegek használata), önálló vizsgálódások, megfigyelések egyéni segítése. 

 

Földünk és környezetünk 

 

- – Biztosítani kell a gyengénlátó, aliglátó tanulók számára használható térképeket –                     

( lényegkiemelő, kontrasztos, esetenként tapintható jelzések stb.). 

- Színvak tanulók számára speciális jelzéseket a térképeken. 

- Filmek, fotók bemutatásához besötétíthető terem . 

 

Művészetek 

 

Kiemelten fontos a művészetek személyiségformáló hatása: 

 

- Az ének-zene ismeretanyagában a hallásos tanulás kerül előtérbe.  
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- A zenei jelrendszer megismeréséhez egyéni segítségnyújtás, gyakran nagyított kotta 

szükséges.  

- A dráma és tánc a tanulók térbeli tájékozódásának, mozgásuk harmóniájának 

kialakításában, alkotó- és kapcsolatteremtő képességük, kommunikációjuk fejlesztésében 

kiemelt szerepet kap.  

- A tánc hozzájárul a látássérült tanulók mozgásbiztonságának növeléséhez, a látás-mozgás 

koordinációjának fejlődéséhez.  

- Kívánatos a játékbátorság növelése, a közönség előtti megszólalás lehetőségeinek 

biztosítása. 

- A rajz és vizuális kultúrán belül a síkbeli ábrázolás mellett  a hangsúly a térbeli plasztikus 

megjelenítésre (mintázás, makett, agyagozás stb.) helyeződik. 

- Fokozottan szükséges az erős kontrasztos hatást elérő, a jó minőségű eszközök biztosítása 

a látássérült gyermek számára megfelelő vizuális élmény megszerzéséhez. 

- A szerkesztési feladatoknál a pontosság terén engedményeket kell tenni. 

- A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel kell ellátni. 

 

Informatika 

- A szabályos gépírás tanítása , esztétikus külalak.  

- A képernyő adaptálása vagy speciális képernyő nagyító-, olvasó programok alkalmazása. 

- A könyvtárhasználat során  ismerjék meg az elektronikus könyvtárat 

- és igénybevételét, a látássérülteket érintő információkat közlő weboldalakat. 

 

Életvitel és gyakorlat 

 

- A gyengénlátó tanulók mindennapi életvezetéséhez, mind teljesebb önálló életviteléhez , a 

pályaválasztásukhoz szükséges ismeretek megszerzése. 

- A  pályaorientációja szempontjából fontos a  hatékony fejlesztést a technikai jellegű 

munkafolyamatok tervezéséhez, kivitelezéséhez, munkakultúrájuk megalapozásához. 

- Időtöbblet biztosítása a különböző anyagok többoldalú érzékleti megismerésére, az 

adaptált eszközökkel történő mérésre az egyéni igényeknek megfelelően. 

- Balesetmentes szerszámhasználatra nevelés, a látássérült emberek életvitelét segítő 

      speciális eszközök használatára (beszélő mérleg, adaptált tűbefűző, mérőszalag stb.). 

- Speciális tartalmú  a közlekedési ismeretek és a háztartáskultúra témaköre. 

 

Az értékelés során kapjon hangsúlyt a tanuló önmagához mért fejlõdése, figyelmet az esetleg 

csatlakozó mozgássérülés. 

 

Testnevelés 

 

Állapotuknak megfelelő speciális mozgásnevelésben vesznek részt. A rendszeres fizikai 

aktivitás kiemelt cél.  

 

A speciális tartalmak kialakításánál figyelemmel kell lenni: 

- a mozgásbiztonság kialakítására, a mozgás-látás koordinációjának fejlesztésére, a 

tájékozódó képesség 

- fejlesztésére, 

- a helyes testtartást segítõ gyakorlatokra és a meglévõ mozgásszervi betegségek korrekciós 

gyakorlataira. 

- A követelmények meghatározása mindig a gyermek egyéni állapotától függ, a 

látásteljesítmény, a szembetegség 
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- kihatásai és a társuló mozgásszervi betegség figyelemvételével. 

- Amennyiben lehetőség van rá, meg kell ismertetni a gyengénlátó, aliglátó tanulókat a 

látássérültek sportolási lehetőségeivel és biztosítani kell az abban való részvételt (pl. 

atlétika, csörgőlabda, úszás). 

 

Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció céljai és feladatai a nevelés-

oktatás teljes folyamatába be kell épülniük. Emellett az egyéni igények szerint külön 

habilitációs, rehabilitációs foglalkozások szervezése is szükségszerű, melyek a döntően 

egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatási formában valósíthatók meg.  

 

A habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő foglalkozásai általában a következő területeket 

érintik: 

- látásnevelés (a látási funkciók fejlesztése, optikai és elektronikus segédeszközök 

használata), 

- speciális IKT ismeretek átadása (pl. gépírás, nagyító-, beszélő szoftverek, laptop 

használat), 

- mozgáskorrekció (finommozgás, nagymozgás), 

- az olvasási készség fejlesztése, 

- tájékozódásra nevelés (tájékozódás vizuális támpontok alapján, tájékozódás hosszú fehér 

bottal, közlekedési önállóság), 

- tapintó írás-olvasás aliglátó vagy progrediáló szembetegségû tanulók esetében (Braille-

írás, -olvasás), 

- személyiségkorrekció, 

- diszlexia, dysgraphia, diszkalkulia, 

- logopédiai ellátás, 

- gyógytestnevelés, 

- mindennapos tevékenységek (önkiszolgálás, egészségmegőrzés, speciális munka- és 

háztartási eszközök használata), 

- a tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, 

eszközök, módszerek biztosítása. 

 

10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
 

Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk 3-8. évfolyamon az idegen nyelvet, 5-8. évfolyamon a 

magyar nyelv és irodalmat, valamint a matematikát. Célunk ezzel, hogy az ismereteket 

elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs készségek fejlesztésére és tanulók tudásának 

megalapozására. A 3. évfolyam esetén három, 1 nívós és két normál csoport kerül 

kialakításra. 

Matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból nívó csoportokat alakítunk az 

egyes évfolyamok párhuzamos osztályaiból. A csoportba való bekerülésre a szaktanárok 

tesznek javaslatot. Véleményük kialakításakor figyelembe veszik az osztálytanító javaslatát és 

az év eleji felmérés eredményét. A javaslat elfogadásáról/elutasításáról a szülő írásban 

nyilatkozik. A nívó és hagyományos csoportok között az átjárás biztosított: tanévenként 

egyszer a szülő kérésére, vagy a pedagógus javaslatára történhet ez meg.   

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27.§ (2) bekezdése értelmében az általános 

iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni időszakban olyan módon kell 

megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak. Az iskolában az 
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igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti a 16 óra előtt megszervezett egyéb 

foglalkozás alól. 

Iskolánkban a felmentés kritériumai a következők: 

 A mentesítést a szülőnek írásban kell kérnie a tanév első hetében az iskola által 

rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon. 

 Azon tanulók, akiknek az előző tanév végi tanulmányi átlaga legalább 4,00, 

kérelem esetén a mentességet megkapják. 

 Gyengébb tanulmányi eredmény esetén a mentesség megadása egyedi elbírálás 

alá esik. 

 Figyelembe vesszük a bejáró tanulóknál a közlekedési eszközök menetrendjét, 

a tanulók egyéb – az általános iskolán kívüli - rendszeres elfoglaltságát. 

 Az elvárhatónál gyengébb tanulmányi eredmény esetén a mentesség 

visszavonható. 

 

11. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

Az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere az iskola, de a közvélemény, valamint a 

tömegtájékoztatási eszközök is elvárják, hogy az iskola vállaljon főszerepet az 

egészségnevelésben. Ezen elvi megfontolások a következőkben foglalhatók össze. 

 Minden korosztály hosszú éveken át látogatja az iskolákat. 

 Az alapfokú iskolák tanulói személyiségfejlődésük, az értékek elsajátítása szempontjából 

még olyan fejlődési periódusban vannak, amelynek során érdemi hatást lehet elérni a 

későbbi életideálok, preferenciák kialakításában. 

 Az iskola gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikációs üzenetként 

fogható fel. Egyrészt létezik egy nyíltan megfogalmazott tananyag, másrészt ezzel 

összefüggésben vagy ettől függetlenül, illetve ezt gyengítő módon hat az ún. "rejtett 

tanterv", az a nehezen felfejthető szövet, mely az iskolai mindennapok hozadéka, s 

melyben az iskola tárgyi környezete, az emberi viszonylatok minősége egyaránt 

tükröződik. Ilyen értelemben az iskola az egészségtámogató magatartásmódok 

kialakulásának folyamatában a szocializáció kitüntetett színtere. 

 Az iskola mint társadalmi intézmény nem szociális vákuumban, hanem más társadalmi 

intézményekkel és szervekkel állandó kölcsönhatásban létezik. Így például egy 

egészségfejlesztési programhoz való csatlakozás hatást gyakorol az iskolának a szűkebb 

és tágabb környezetével való viszonyára, a környezet viselkedésére. 

Mindezeket figyelembe véve az iskola olyan keretet adhat, amely között mód nyílik az 

egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és gyakorlására. 

 

Általános célok 

Célunk a tanulók egészségkultúrájának emelése, az egészséges életmód népszerűsítése. E 

feladatkörön belül jelentős szerepet kap az egészséghez vezető ismeretek terjesztése, attitűd 

formálása, a probléma készség és az emberi kapcsolatok alakításának a segítése. Kiemelt 

feladat az egészség választására, az egészséget szolgáló életmód alakítására és az egészségre 

káros szokások megelőzésére, visszaszorítására irányuló akciók szervezése. 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 

iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az 

alábbiak: 

 Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

 Az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 Az értékek ismerete 
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 Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 A betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 A személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 A tanulás és a tanulás technikái 

 Az idővel való gazdálkodás szerepe 

 A rizikóvállalás és határai 

 A szenvedélybetegségek elkerülése 

 A tanulási környezet alakítása 

 A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

 

Helyi célok 

A tanulók életminőségének javítása az életkori sajátosságaiknak megfelelően. Testi, 

társadalmi és szellemi jólét fejlesztése, hasznos információk átadása. Olyan tulajdonságok 

kifejlesztése, melyek hozzásegítenek a tudás hasznosításához. 

 Egészségkultúra szintjének emelése 

 Magatartás-változtatás 

 Káros szenvedélyek visszaszorítása 

 Egészséges személyiség kimunkálása 

 Egészséget fejlesztő alternatíva választása 

 Egyéni életmód támogatása 

 Morbiditás, mortalitás visszaszorítása 

 

Az iskola környezeti nevelési elvei 

 

Az Európai Közösség megfogalmazta azokat az irányelveket, amelyeket figyelembe kell 

venni az iskolai nevelésben. 

 A környezet az emberiség közös öröksége 

 A környezet minőségének megőrzése, fenntartása, javítása közös kötelesség, az 

általános emberi egészségvédelem és az ökológiai egyensúly védelmének része 

 A természet erőforrásait csak előrelátóan és ésszerűen szabad felhasználni 

 Minden egyes ember saját viselkedésével, különösen, mint fogyasztó, hozzá tud 

járulni a környezet védelméhez. 

 

A környezeti nevelés általános célkitűzései: 

 

Alapelvek 

 

Képessé kell tenni a diákokat: 

 A környezetvédelem szükségességének felismerésére 

 Annak a ténynek jobb megértésére, hogy az emberiség jóléte a környezet állapotának 

és a természet megújuló képességének függvénye 

 Egy pozitív jövőkép befogadására, és az ennek megvalósításához szükséges 

képességek megszerzésére 

 Annak a tudásnak az elsajátítására és azoknak a fogalmaknak a megalapozására, 

amelyeken keresztül megérthető a Föld főbb egyensúlyainak fenntartására 

(fenntartható fejlődés) alapul szolgáló biofizikai, gazdasági és társadalmi folyamatok 

 A környezeti problémák kialakulásában szerepet játszó tényezők összességének 

felismerésére 
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 Azoknak az értékeknek a megismerésére, amelyekkel az állampolgárok tudatos és 

felelős döntéseket hozhatnak. 

 

Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás. Értékorientációk, 

beállítódások kialakítása felelősség, autonóm c selekvés, megbízhatóság, tolerancia, 

társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú 

megközelítésmód paradigmájában. 

 

Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem 

irányulhat még látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek 

és más nyelvi-vallási etnikumok (pl. zsidóság) diszkriminációjára. 

A környezeti nevelés célja iskolánkban 

 Tanulóink ismerjék szűkebb és tágabb életközösségüket, alakuljon ki részvételi 

igényük annak alakításában, fejlesztésében. 

 Ismerjék a Föld nagy környezetvédelmi problémáit, és azonosuljanak a megelőzés 

gondolatával. Ismerjék fel a természeti erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás 

fontosságát. 

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat a valóságos természeti és humán környezetről. 

 Váljon igényükké az esztétikus és higiénikus személyes és közösségi környezet 

kialakítása. 

 Legyenek érzékenyek és befogadók a harmonikus és kultúrált környezet szépségére, a 

természet élvezetére, mert ez lehet alapja egy megelőző, óvó szemlélet kialakulásának. 

 

A környezeti nevelés helyi megvalósulása 

A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának ill. minden tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozásnak feladata. 

 

A környezeti nevelés feladatai 

 

A szűkebb és tágabb életkörnyezet megismerése 

  Természeti és épített értékek, hagyományok, jellegzetességek 

 Lakóhelyünk megismerése 

 Az ország és tájegységeinek megismerése 

 

A környezetet védő gondolkodásmód és életforma kialakítása 

 Természetvédelem 

 Környezetvédelem 

 Környezeti kultúra és igényesség 

 

A megvalósítás módszerei, napi gyakorlata 

 Tantárgyi tartalmak megválasztása 

 Tanórán kívüli foglalkozások megtervezése 

 Tantárgyi tartalmak megválasztása 
 

12. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Feladat 

megnevezése 

Tervezett intézkedések Ellátója Ellenőr

zés 

Ellenőrzést 

végző 

Pedagógus

ok 
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gyakori

sága 

személyek felkészítés

e a 

feladatra 

I. Az iskolai 

háttérből fakadó 

esélyegyenlőséget 

biztosító feladatok 

 igazgató   Tájékoztató 

a hatályos 

törvényekr

ől és az 

abból 

adódó 

feladatok 

megfogalm

azása 

1. oktatásba 

történő 

bekapcsolódás 

A beiratkozással 

kapcsolatos tájékoztató 

 folyama

tos 

igazgató, 

helyettes  

A 

beiratkozás

sal 

kapcsolatos 

tennivalók, 

feladatok, 

felelősök 

kiválasztás

a 

 Házirend átadása helyettes,  Beiratko

záskor 

igazgató Közös 

értelmezés, 

a 

felülvizsgál

at 

rendjének 

ismertetése 

 Elutasítások áttekintése igazgató, 

helyettes,  

Beiratko

záskor 

igazgató A rendszer 

áttekintése, 

módosítása 

2. követelmények 

teljesítése 

Felmentéssel kapcsolatos 

intézkedések áttekintése 

gyógypedagógus Tanév 

elején 

igazgató Osztályfőn

ökök, 

szaktanáro

k 

tájékoztatás

a  

 Vizsgáztatás előkészítése, 

lebonyolítása 

(javítóvizsga, 

osztályozóvizsga) 

helyettes, 

osztályfőnök 

Tanév 

végén 

(félévko

r) 

igazgató Folyamat 

áttekintése, 

felelősök 

kiválasztás

a, 

munkaterv

ben 

megjeleníté

s 

3. mulasztások Az igazolatlan 

mulasztások esetén gyors 

intézkedések 

osztályfőnök, 

gyermekvédelmi 

felelős 

Alkalom

szerű 

helyettes 

 

 

Adminisztr

áció 

felülvizsgál

ata 
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4. jogellenes 

megkülönböztetés 

A jogellenes 

megkülönböztetés 

ellenőrzése bejelentés 

esetén 

tantestület Alkalom

szerű 

igazgató  

 Jogellenes 

megkülönböztetés 

ellenőrzése a belső 

szabályozásban és 

gyakorlatban 

igazgató Szabály

zatok 

éves 

felülvizs

gálatako

r 

igazgató  

5. 

továbbtanulásra, 

pályaválasztásra 

való felkészülés 

Pályaorientációs 

foglalkozások szervezése 

osztályfőnök Féléven

ként 

igazgató Együttműk

ödés a 

munkaügyi 

központtal 

és a 

nevelési 

tanácsadóv

al  

 Pályaválasztásra, 

továbbtanulásra felkészítő 

foglalkozásokra 

igényfelmérés 

osztályfőnök Tanév 

elején 

igazgató  

 Igény esetén a felkészítés 

megszervezése 

pedagógusok, 

gyakorlati 

helyek 

Tanév 

elején 

igazgató  

6. a szolgáltatások 

és jutalmazások 

A beérkező észrevételek 

kivizsgálása 

iskolavezetőség Esetenk

ént 

igazgató  

II. A családi 

háttérből fakadó 

esélyegyenlőséget 

biztosító feladatok 

     

1. családi háttér 

iskolai végzettsége 

Szülői konzultációk, 

szülői értekezlet  

osztályfőnök, 

szaktanárok, 

gyermekvédelmi 

felelős 

Folyama

tos 

igazgató, 

helyettes 

 

 

 

 Differenciálás pedagógusok Folyama

tos 

igazgató, 

helyettes 

 

 

 Korrepetálás, 

felzárkóztatás 

pedagógusok Folyama

tos 

igazgató, 

helyettes 

 

 

 Kapcsolattartás a 

gyermekjóléti szolgálattal 

gyermekvédelmi 

felelős 

Folyama

tos 

igazgató  

 Szakemberrel való 

kapcsolattartás 

(pszichológus,…) 

osztályfőnök Folyama

tos 

helyettes 

 

 

2.a család szociális 

anyagi helyzete 

Szülők tájékoztatása a 

lehetséges támogatásokról 

(pl. tankönyv, Útravaló 

program, kedvezményes 

helyettes, 

osztályfőnök 

Tanév 

eleje, 

folyama

tos 

igazgató  



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 95 

étkeztetés,…) 

 Kapcsolattartás a 

veszélyeztetettséget 

észlelő és jelző rendszer 

működtetésében részt 

vevő szervekkel 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Folyama

tos 

helyettes 

 

 

 

 A rászoruló tanulók 

részére támogatási 

eszközök, források 

keresése (alapítvány, stb.) 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Folyama

tos 

helyettes 

 

 

 

III. 

Együttműködés 

az iskolával 

     

1. megfelelő 

iskolai légkör, az 

intézményi 

lehetőségek 

Egyeztetés az iskola és a 

fenntartó között 

igazgató Alkalom

szerű 

  

 Tájékoztatás 

(iskolahasználók) 

helyettes, 

osztályfőnök 

Tanév 

eleje, 

folyama

tos 

igazgató  

 Kapcsolattartás a szülők 

és az iskola között 

igazgató, 

helyettes, 

osztályfőnök 

Folyama

tos 

  

2.a tanuló 

védelmével 

összefüggő 

együttműködési 

feladatok 

Kapcsolattartás a 

veszélyeztetettséget 

észlelő és jelző rendszer 

működtetésében részt 

vevő szervekkel 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Eseti, 

folyama

tos 

helyettes, 

 

 

 

 Kapcsolattartás a lakóhely 

szerint illetékes jegyzővel 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Eseti, 

folyama

tos 

igazgató, 

helyettes 

 

 

 

 A rászoruló tanulók 

részére támogatási 

eszközök, források 

keresése 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Folyama

tos 

helyettes 

 

 

 

 Egészségügyi helyzettel 

kapcsolatos feladatok 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök, 

iskolavédőnő 

Folyama

tos 

helyettes 

 

 

 

 Tájékoztatás a baleset-

megelőzési és védő, óvó 

intézkedésekkel 

kapcsolatban 

helyettes, 

osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Tanév 

elején 

folyama

tosan 

igazgató  

3. az iskolának a 

szülőkkel, a 

tanulóközösséggel 

való 

együttműködése 

Együttműködési 

szabályozások áttekintése 

tantestület Alkalom

szerű 

igazgató  
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 Házirend kiadása helyettes 

 

 

Beiratko

záskor 

igazgató  

 Diákönkormányzat 

működtetése 

DÖK segítő 

pedagógus 

Folyama

tos 

igazgató  

 Kapcsolattartás a szülői 

szervezettel 

igazgató Folyama

tos 

  

IV A szülő jogai 

és kötelezettségei 

A szülők tájékoztatása 

jogaikról, kötelességeikről 

és a kapcsolattartás 

formáiról 

igazgató, 

osztályfőnök 

Tanév 

elején 

Folyama

tosan 

helyettes 

 

 

V. A pedagógus 

jogai és 

kötelezettségei 

     

1. a pedagógusi 

jogok és 

kötelezettségek 

A tananyag és a 

pedagógiai módszerek 

megválasztása a tanulók 

életkori sajátosságaiknak 

megfelelően 

szaktanár Folyama

tos 

igazgató Pedagóguss

zerep 

átértékelése 

 Alkalmazza a differenciált 

oktatást 

szaktanár Folyama

tos 

igazgató Tanfolyam, 

képzés, 

belső 

továbbképz

és 

 Objektíven értékeli a 

tanulók teljesítményét 

szaktanár Folyama

tos 

igazgató Értékelés, 

mérés 

továbbképz

és 

 Korrepetálást, 

felzárkóztató órát tart 

szaktanár Folyama

tos 

igazgató  

 Felkészít a 

továbbtanulásra, segít a 

pályaválasztásban 

osztályfőnök Folyama

tos 

Igazgató Információ

k átadása, 

figyelem 

felhívása a 

munkaerőp

iac 

elvárásaira, 

tájékoztatás 

 Kapcsolattartás a 

megfelelő 

szakemberekkel 

(pszichológus, 

gyermekvédelem, ...) 

osztályfőnök Folyama

tos 

igazgató Információ

kkal való 

ellátás 

VI. A tanulók 

jogai és 

kötelezettségei 

     

1. a tanulói jogok 

és kötelezettségek 

A tanulói jogok 

biztosítása, érvényesül az 

esélyegyenlőség és az 

egyenlő bánásmód 

igazgató Folyama

tos 

 Diákok 

tájékoztatás

a 
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követelménye 

 A tanulói kötelezettség 

teljesítésének 

megkövetelése 

igazgató, 

osztályfőnök, 

szaktanár 

folyama

tos 

 Diákok 

tájékoztatás

a 

 

 

 

 

 

Kapcsolattartás a 

veszélyeztetettséget 

észlelő és jelző rendszer 

működtetésében részt 

vevő szervekkel 

gyermekvédelmi 

felelős, 

osztályfőnök 

Folyama

tos 

igazgató  

VII. A tanulói 

teljesítmény 

értékelése 

     

1. a tanulói 

értékelések, 

minősítések módja 

A teljesítmény objektív 

értékelése 

szaktanár Folyama

tos 

helyettes 

 

 

 

 Érdemjegyekről, 

minősítésekről 

tájékoztatás 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Folyama

tos 

helyettes 

 

 

 

2. felzárkóztatás Minél korábbi felismerés 

a tanuló felzárkóztatásra 

szorulása esetén. 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Folyama

tos 

helyettes 

 

 

 

 Tájékoztatás az 

eredményes felkészülés 

lehetőségeiről 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Folyama

tos 

helyettes 

 

 

 

 Tájékoztatás a 

felzárkóztatás 

eredményességéről 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Folyama

tos 

helyettes 

 

 

 

 Tárgyi és személyi 

feltételek biztosítása 

igazgató Folyama

tos 

  

3. továbbhaladás Az esélyegyenlőségi és 

egyenlő bánásmód 

követelményeinek 

betartása 

igazgató Tanév 

vége 

  

4. a tanulmányi 

követelmények 

nem teljesítése 

Döntés a javítóvizsga 

letételének lehetőségéről 

nevelőtestület Tanév 

vége 

  

 Javítóvizsga 

megszervezése 

helyettes 

 

 

Tanév 

vége 

igazgató  

 Tájékoztatás a 

javítóvizsgával 

kapcsolatosan 

szaktanár, 

osztályfőnök 

Tanév 

vége 

igazgató  

 A tanulók egyéni 

foglalkozásokon való 

részvételének biztosítása 

helyettes 

 

 

Folyama

tos 

igazgató  

 Osztályozó vizsga 

letételére való 

engedélyezés sok 

mulasztás esetén 

nevelőtestület Tanév 

vége 

  

5. Tájékoztatás az osztályfőnök Tanév helyettes  
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évfolyamismétlés évfolyamismétlés 

feltételéről 

vége  

6. tanulmányi idő 

megrövidítése 

Az esélyegyenlőség és az 

egyenlő bánásmód 

figyelembe vétele 

igazgató Eseti   
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13. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 

Szóbeli számonkérés:  

 feleltetés: a leggyakoribb forma. Ilyenkor általában a napi tananyag ellenőrzése 

történik. Feleltetéskor érdemjeggyel kell kifejezni a tanári értékelést, mely a 

naplóba kék színnel kerül beírásra; 

 beszélgetés, 

 kiselőadás, stb. 

 

Írásbeli beszámoltatás:  

Funkciói: 

 folyamatos munkára készteti a tanulókat 

 folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport, 

osztály adott anyagrészből elért tudásszintjéről 

 a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz 

vezető út megtalálásának eszköze. 

A
z 
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A
z 
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k
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b
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ö
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ö
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p
e 

K
o
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Írásbeli felelet 

Egy kisebb 

tananyag 

számonkérése 

  
Tanóránként 

max.15 perc 
Felelet értékű Bejelentés nélkül  

Dolgozat 

Egy-egy 

tananyag 

számonkérése 

  45 perc Felelet értékű 
Egy, max két nappal előtte 

jelezve 

Témazáró  

Egy-egy 

témakör 

lezárása 

Tanmenetben 

betervezve 
45 perc 

Duplán 

számít 

Egy héttel előtte bejelentve,  

összefoglalással előkészített 

Félévi, év végi 

eredménymé-

rések 

  

Éves iskolai 

munkatervben 

meghatározva 

45 perc 
Duplán 

számít 

Év elején bejelentve. 

Rendszerezéssel, 

összefoglalással előkészítve. 

 

 1-4. évfolyamban a tanulók írásbeli témazáró dolgozatainak értékelésekor az előírt 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyre való átváltását a következő arányok szerint 

végezzük: 

 teljesítmény érdemjegy 

100-90% jeles 

89-75% jó 

74-50% közepes 

49-30% elégséges 

29%-0% elégtelen 
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 „Központi” feladatlapok esetén az abban foglalt pontozási rendszert alkalmazzuk.  

 5-8. évfolyamban az azonos tantárgyat tanító pedagógusok egységes eljárással 

értékelnek. 

 Egy napon nem iratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot. 

 A szaktanár az írásbeli „dolgozatokat” két héten belül iránymutatóan kijavítja. A 

pontszámok érdemjeggyé való átváltását a tanulókkal közli. A szaktanár addig újabb 

„dolgozatot” nem írathat, amíg az előző dolgozatot kijavítva a tanulóknak ki nem 

osztotta. 

 A szaktanár a témazáró dolgozatok, az év végi és félévi dolgozatok érdemjegyét a 

félévi és év végi osztályzatok megállapításakor kétszeres súllyal veszi figyelembe, erre 

a tényre a tanév elején felhívja a tanulók figyelmét. A duplán számítandó 

érdemjegyeket a naplóban, tájékoztató füzetben piros színnel jegyezzük. 

 A félévi és az év végi osztályzatok kialakításánál figyelembe kell venni a szóbeli 

feleleteket és az egyéb módon szerzett érdemjegyeket is. 

 A kooperatív tanulói tevékenység során a csoporttagok közös értékelést kapnak. 3 

kapott osztályzat átlagából születik egy teljes értékű érdemjegy. Az értékelés alapja 

lehet: prezentáció, plakát, beszámoló, egyéb tanulói munka. 

 A tantárgy jellegétől függően elméleti tudást és gyakorlati tevékenységet is értékelünk. 

A kötelező tanulási időben és a tanórán kívüli időben is végzendő tevékenységek közé 

tartoznak a projekt-munkák és a témahét. 

 

14. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 
 

 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok a tanórán feldolgozott 

ismeretek elsajátítását, alkalmazásuk gyakorlását szolgálják. Célja: 

 újra feldolgoztatni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat 

 készségszintig gyakoroltatni a tanult algoritmusokat, 

 önálló kutatómunkát végezni valamely témakörben. 

 Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a 

szaktanár kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki. A kötelező szóbeli feladatból 

a szaktanár a következő tanórán a tanulót beszámoltathatja, teljesítményét 

érdemjeggyel értékelheti. A kötelező szóbeli házi feladatot a szaktanár a tanórán adja 

ki. 

 Ha a kötelező szóbeli házi feladat számonkérésekor olyan tanulót jelölünk ki, aki az 

előző tanítási órán igazoltan hiányzott, akkor a tanuló kérésére a kapott érdemjegyet az 

értékelésnél nem vesszük figyelembe. A hiányosság pótlására időpontot adunk, amikor 

a tanuló ismét beszámol. 

 A házi feladatok mennyiségének meghatározásakor mindenkor figyelembe kell venni, 

hogy a tanulóknak naponta 4-5 órája van, és minden órán tűznek ki számára 

kötelezően megoldandó feladatokat. 

 Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi 

tanuló képes. (Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a 

házi feladatnak mindig legyen olyan része, amelynek elvégzésére, elkészítésére, 

megtanulására mindenki képes.) 

 A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra 

vonatkozóan) ellenőrizni kell. 

 Az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell 

tenni a mulasztás oka szerint: 
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- meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha 

önhibáján kívül (igazolt betegség) mulasztotta azt el 

- hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” 

elégtelennel. (Érdemjegyet csak tudásra adunk! Az el nem készített 

házi feladattal tudásszint nem mérhető!) A házi feladat elvégzésének 

hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és 

módszerekkel lehet és kell „büntetni”. Ez lehet feleltetés a házi 

feladatból, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában 

történő megíratása, pótfeladat kitűzése… 

 Projekt, témahét megvalósításakor is adható írásbeli és szóbeli házi feladat, 

gyűjtőmunka. Ezekre is érvényesek a fenti korlátok és elvárások.  

 Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok 

elvégzését a befektetett munka arányában jutalmazni kell. 

 Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik 

óráról a másikra szokásos (kivétel a kötelező olvasmány). 

 

15. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszerek 

Kompetenciaalapú oktatás: a kompetenciaterületeket és a nevelési feladatokat a nevelési 

program részletesen tartalmazza. 

A projektoktatás valamely komplex téma olyan feldolgozása, amely során a téma 

meghatározása, a munkamenet megtervezése, a témával való foglalkozás, a közös munka 

eredményének létrehozása a gyermekek valódi önállóságán és közös munkáján alapul. Az 

együttes ismeretszerzés, a kooperáció gyakorlása, a kölcsönös felelősség, a siker formálja a 

közösséget. A résztvevők erkölcsi, esztétikai érzelmeket élnek át, szabályokat, normákat 

ismernek meg, a közös tevékenységek során tudatosul az összetartozás és szolidaritás érzése. 

A projektmunka során valamilyen bemutatható termék/produktum készül.  

 

A témahét valamely tananyaghoz kötődő téma komplex feldolgozása, amely során a témával 

való foglalkozás iskolai és iskolán kívüli közös munkán alapul. A változatos helyszínű és 

munkamódszerű ismeretszerzés lehetőséget teremt a kompetencia alapú oktatás gyakorlására. 

A résztvevők sok gyakorlati ismeretet szereznek, erkölcsi, esztétikai élményeket élnek át, 

közösségi szabályok és normák alapján dolgoznak. A program megvalósítása során lehetőség 

van a gyermekek erkölcsi-érzelmi nevelésére, valamint a játékok beépítésére a foglalkozások 

anyagába.  

A munkában részt vevő tanulók és csoportok munkáját az osztályfőnökök, és a témakörhöz 

kapcsolódó szaktanárok felelet értékű tantárgyi, valamint magatartás és szorgalom 

érdemjeggyel is értékelik. A kiemelkedő munkáért osztályfőnöki vagy igazgatói dicséret is 

adható. 

Tanulásszervezési eljárások 

Első osztálytól kezdve fokozatosan tanítjuk meg tanulóinkat ezekre a tanulásszervezési 

eljárások, technikákra alkalmazására. A páros munkából kiindulva jutnak el a 

csoportmunkáig, mindig az adott osztályhoz és a gyerekek életkori sajátosságaihoz, illetve a 

tananyaghoz igazodva.  

Az osztály fejlettségi szintjét, tudását, előzetes ismereteiket és az egyéni képességeket 

figyelembe véve, élve a differenciálás lehetőségével, szervezik órájukat. 

Az új ismeretek szerzése mellett, elsősorban a gyakorló, összefoglaló, rendszerező órákon 

dolgoznak ily módon. 

Kooperatív tanulásszervezés 

A kooperatív tanulás együttműködést jelent a tanulásban, melynek legfontosabb jellemzői: 

• Egyenlő esélyt biztosít a lassabban haladóknak is a munkában való részvételhez 
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• Egymás elfogadására, segítésére nevel. 

• Fejleszti a különböző képességeket: empátia, tolerancia, figyelem, felelősségvállalás, 

egymás segítése, együttműködés, kommunikáció 

• Mindenki számára biztosítja a tanuláshoz való kedvet, a sikerélményt, az 

eredményességet. 

Tanórai differenciálás 

A tanulók egyéni képességeit és haladási, fejlődési ütemét figyelembe véve a pedagógus él 

ezzel a lehetőséggel. 

Drámapedagógia 

Alkalmazása a szociális kompetenciák fejlesztésével összefüggésben alkalmazható. 

 

IKT alapú módszerek 

Interakítv tábla és egyéb számítástechnikai eszközök alkalmazása a tanórán 

 

 

16. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elveket 

 

Amit ide beteszek az nem kötelező,csak ajánlás részemről: 

 

Közlekedési nevelés 

Felgyorsult életünk és a közlekedési kultúra romlásának köszönhetően egyre gyakrabban hall-

hatunk közlekedési balesetekről. A közlekedési szabályok ismerete és az egyén viselkedési 

kultúrája az alapja a biztonságos közlekedésnek. A helyes és biztonságos közlekedés 

szabályainak elsajátíttatása az életbiztonságunkat növeli. Kicsi gyermekkortól a családok 

alakíthatják ki leginkább az erre való igényt, de az iskolának is komoly a felelőssége ebben. 

Az iskolában a közlekedési nevelés két alapvető színtere: 

Elméleti oktatás 

 Alsó tagozaton a környezet órák tananyagában jelenik meg. 

Gyakorlati alkalmazás 

 Iskolán kívüli programok, kirándulások alkalmával tudatosítjuk és alkalmazzuk a 

helyes közlekedés szabályait. 

 

Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás elkerülése 

A téma az osztályfőnöki órákon kerülhet feldolgozásra. Cél, hogy tanulóink megismerjék és 

megtanulják elkerülni azokat a helyzeteket, amelyben károsultakká, áldozatokká válhatnak 

(aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, felkészülés a felnőtt lét szerepeire). 

Legfontosabb nevelési feladataink, amelyet mindennapi nevelő munkánk során végeznünk 

kell: 

 Erkölcsi nevelés erősítése  

 Alapvető törvényi ismeretek nyújtása 

 Alapvető állampolgári jogok ismertetése 

Ez a téma nem kötődik konkrét tantárgyhoz, a mindennapi eseményekhez alkalmazkodva, a 

társadalmi és iskolai történéseket felhasználni kell diákjaink szemléletét alakítanunk. 

Erőszakmentes konfliktuskezelő technikák elsajátítása 

A konfliktus életünk része. A konfliktusok során kialakuló viták szükséges részei 

mindennapjainknak. Diákjainkban a mindennapi együttlét során ki kell alakítanunk a 

konfliktusok kezelésének erőszakmentes technikáit. 

Legfontosabb feladatunk, hogy gyermekeinket is megtanítsuk a vitás helyzetek kezelésére.  

Konfliktuskezelési technikák gyakorlati alkalmazásának színterei: 
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 A tanórai technikák (páros munka, csoportos és együttműködő, kooperatív tanítási 

technikák) alkalmazásával kell a gyermekeket hozzászoktatni a társas viszony, az 

abból adódó konfliktusok helyes megoldására. 

 Szünetekben, szabadidőben kialakuló konfliktusok esetén az ügyeletes pedagógus 

feladata a problémamegoldás segítése. 

 Magatartási, beilleszkedési gondokkal küzdő gyermekeinknél kiemelten 

foglalkoznak ezzel a témával fejlesztő pedagógusaink. 

 

17. Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése 

(TIOP-1.1.1): 

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra 

fejlesztését támogatta. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai 

fejlesztése, az ún.„Intelligens iskola” létrehozása. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az 

informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs 

Technológia támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia 

fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja: 

 számítógép állományunk korszerűsödött a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint 

adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében, 

 a tantermek 40%-a Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs 

eszközökkel rendelkezik, 

 web-alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra biztosított, 

 rendelkezünk mérés-értékelési programok futtatásához szükséges eszközparkkal 

 biztosítva vannak a gyengén látó tanulónk integrált oktatását segítő speciális IKT 

eszközök, 

 tanulói laptop program. 
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18. A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

 Az iskola 2019. szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon szervezi 

meg először nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

 A pedagógiai program felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden tanév végén írásban értékelik a 

pedagógiai programban megfogalmazott általános célok és követelmények 

megvalósulását. 

 

A pedagógiai program módosítása: 

 A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

 az iskola igazgatója; 

 a nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei;g 

 a szülői munkaközösség; 

 az iskola fenntartója. 

 A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

 A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra vagy a működtetőre a jogszabályi előírásokon felül 

többletkötelezettség hárul, be kell szerezni a fenntartó, illetve a működtető 

egyetértését. 

 A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első 

napjától az első évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben kell bevezetni. Megj.: 

Itt már csak az első évfolyamtól vana  felmenőrendszer, az ötödik csak az új 

kerettanterv bevezetésére vonatkozott. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

 Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

hozzáférhető. 

 A pedagógiai program elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet 

címe: www.ranoi.hu 

 A pedagógiai programról minden érdeklődő tájékoztatást kérhet az iskola 

igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az iskola pedagógusaitól a nevelők 

fogadó óráján vagy –ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

 A pedagógiai program egy-egy példánya a következő helyeken tekinthető meg: 

 az iskola honlapja 

 az iskola tárgyalója 
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ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERV 
 

Az iskola Helyi Tantervében előírt tananyagot és követelményeket a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel 

módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározottak szerint készítettük el. 
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AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI  ÉS  TANTERVI 

PROGRAMJA 

 

 

A KÖVETELMÉNY ÉS TANTERVI PROGRAM SZEREPE A 

MŰVÉSZETOKTATÁS 

TARTALMI SZABÁLYOZÁSÁBAN 

 

A gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, érdeklődésének 

megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, 

valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban 

vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, 

elősegíti a szakmai orientációt, valamint a szakirányú továbbtanulásra történő felkészülést. A 

művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, a nemzeti 

értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs 

művészet értő befogadásában. 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a művészeti–kulturális 

műveltség azon elemeit, továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az 

intézményekben elsajátíthat minden tanuló. A követelmények és tantervi programok 

tartalmazzák azokat a követelményszinteket és feltételeket, amelyet minden alapfokú 

művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 

 

A követelmény és tantervi program a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az 

egységes alapra az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége 

épülhessen. Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a 

pedagógusok szakmai törekvéseinek érvényesítésére, valamint az adott körülmények, 

feltételek figyelembevételére. Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a tananyag 

feldolgozásához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos 

szükségleteik, igényeik kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a 

tantervi program és óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok 

teljesítéséhez – átlagos feltételek mellett – a jogszabályokban meghatározott képzési idő 

keretében lehetőség nyíljon kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is. 

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és 

taneszközök alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok, ezen belül a helyi 

tantervek kidolgozását, melyeket a tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeiként kezel. 

 

A követelmény és a tantervi program 

A követelmény és a tantervi program a pedagógiai programokon belül a helyi tantervek és a 

tantárgyi programok kidolgozásának alapdokumentuma. A követelmény és a tantervi program 

művészeti áganként határozza meg a nevelő–oktató munka kötelező közös céljait, tartalmazza 

a nevelő–oktató munka alapjául szolgáló, az egyes tartalmi szakaszokban teljesítendő 

fejlesztési feladatokat. 

 

Fejlesztési feladat 

A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, 

melyek kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztése kívánatos, a művészeti oktatás 

folyamata során. A pedagógiai folyamat különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt, 
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figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a tananyag felépítését és az egyes évfolyamok 

követelményeit.  

 

Helyi tanterv 

Az a tanterv, melyet egy iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek 

megfelelően kiválaszt, vagy összeállít. 

A közoktatásról szóló törvény 8/B. §–ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú 

művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a helyi tanterv az 

oktatásért felelős miniszter által – művészeti áganként – kiadott Alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjára épül.  

A közoktatásról szóló törvény 45. §–ának (3) bekezdése alapján az alapfokú művészetoktatási 

intézmény a helyi tantervét az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

alapján készíti el, vagy az ily módon készített tantervek közül választ, és azt építi be helyi 

tantervként pedagógiai programjába. A helyi tanterv összeállításánál lehetőség van a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével történő tantervfejlesztésre. 

 

Követelmények 

A tanulói teljesítmény és továbbhaladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer. A 

követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, 

rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a 

hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő 

jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok 

fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak 

megfelelően, egymásra épülően határozza meg az évfolyamok végén elvárható 

követelményszinteket. 

 

Kompetenciák 

A művészetoktatás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő ismeretek, képességek, 

attitűdök rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei, amelyre a fejlesztési célok 

irányulnak. 

 

Tananyag 

Az oktatás és a tanulás kiválasztott, különböző módon (spirális, lineáris, koncentrikus, egyéb) 

elrendezett ismeretanyaga. A tananyag komplex rendszert alkot, amely több szempontból is 

csoportosítható, és amelyben domináns szerepet kap az ismeretanyag gyakorlati alkalmazása. 

A kompetencia alapú tananyag egy adott oktatási program része, amely moduláris felépítésű 

is lehet, tanuló– és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, 

egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. Homogén és heterogén csoportokban a tanulók 

személyes, kognitív, szociális és speciális kompetenciáit fejleszti. 

 

Tanszak 

Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom. A tantárgyaknak a művészeti ág sajátosságai 

alapján rendezett csoportja. 

 

Tantárgy 

A művészeti ágon belül választott tantervi program. 

 

Főtárgy 

Az elsődlegesen kiválasztott tantárgy. 
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Kötelező tantárgy – kötelezően választható tantárgy 

A főtárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges tantárgy. 

 

Választható tantárgy 

A főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy. 

 

Óraterv 

A jogszabályokba foglalt tanulási idő pedagógiai céloknak megfelelő felosztása tantárgyak és 

évfolyamok szerint. Az óratervben hagyományosan heti óraszám szerepel. A helyi tanterv az 

éves órakeretet megtartva didaktikailag indokolt esetben más óraszám felbontást is 

alkalmazhat. 

 

Tantervi program 

Az oktatás tartalmának, kiválasztásának, elrendezésének, feldolgozásának koncepciója. 

Funkciója az oktatási folyamat tervszerűségének megalapozása, az oktatás alapvető tartalmi 

egységeinek meghatározása. 

 

Tantervi tananyagtartalom 

A tantervi tananyagtartalomnak általában két szintje van. Az első szinten találhatjuk azt a 

tantervi tartalmat, amely részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy 

legfontosabb témáit, témaköreit, fogalmait, személyeit, műveit. A második szinten találhatjuk 

azokat a tartalmakat, amelyek több téma együttesét, csomópontjait jelentik, összefüggésekre, 

kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a kultúraközvetítés szempontjából relevánsak. 

 

Taneszköz  

Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában 

felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy. A taneszközök lehetnek 

hangszerek, háromdimenziós (tanári demonstrációs eszközök, tanulói munkaeszközök), 

nyomtatott (tanári és tanulói segédletek), oktatástechnikai taneszközök (anyagok és egyéb 

eszközök). 

 

Vizsgakövetelmények  

Az egyes tanulói teljesítmények és a jogszabályban rögzített normák összehasonlítására 

alkalmas kritériumrendszer az oktatási rendszer szakaszainak határain. Az alapfokú 

művészetoktatási intézményeket érintően a jogszabályban rögzített a művészeti alapvizsga és 

záróvizsga követelménye. E vizsgakövetelmények az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjára épülnek. Az alapfokú művészetoktatás követelmény és 

tantervi program alkalmazásának, és a programfejlesztés gyakorlatának fogalmai 

 

A MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI TANTERVÉNEK KERETEI 

A művészeti ágak helyi tantervének alapelvei 

Az alapfokú művészeti iskolában minden művészeti ág, tanszak esetében a 27/1998. (VI. 

10.) MKM rendelet szerinti kötelező követelmények és tantervi program szerint működik. 

Alapdokumentumai azok a miniszter által kiadott kiadványok, amelyek részletesen 

tartalmazzák a tantervi programot, kiegészítve a részletes, évfolyamonként meghatározott 

javasolt tananyaggal, továbbá a kötelező, minimális eszköz és felszerelési jegyzéket 

meghaladó optimális feladat ellátást szolgáló ajánlott tárgyi feltételeket. 

Az alapfokú művészeti iskola helyi programja nem tartalmaz a programtól eltérő 

tantárgyakat, ezért külön tantárgyi programok nincsenek. 
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A fejlesztés lehetőségét azonban nem zárjuk ki, azaz felvehetünk más tanszakokat a már 

működő tanszakok mellé, új tartalmakat emelhetünk be a helyi programba. Lehetőséget 

próbálunk teremteni arra is, hogy a következő években bővüljön az iskola tevékenységi 

köre. 

A pedagógiai programban helyet kapó helyi program tananyaga azonos a minisztérium 

által kiadott központi programokkal. 

 

Művészeti iskolánk szerkezeti felépítése 

Hagyományaink, tárgyi és személyi feltételeink alapján a következő művészeti ágak és azok 

tanszakain kívánunk alapfokú művészeti oktatást indítani.  

 

Táncművszeti ág: 

- új tanszakok: modern tánc -kortárs tánc tanszak ,néptánc tanszak 

- kifutó tanszak: néptánc tanszak 

 

Zeneművészeti ág:  

- új tanszakok: billentyű , fúvós, pengős,zeneismeret 

- kifutó tanszakok: citera tanszak,népi furulya tanszak,népzenei ismerek tanszak 

tanszak,szintetizátor -keybord tanszak, zongora tanszak 

 

Képző és iparművészeti ág: 

- új tanszak: grafika és festészet tanszak 

- kifutó tanszak: grafika tanszak 

 

A képzés struktúrája 

A képzés ideje: 12  évolyam  minden művészeti ágban 

 

Zeneművészeti ág: (2)+6+4=12 évfolyam 

Táncművszeti ág: (2)+6+4=12 évfolyam 

Képző és iparművészeti ág: (2)+6+4=12 évfolyam 

 

Tanórák időtartama 45 perc/tanóra (kivétel zene egyéni: 2*30perc) 

 

A kifutó tanszakok óraszámait és követelményeit a régi pedagógiai program 

tartalmazza. 

 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
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 
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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 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: 

Tánctörténet 

Limón–technika 

Választható tantárgyak: 

Kreatív gyerektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon) 

Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon) 

Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon) 

Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Improvizáció és kompozíció (9–10. továbbképző évfolyamon)  

 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 1 1 3 3 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tantárgy 1 1 1 1     1 1     1 1 

Kötelezően választható tantárgy         1–2 1–2     1 1     

Választható tantárgy 2 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 fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 

időre utalnak 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) Az első számjegy az 

előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző 

évfolyamainak számát jelenti. 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási 

óráin részt vehet. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 
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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 

- 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 

vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 

programja figyelembevételével 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 alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Jazz–technika 

Limón–technika 

Művészeti záróvizsga 

Jazz–technika 

Tánctörténet 

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 illetve 

párban – helyezést ért el 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga 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 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a 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. 

 

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 
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- 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  

- 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 

 

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 

 

Előképző évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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–    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–, 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 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 114 

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 

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 

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 
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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 

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. 
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–    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: 

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 
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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, 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 1–4 fős 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 2 karika, 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, 
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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 

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 

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 

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 
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–    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, 

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 
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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–es, 3/4–es, 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. 

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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 

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 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 125 

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. 

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 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag 

folyamatos bővítése. 
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–    A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések 

felismertetése által. 

–    A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika 

megismertetése és állandó fejlesztése. 

–    A tanult mozgásanyag készség szinten történő elsajátítása. 

–    A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére. 

–    A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség fejlesztése. 

–    A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése. 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználása 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

Port de bras gyakorlat. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors 

pozíciókban pliével és spirállal. Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en 

dehors pozíciókban pliével és spirállal 

Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

Attitude parallel és en dehors 

Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

Térben elmozduló grand battement 

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Arche 

Balance és offbalance helyzetek 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében, piqué, plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal 

és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 

Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

Követelmények 
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A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 

jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos 

végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására 

és a térben való tudatos tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 

perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid, improvizációs részt is 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag 

folyamatos bővítése. 

–    A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések 

felismertetése által. 

–    A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika 

megismertetése és állandó fejlesztése. 

–    A tanult mozgásanyag készségszinten történő elsajátítása. 

–    A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére. 

–    A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség fejlesztése. 

–    A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése. 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, 

karváltásokkal és dinamikai váltásokkal kombinálva 

Port de bras gyakorlat 

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és 

spirállal) 

Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és 

spirállal) 

Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva 

Attitude parallel és en dehors 

Grand battement parallel és en dehors pozíciókban 

Térben elmozduló grand battement 

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air 

Tilt 

Twist 

Hinge 

Arch 

Balance és offbalance helyzetek 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében, piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – as croisé 
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Triple 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 

dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 

jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos 

végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására 

és a térben való tudatos tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 

perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább 

mélyítése. 

–    A meglévő mozgásanyag ismeret szintjén történő elsajátítása. 

–    A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos 

koncentrációs készség fejlesztése. 

–    A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs 

készség fejlesztése. 

–    A szimmetrikus izolált mozgásformák mellett az aszimmetrikus izolált mozgás fejlesztése. 

–    A tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop 

mozgáslehetőségeinek maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi 

mozgáslehetőségére építve 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek 

tartalmazzák az előző évek teljes lépésanyagát 

Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 

pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

Az ok–okozati összefüggések megértetése, a dinamikai váltások alkalmazása 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva  

Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 
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Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és 

dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, folyamatos átkötésekkel és 

váltásokkal. Összetett forgás gyakorlatok kombinálva grand battement–nal vagy térben 

elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 

jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs 

gyakorlatok pontos végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások 

biztos alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos 

használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 

perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább 

mélyítése. 

–    A meglévő mozgásanyag jártasság szintjén történő elsajátítása. 

–    A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos 

koncentrációs készség fejlesztése. 

–    A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs 

készség fejlesztése, az aszimmetrikus izolált mozgás, a tudatosság, a dinamikus 

mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása. 

Tananyag 

Bemelegítő gyakorlatsor, az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek 

maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi mozgáslehetőségére építve 

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek 

továbbfejlesztésének megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok 

Középgyakorlatok: 

A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek 

tartalmazzák az előző évek teljes lépésanyagát 

Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a 

pozícióváltásokra, a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra 

Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három 

egyidejű alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva 
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Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy 

gyakorlaton belül 

Féltalpon, pliében 

Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve 

Pas de bourrée 

Pas de bourrée en tournant 

Keresztlépés – pas croisé 

Triplet 

Pivot 

Tombé 

Soutenu 

Glissade 

Pas couru 

Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva 

A stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és 

pózokban, folyamatos átkötésekkel és váltásokkal Összetett forgásgyakorlatok kombinálva 

grand battement–nal, vagy térben elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással 

Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 

A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi egyszerű akrobatikus 

elemekkel kombinálva 

Két lábról – két lábra – sauté 

Két lábról – egy lábra – sissone 

Egy lábról – két lábra – assemblé 

Egy lábról – egy lábra – sauté 

Egyik lábról – a másik lábra – jeté 

Követelmények 

A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára 

jellemző szakkifejezéseket 

A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs 

gyakorlatok pontos végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások 

biztos alkalmazására és a térben való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos 

használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra a különböző jazz kombinációkban is 

Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 

perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje és alkalmazza biztonsággal  

A tanult technika mozgásanyagát, szaknyelvét, kifejezési formáit, stiláris jegyeit. Ismerje a 

zene és a tánc összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, lassítások, 

folyamatok, megállítások. A tanuló ismerje és folyamatosan fejlessze testi adottságait és 

ellensúlyozza azokból adódó hátrányait. Ismerje a technika táncosokra vonatkozó 

módszertanát, lássa és alkalmazza az ok–okozati összefüggéseket, valamint ennek 

ismeretében legyen képes az önfejlesztésre 

A tanuló legyen képes  

A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a táncművészethez szükséges 

munkamorállal, a technika végrehajtásához szükséges izomerővel és lazasággal. Biztonsággal 

tudja bemutatni az elsajátított anyagot, miközben a stiláris sajátosságait alkalmazza. Legyen 

képes belső motíváltságú, tudatos munkavégzésre, a harmonikus, esztétikus mozgásra. A 

technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos etűdök, bonyolult kombinációk, 

koreográfiák előadására. Legyen képes felvállalni jó teljesítményét és hibáit, alkotóként 

beépülni a művészi alkotófolyamatba, miközben vállalja félelmeit, érzéseit, érzeteit 
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A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Jazz–technika 

35–40 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek 

ismeretéről a tanulók egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak számot 

Témakörök 

Parallel és en–dehors pozíciók 

Balett és jazz karpozíciók 

Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release használata 

A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, tours, 

tombe, pas de bourré, chassé, pivot 

A testsúlyáthelyezések különböző formái 

Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával 

Forgások helyben és térben elmozdulva 

Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal 

Ötféle ugrásfajta 

A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, battement 

tendu jeté, rond de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté – használata a 

jazz–technika sajátosságainak megfelelően 

A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció 

bemutatása, melyek tartalmaznak rövid improvizációs részt is 

A vizsga értékelése 

A bemutatott tananyag pontos ismerete 

A gyakorlatok tudatos alkalmazása 

A jazz–technika sajátosságainak bemutatása 

A művészi előadásmód 

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 

LIMÓN–TECHNIKA 

A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét keltő 

mozgásokra épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedésben tartózkodik. A 

hangsúlyt a folyamatosságra és az energia átalakulására, újrafelhasználhatóságára helyezi. A 

technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a kontrollált, összeszedett (koordinált) mozgást, a 

gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a könnyedséget és a kifinomult 

érzékenységet 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alapjait képező 

és a többi modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az 

alapelveket képesek legyenek alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó gyakorlatokban, 

kombinációkban, összetett mozgássorokban és etűdökben. A Limón–technika nyelvezetének 

elsajátítása. A test tudatos használata és finom, érzékeny koordinációjának fejlesztése 

Alapfokú évfolyamok 

5. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

–    Az alaptartás, testtartás megismertetése és kialakítása. 

–    A Limón–technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése. 

–    A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test izolált mozgásai közben. 

–    A gravitáció használatának elősegítése. 

–    A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

–    A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés 

fejlesztése. 

–    A Limón–technika nyelvezetének megismertetése. 

Tananyag 

Talajon fekvésben végzett gyakorlatok: 

A gerinc izolált mozgásai 

Légző gyakorlatok 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása 

Ülésben végzett gyakorlatok: 

Folyamatos gerincgördülések előre, oldalra, véghelyzetben kitartással, elnyújtással 

Gurulások, kar támasz helyzetekkel 

Láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása 

Fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész 

súlytalanításával 

A gerincoszlop szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által először 

előre, majd oldalirányban is 

Fej, kar, láb izolált zuhanások a gravitáció használatával 

Gerincgördülések, vezetések különböző lábpozíciókban végrehajtva 

Talajon végzett haladó gyakorlatok 

A karok súlyátvevő szerepének megismerése 

A végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználása 

A testközpont ereje lendületekben  

Folyamatos gurulások fekvésben, ülőhelyzetekben  

Ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel 

Kéz és lábtámasz helyzetek 

Álló középgyakorlatok 

Alaptartás helyzete 

Kar, törzs és láb alap pozíciók 

Kar és láb izolált mozgásai 

Plié, parallel és en dehors pozíciókban függőleges nyugalomban lévő törzs munkával 

Plié, parallel és en dehors pozíciókban gerincgördítéssel, karlendítéssel, majd törzs– és 

karlendítéssel  

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

Törzsnyújtás, zuhanások, suspention 

Lábfő, boka, ízületek artikulációi  

Diagonális–haladó gyakorlatok 

Testsúlyáthelyezés siklásba, a testközpont folyamatos mozgása 

Kis ugrások előrehaladással, egy lábról egy lábra és egy lábról két lábra érkezéssel, parallel és 

en dehors pozíciókban 

Követelmények 

A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, 

törzs egyszerűbb koordinációját, a gravitáció mint erő felhasználását (földhasználat és 

könnyedség), a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait 
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A tanuló legyen képes az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a 

gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára és a tanult 

mozgásanyagból összeállított rövid etűd bemutatására 

Alapfokú évfolyamok 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése. 

–    Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése. 

–    A Limón–technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása. 

–    A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai közben. 

–    A gravitáció használatának vizsgálata. 

–    A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése. 

–    A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés 

fejlesztése. 

–    A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid etűdökben. 

–    A Limón–technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése. 

Tananyag 

Talajon fekvésben végzett gyakorlatok 

A gerinc izolált mozgásai 

Légző gyakorlatok végtag és törzsmozgásokkal koordinálva 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgásainak egymás után kötése 

Mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig 

Ülésben végzett gyakorlatok 

Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált 

mozgásainak egymás után kötése 

A különböző alap láb és karpozíciók összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő 

mozgatásával (rugózás, gördülés és visszaépítés) előre, oldalirányban, spirális helyzetekben 

Törzszuhanások előre és oldalirányokba 

Talajon végzett haladó gyakorlatok 

Gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel 

Ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel 

Kéz és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások 

Álló középgyakorlatok 

Kar, törzs és láb alap pozícióik és rotációs gyakorlatok 

Kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyeinek alapján (ujjak, kézfej mozgása) 

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve 

Törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban 

Plié és relevé gyakorlatok parallel és en dehors pozíciókban 

Egyszerű tendu gyakorlatok, kar– és törzslendítéssel, ejtéssel koordináltan 

Láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve 

Egyszerű támadások különböző térirányokba 

Támadások karejtéssel 

Diagonális–haladó gyakorlatok 

Siklás előre, oldalra, hátra haladással, kar– és törzsmozgásokkal koordinálva, fordulattal 

Siklás tempóváltással, kis ugrásokkal 

Kis ugrások előrehaladással, ritmikai változtatásokkal 

Láblengetések előrehaladással 

Egyik lábról a másikra történő átugrások 

Etűdökkel, rövid koreográfiák 
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Egyszerű talajon végzett etűdök támaszhelyzetekkel, lendületekkel 

Etűdök álló helyzetben, térbeli elmozdulás nélkül és haladással 

Rövid koreográfia dinamikai váltásokkal, nehezebb zenei beosztásban 

Követelmények 

A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, 

törzs összetett koordinációját és variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő felhasználását 

(földhasználat és könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek végrehajtásának 

meghatározott szabályait  

A tanuló legyen képes összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására, a 

gyakorlatok kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára, a technika 

dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére a kombinációkban, valamint rövid 

koreográfia meggyőző előadására 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő alapmozgás 

elveket, a technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát 

A tanuló legyen képes 

Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelésére, az 

alapelvek megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, 

összetett mozgássorokban és etűdökben. Legyen képes a technika dinamikai és érzelmi 

változásainak érzékeltetésére kombinációkban, és rövid koreográfia meggyőző előadására 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Limón–technika 

Csoportban 30–40 perc  

A vizsga tartalma: 

A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és haladással 

végzett egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a tanulók csoportos 

formában, önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csoportokban történő bemutatása 

A vizsga értékelése 

A vizsga értékelésének szempontjai:  

A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának 

megjelenési szintje  

A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága 

A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek. 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 

TÁNCTÖRTÉNET 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 

erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája 

iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes 

képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony 

közízlés fejlesztéséhez 

Továbbképző évfolyamok 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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–    Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése 

–    A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

–    A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a 

nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése 

–    A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 

–    A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése 

Tananyag 

A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a 

művészi mozgás nyelvezete 

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok 

Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján 

A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása 

A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz 

táncmesterek, a balett gyökerei 

A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása 

Noverre és a cselekményes balett 

A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) 

koreográfusai, (Jules Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek 

Követelmények  

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős 

szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben 

illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése. 

–    A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és 

meghatározó műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 

–    A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a 

nonverbális kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. 

–    A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 

–    A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése. 

Tananyag 

Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában 

Marius Petipa munkássága 

Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev–balett 

Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára  

Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében 

A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága 

Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik 

Követelmények  

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb 

eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 

intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 
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fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét 

Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit 

A tanuló legyen képes 

A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben 

alkalmazni, tudását a kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani 

Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 

30–40 perces írásbeli 

5–8 perces egyéni beszélgetés 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 

témakörökből áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését valamint a problémamegoldást illetve értelmező választ igénylő feladatokat 

tartalmaz 

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 

A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 

A XX. század táncélete 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

Szóbeli vizsga 

A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

Az összefüggések ismerete 

A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Videólejátszó vagy DVD–lejátszó 

Televízió 

Magnetofon 

Diavetítő 
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CD–lejátszó 

Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán) 

Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat) 

Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok) 

Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok) 

KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ 

A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az 

erőteljes, energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test közötti 

kommunikáción alapul, valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvényekhez való 

közös viszonyulásukon, úgymint a gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás. Ahhoz, 

hogy ezeket az élményeket átélhessük, a test megtanulja az izom többlet–feszültségeit 

felszabadítani és a mozgás természetes folyamának teret engedni egy bizonyos minőségű 

akaratlagosság elhagyásával. A gyakorlatok tartalmazzák a gurulást, esést, a fejjel lefelé 

levést, a fizikai kapcsolat pontjának követését, a súly megtámasztását és átadását. A 

mozgásanyag a befelé figyelést és a mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi. A 

mozdulatok forrása az a kreatív mozgatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, 

a dezorientáltság idéz elő. Általános a duett–forma, de többen is táncolhatják egyszerre. A 

kontakt improvizáció eltér a többi tánctechnikától, célja a spontán kialakult helyzetekre adott 

egyedi válasz megtalálásának támogatása 

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma 

technikai elemeit és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását, 

megfigyelje a test reflexeinek működését. Célja az egyéni mozgásszótár, az improvizációs 

készség, az érintés nélkül és érintésen keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a váratlan 

helyzetek megoldási képességének, a belső mozgások érzékelésének fejlesztése. A kreatív 

kompozíciós készség fejlesztése. A tanuló a különböző területekről jövő információk 

megszerzésével képes lesz testének tudatosabb használatára, az improvizációkban 

mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek megfigyelésére. A technikai elemek gyakorlásával 

„izom emlékezet” alakul ki, amely emlékezet képessé teszi a tanulót testének 

leggazdaságosabb és legmegfelelőbb használatára 

Alapfokú évfolyamok 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A figyelem fenntartásának, a tanuló testismeretének, a mozgás gömbszerű térérzékelésének, 

improvizációs készségének, verbális és non verbális kommunikációjának és kreativitásának 

fejlesztése. 

–    A belső történések megfigyeltetésének képességfejlesztése. 

–    A puha izomtónusú és a gördülékeny talajra érkezés kialakítása. 

–    Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

–    A saját test megtapasztalásának ösztönzése a társ viszonylatában. 

–    Duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő használatának 

kialakítása. 

–    Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások az adott pillanatban megfelelő 

kiválasztásának fejlesztése. 

–    Az érzékszervek differenciált használatának fejlesztésével a figyelem belső irányításának 

elsajátítása. 

–    Csoportos játékokon keresztül a kapcsolatteremtés fejlesztése, a felszabadult mozgás 

ösztönzése, a figyelem megosztásának elősegítése és a váratlan helyzetekre való felkészülés 

vizsgálata. 

–    Az átélt fizikális élmény verbális megfogalmazásának elősegítése, ösztönzése. 

Tananyag 
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Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

–    Mozgások különböző testrészek indításával 

–    A testközpont mint motor felfedezése 

–    A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

–    A gerinc mozgásaink megismerése, mozgások alacsony, közép és magas szinteken 

–    Tér, idő, dinamikai játékok 

Test tudatossági feladatok 

–    Az elengedés és feszítés állapotai 

–    A különböző izomtónusok használata 

–    Aktív/passzív szerepek 

–    Információ adása és vétele érintéssel 

–    Az érintés minőségei 

–    Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére 

–    Ízületek izolálása végtagmozgatással 

–    Végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepekkel 

–    A légzés megfigyelése, a légző mozgás szabadsága 

–    Gyakorlatok képek használatával: olvadás, gyökerezés/ellebegés 

A talajon végzett gyakorlatok  

–    Gurulások különböző testrészek indításával (medence, kézfej, lábfej, fej, spirál, banán, 

vállon át előre/hátra) 

–    Tolások, kúszások, mászások, gördülés 

–    Támaszok. Fekvésben végrehajtott partner munkák 

A partner munka 

–    Súlyérzékelési feladatok talajon, aktív/passzív szerepek 

–    Egyszerű figyelemirányító gyakorlatok 

–    Vezető/követő szerep feladatok 

–    Impulzusadással improvizációba vezetés 

A táncforma alaptechnikai elemei 

–    Gurulások: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel 

–    Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban; párban – talajra vitel nélkül; 

csoportban 

–    Csúszások: egyénileg – talajon, falon; párban – társon: fekvő–, közép– és álló helyzetekben 

–    Mászások: egyénileg (kéz és lábtámaszok); párban társon: fekvő–, közép– és álló 

helyzetekben 

–    Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, 

haladás közben 

–    Húzások: párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás közben 

–    A kontakt „gördülő pontja”: Egyénileg talajon, labdával, falnál, párban állásban (csak karok 

és a hát használatával) 

–    Emelések: test központra 

–    Statikus helyzetekben, földre vitellel 

–    Ugrások, elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása (álló– és támaszhelyzetekbe); 

párban – medence és válltámasszal, központra érkezések 

–    Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással 

–    Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások 

–    Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

–    Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

–    Vezetett és szabad improvizációk 

–    Egyéni, páros improvizációk 

–    Páros gyakorlatokból felfedező improvizációk 
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–    Fej–fej, hát–hát, tenyér–tenyér, talp–talp érintéssel 

–    Strukturált improvizáció 

Az érzékeléses feladatok 

–    Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

–    Periférikus látás megfigyelése 

–    Tapintás, hallás, nyomásérzékelés 

Csoportos játékok 

–    Térjátékok 

–    Dinamikai játékok 

–    Ügyességi játékok 

–    Figyelemvezetéses játékok, labdával, tapssal 

Visszajelzés és verbalitás 

–    Adott faladat vagy improvizáció utáni visszajelzés 

–    Óra végi megosztás 

–    Párban vagy csoportban 

–    A tanár vezetésével vagy anélkül 

Követelmények 

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés különböző minőségeit 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 

izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, 

kreatívan használni a helyzetek adta lehetőségeket 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A figyelemfenntartás képességének, testismeretnek, a mozgásszótárnak, a gömbszerű 

térérzékelésnek, a döntéshozatali képességnek, a kreativitásnak, az improvizációs készségnek, 

a verbális és nonverbális kommunikációnak a fejlesztése. 

–    Az elengedés/engedés érzet további fejlesztése, differenciálása, finomítása. 

–    Az izomtónus differenciált használatának fejlesztése, a figyelem hosszabb időn át való 

fenntartásának kialakítása. 

–    A gravitáció testre gyakorolt hatásának megismertetése, használatának megtapasztalása. 

–    A biztonságos súlyadás/átvétel kialakítása. 

–     Magasabb helyekről (lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra érkezés 

elsajátítása. 

–    Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése. 

–     Szóló, duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés és a dezorientáció 

használatának további fejlesztése. 

–    Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások kiválasztásának fejlesztése az 

adott pillanatnak megfelelően. 

–    A döntési képesség fejlesztése. 

–    Az érzékszervek differenciált használatának további fejlesztése, a figyelem belső 

irányításának tudatosítása. 

–    A verbális kifejezés fejlesztése véleményformálás nélkül. 

Tananyag 

Egyéni mozgásfelfedező feladatok 

–    Mozgások különböző testrészek indításával 

–    Belső és külső tereket felfedező táncok 

–    A testközpont, mint motor használata 

–    A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont 

–    A testközpont és a periféria kapcsolata 
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–    A gerinc mozgásaink felfedezése kéztámasz helyzetekben, átjárhatóság az alacsony, közép és 

magas szinteken történő mozgások között 

–    Tér, idő, dinamikai játékok 

Test tudatossági munka  

–    Az előző év anyagának ismétlése 

–    Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére 

–    Végtagok súlyérzékelése, passzív szerepből aktívvá válás 

–    Ízületek szabad mozgásai végtagmozgatással 

–    Gyakorlatok képek használatával: fejfonál, hálók, természeti képek 

–    Autentikus mozgás, a partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának 

A talajon végzett gyakorlatok 

–    Gurulások: ismétlések különböző testrészek indításával 

–    Tolások, kúszások, mászások, gördülések: ismétlések és a mozgások kombinálása, 

improvizációba vezetése 

–    Támaszok, gyors és dinamikus átmenetek 

–    Fekvésben végrehajtott partner munkák 

Partner munka 

–    Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben 

–    Összetett figyelemirányító gyakorlatok 

–    Vezető/követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása 

–    Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás 

Technikai elemek 

–    Gurulások: ismétlések: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel, érintő kísérettel, ellenállással 

–    Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban, haladással; párban – talajra vitel 

nélkül és talajra vitellel, hármas csoportokban, minden irányba, 6 fős csoportban, emelésekbe, 

elkapásokba, improvizációval 

–    Csúszások: párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás közben, a társ 

követésével, földre vitellel, súlyadással befejezve 

–    Mászások: egyénileg – kéz és láb támaszok, párban – társon: fekvő–, közép– és álló–

helyzetekben, haladás közben, csoportban, földre vitellel 

–    Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben; párban fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, 

haladás közben 

–    Húzások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, 

haladás közben, csoportban, eltérő dinamikai végrehajtások 

–    A kontakt „gördülő pontja”: egyénileg talajon, párban állásban az egész testfelület 

használatával, szintváltásokkal 

–    Emelések: testközpontra, felgurítások statikus és dinamikus helyzetekben, dőlésből hátra 

vételek támaszba érkezéssel 

–    Ugrások és elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása álló– és támasz helyzetekbe, 

gurulásban, párban – előre, oldalra, hátra ugrások – medence támasszal, központra érkezéssel, 

statikus és dinamikus helyzetekben 

–    Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, dinamikus helyzetben 

forgással 

–    Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások, asztal 

pozícióból földre kerülések kéztámaszon át 

–    Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok 

Vezetett és szabad improvizációk 

–    Egyéni, páros és csoportos improvizációk 

–    Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk 

–    Strukturált improvizáció 
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–    Improvizáció képekkel 

–    A tanár vezetésével vagy anélkül 

Érzékeléses feladatok 

–    Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 

–    A periférikus látás használata 

–    A látás, nézés mozgásirányító szerepe 

–    Tapintás, hallás, nyomásérzékelés, energia, erő, inercia 

Csoportos játékok 

–    Térjátékok 

–    Dinamikai játékok 

–    Páros és csoportos szerepjátékok 

–    Figyelemvezetéses játékok labdával 

Visszajelzés és verbalitás 

–    Adott faladat vagy improvizáció után 

–    Óra végén 

–    Párban 

–    Csoportban 

–    Tanári vezetéssel vagy tanári vezetés nélkül 

Követelmények 

A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés mélységeit és azok 

információtartalmát, a tér gömbszerű használatát, a döntéshozáshoz szükséges fizikális 

készenléti állapotot 

A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha 

izomtónusra és földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, az 

érintésen keresztül kommunikálni, engedni a táncot történni, kreatívan használni a helyzetek 

adta lehetőségeket 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a puha 

izomtónus használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kialakított kontaktus 

törvényszerűségeit. 

A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni és 

alkalmazni, döntést hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket. 

A művészeti alapvizsga követelményei 
A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgából áll 

A vizsga tantárgyai és időtartamuk: 

Kontakt improvizáció, csoportban 40–50 perc  

A vizsga tartalma: 

–    A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok csoportos 

bemutatása tantermi körülmények között.  

–    Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban. 

–    3–4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett bemutatása 

tantermi körülmények között. 

A vizsga értékelése 

–    A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete – mértéke, 

mennyisége és minősége. 

–    A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége. 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
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Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

LÁBÁN–TECHNIKA 

A Lábán–technika – korábbi elterjedt nevén „Európai modern” technika – Rudolf Lábán 

elméleti rendszerére épül. Nem stílus, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó 

elveire épülő, mindig az adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlat és 

mozdulatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése, a tér– és 

az erőtan adott évi követelményeinek elsajátítása, tudatos használata és verbalizálása 

A helyi tanterv és a pedagógus szabadsága az oktatási forma meghatározása, mely lehet 

másolás alapú, melyben rögzített gyakorlatsorok rendszeres ismétlése történik, improvizáció 

alapú, ahol a tér és erő princípiumok határozzák meg az improvizáció gyakorlatokat és vegyes 

típusú, amely a fent említett két forma elegye. Amennyiben a tanulók alkalmasak rá, 

kompozíciós feladatokat is tartalmazhat az óra 

Aktív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta 

megjelenik; passzív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a nehéz 

erőfajta megjelenik 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A tánc alkotóelemeinek Lábán által rendszerezett, megfelelő szintű megismerése és 

tudatosítása, kiegészítve, megerősítve a tanszak más évfolyamain megismert tánctechnikák 

megértését 

–    A testtel és az idővel, mint táncalkotó elemekkel kapcsolatos ismereteket bővítése 

–    Testtudat, ritmus/idő érzék 

–    A mozgáslehetőség bővítése, az időben – mint mértékegységben – történő gondolkodás 

kialakítása 

–    A tempó különbségek megtapasztalásának elősegítése 

Tananyag 

A tér alsó szintjén végzett gyakorlatok: 

A központból, perifériából (lábujj, kézujj, fejtető), és midlimb–ből (könyök, térd) indított 

mozdulatok; bodyhalf: (testfél) – jobb–bal oldal, alsó–felső test tudatos, totális használata; 

diagonális kapcsolat tudatosítása; egyéb, a csoport igényeinek megfelelő testkapcsolat 

felhasználása 

A tér középső szintjén végzett gyakorlatok: 

Izolációs gyakorlatok – lábfej, lábujjak, térd, csípő, felsőtest, fej, kar, kézujjak, alsó test: 

sarok–ülőcsont kapcsolat variációi a gravitáció, mint nehezítő tényező bevonásával; felsőtest: 

fejtető, farkcsont kapcsolatának mozdulatokban való feltérképezése; felsőtest: hát–kézujjak 

kapcsolatának megtartása különböző kar és testhelyzetekben 

Koordinációt fejlesztő gyakorlatok: bodyhalf (testfél), diagonális kapcsolatok 

felhasználásával 

A gyakorlatok folyamatos nehezítése, a térben való haladás fokozatos bevezetése 

A tér felső szintjén végzett gyakorlatok: 

Testkapcsolatok, koordinációk és izolációk alkalmazása; ugrások; emelések 

Az idő, mint variációs elem: 

A gyakorlatok metruma 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 illetve ettől eltérő szabályszerű illetve szabálytalan 

beosztású is lehet 

Az improvizáció, mint módszer használata 

Mint egy–egy rögzített gyakorlatsor variációja 

Verbalitásfejlesztés: 
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A tanulók fizikai síkon megélt tapasztalatainak szavakba öntése: egyénileg, csoportos 

megbeszélés során, írásosos formában 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Lábán Rudolf által meghatározott testkapcsolatokat, mozdulatindítási 

lehetőségeket, a ritmikai előjegyzések gyakorlati megkülönböztetését, használatát, a 

különböző tempókat 

A tanuló legyen képes a különböző testrészek tudatos izolációjára, totális mozgásra, az izolált 

testrészek tudatos koordinációjára, ritmus képletek mozgásban való pontos visszaadására, 

metrum–tartásra 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A térismeret rendszerezése, az erőhasználat, mint táncalkotó elem tudatosítása 

–    A testtudat, ritmus/idő érzék, tértudat fejlesztése 

–    A saját testen kívüli világ rendszerezése 

–    Önmagára, kis és nagycsoportra való figyelés; izomkontroll, optimális izomhasználat; 

koncentrációs készség fejlesztése 

Tananyag 

A 27 térirány Lábán Rudolf meghatározása szerint: 

6 egy dimenzionális irány: mély, magas, jobb, bal, előre, hátra 

12 két dimenzionális irány: bal magas, jobb magas, bal mély, jobb mély, elől magas, elől 

mély, hátul magas, hátul mély, jobb elől, bal elől, jobb hátul, bal hátul, háromdimenziós 

irányok jobb elöl magas, jobb elöl mély, bal elöl magas, bal elöl mély, jobb hátul magas, jobb 

hátul mély, bal hátul magas, bal hátul mély 

A 27. irány a táncoló maga 

Szagitális tengely és sík, vertikális tengely és sík valamint horizontális tengely és sík 

Térben alkotott formák, egyénileg – kocka, mozgásgömb és csoportosan: térrajzok például 

shapeflow segítségével 

Az alap szakkifejezések elméletben és gyakorlatban 

Totális mozgás: az izolált mozgás ellentéte, teljes test vagy teljes testrész együttmozgását 

jelöli 

Bodyhalf: testfél, a test vertikális középvonalától számított teljes jobb oldalát vagy teljes 

baloldalát jelöli 

A test köldöknél elhelyezkedő horizontális vonal által elválasztott felső testet illetve alsó 

testet is jelölheti 

Midlimb: végtag közép, a lábnál a térdet, a karnál a könyököt jelöli 

Követelmények 

A tanuló ismerje az erőtant és a minőségtant mind elméletben mind gyakorlatban: az egy–, a 

két– és háromdimenziós irányokat, a 3 alaptengelyt és síkot, a 3 alapvető szintet, a 

mozgásgömb fogalmát, az aktív és passzív erőhasználatot 

A tanuló legyen képes megkülönböztetni a 27 irányt, mozogjon tudatosan az oktaéderben és a 

kockában. Az izomhasználat tudatos befolyásolása a gravitáció ellenében, összetett minőségű 

mozdulatok kivitelezése 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

GRAHAM–TECHNIKA 

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, 

didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs forrás a 
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színpadi tánc, a tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a táncpedagógia hatékony 

eszköze. 

A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai alapelveket 

tartalmazó technika megismertetése. 

 

Továbbképző évfolyamok 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. 

–    A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti 

ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. 

–    Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a 

Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése. 

–    A diagonális mozgás fejlesztése 

Tananyag 

Alapelemek, alapsorozatok 

Talajon végzett gyakorlatok: 

Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó gerincmozgások 

Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába 

Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés és 

az oda–vissza ereszkedés technikáját 

Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja 

Álló helyzetben végzett gyakorlatok 

Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése 

Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése 

Plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok 

kombinációinak formájában, a központból indítva 

Térben haladó gyakorlatok 

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva 

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal 

gazdagíthatók 

Követelmények 

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc 

rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának 

szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, 

dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására  

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. 

–    A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti 

ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. 

–    Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a 

Graham–technika speciális térhasználatának felismertetése. 

–    A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése. 

Tananyag 
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Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spiral, contraction–release ritmikai és 

dinamikai nehezítésekkel 

Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont–indítású 

„contraction–release” és a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a talajról/talajra 

Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület 

felhasználásával és fékezésével 

Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, 

emelések, s azok kombinációinak formájában 

Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel 

Térben haladó gyakorlatok, 

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat 

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással 

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó gyakorlatok bővítése: 

lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző 

terekbe, fordulatok kidolgozása a spirál elv alapjain 

Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a „contraction–release”, valamint a 

„spirál” elemeinek alkalmazása az ugrások közben 

Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának 

szemléltetésére, az egyéni képességek bemutatására 

Követelmények  

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc 

rendszer alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának 

szempontjait és a Graham–technika helyét a tánctörténetben 

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, 

dinamikai és stiláris szempontból helyes végrehajtására 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

REPERTOÁR 

A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern tánc 

repertoárt. Létrehozzák saját egyéni alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Kialakul egyfajta 

önálló gondolkodásmód és egyéni véleményalkotási képesség a táncművek, koreográfiák 

elemzése során. 

A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló alkotások 

létrehozására és bemutatására. Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik tanulási képességeiket, 

stílusérzéküket. 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A tanulót tegye képessé a modern órákon tanult ismeretek felhasználásával egyéni és 

csoportos koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására. 

–    Alakítsa ki a csoport kooperáció, az együtt gondolkodás és az alkotás képességét. 

Tananyag 

A megismert táncstílusokra, mozgásanyagra építve a szaktanár által kiválasztott, betanított 

vagy felújított művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban 

tanult lépésanyagokat, ismereteket 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanulás szempontjait, folyamatát, az előadott mű lépésanyagát, stílusát 
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A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 

tudatos, művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás 

képességével 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására. Alakítsa ki a csoport kooperációt, az 

együtt gondolkodás és az alkotás képességét. Motiválja a tanulót az eddig betanult 

koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, elmélyítésére 

Tananyag 

A megismert táncstílusok mozgásanyagára építve a szaktanár illetve a tanulók által létrehozott 

művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult 

lépésanyagokat, ismereteket. Megismerkednek a modern repertoár jellegzetes műveivel, és a 

szaktanár vezetésével elemzik. Ezekből ihletet meríthetnek és az adott koreográfiához 

hasonló, rövid műveket készítenek. A modern repertoárból a szaktanár feladata kiválasztani a 

feldolgozandó műveket 

Követelmények 

A tanuló ismerje az eddig elsajátított koreográfiák lépésanyagát 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 

tudatos, művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás 

képességével 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására 

–    Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás és önfejlesztés képességét 

–    Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, 

elmélyítésére 

Tananyag 

Megismerkednek a modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel. A szaktanár irányításával 

előre kiválasztott és meghatározott részletek önálló betanulása. A modern repertoárból a 

szaktanár feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket 

Követelmények 

A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz 

tartozó alapismeretekkel 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc 

tudatos, művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló tanulás képességével, művészi 

alázattal és együttműködési képességgel 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos 

koreográfiák létrehozására és minőségi előadására 

–    Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás, az önfejlesztés és a csoporttal való együttműködés, 

együttgondolkodás képességét  

–    Motiválja a tanulót az eddig elsajátított koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére, 

elmélyítésére és az önálló véleményalkotásra 

Tananyag 

Megismerkednek az aktuális modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel 

A modern repertoárból a szaktanár és a tanuló közös feladata kiválasztani a feldolgozandó 

műveket 
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Az eddig megismert, elsajátított és feldolgozott mozgásrepertoár felhasználásával a tanulók 

létrehoznak rövid önálló koreográfiákat, műveket 

Követelmények 

A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz 

tartozó alapismeretekkel 

A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az 

önfejlesztésre és a tanult tánc tudatos művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló 

gondolkodás, művészi alázat és az együttműködés képességével 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

IMPROVIZÁCIÓ ÉS KOMPOZÍCIÓ 

Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a struktúra 

nem stílus, táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, 

mindig az adott pedagógus adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlatsora. Célja a 

táncművészet tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése 

Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszótárának 

bővítését. A képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóelemeinek megismerésére, 

tudatos alkalmazására 

A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat rá, fejlesztve 

ezzel a már előző évfolyamokban megismert moderntánc–technikák megértését, tudatosabb 

kivitelezését 

A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti ágak 

kompozíció elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját mozgásmemóriáját, 

struktúrafelismerő illetve alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, valamint 

megalapozza a lehetőségét annak, hogy a későbbiekben aktív alkotóvá váljon egy koreográfus 

mellett vagy önállóan is 

Továbbképző évfolyamok 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Kreativitásfejlesztés 

–    Az integrált gondolkodásmód: érzelmi–szellemi–fizikai önvaló összekapcsolása 

–     Testtudat fejlesztés: a test és az idegrendszer, izom, csont és szalagrendszer közötti kapcsolat 

tudatosítása 

–    Az érzelmek verbalizálásának elősegítése 

–    Az érzelmek mozdulati absztrahálásának elősegítése 

–    A struktúrában való gondolkodás képességének fejlesztése 

Tananyag 

A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos kooperációt 

igénylő improvizációs feladatok 

Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása érdekében 

Hazai és külföldi, példaértékű előadások megtekintése és elemzése 

Kortárs alkotókkal való eszmecsere 

Követelmények 

A tanuló ismerje az anatómia alapjait mind elméletben mind gyakorlatban. A tanuló képes 

legyen kifinomult idegrendszerről tanúskodó egyéni jegyeket viselő mozgás–improvizációs 

folyamatokat létrehozni 
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A tanuló legyen képes önállóan és kisebb csoportokban is – felismerhető rendszeren alapuló – 

rövid mozgásetűdök alkotására 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A kreativitás fejlesztése 

–    A tér, mint absztrakció felismerése  

–    A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák, képzőművészeti 

eszközök alkalmazása) 

–    A tér szerkeszthetőségének felismerése (2 és 3 dimenziós művek példája alapján) 

–    A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, perspektíva) 

–    A téridő kapcsolat élményének megtapasztalása 

–    Az idő, mint absztrakció felismerése 

–    Az idő szerkeszthetőségének felismerése (zenei struktúrák, előadás struktúrák, irodalmi 

struktúrák) 

–    Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real time) 

–    Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése 

Tananyag 

A tér és az idő témájában adott egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő improvizációs 

feladatok 

Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk 

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét 

Alkotói rendszerek ismertetése 

Alkotói rendszerek másolása 

Új alkotói rendszerek létrehozása 

Zártkörű és nézők számára is nyitott improvizációs bemutatók az előadói helyzet 

megtapasztalása érdekében. 

Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés (negatív és 

pozitív kritikák) megtapasztalása érdekében 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek 

szerkesztési modelljeit, egyéni, kiemelkedő megoldásait 

A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezésére, a 

régi modelleket új kontextusba helyezni 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

Kísérő hangszerek 

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

 

NÉPTÁNC TANSZAK 

AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 

kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti 

néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk 

megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az 

alapfokú művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc 

színpadi megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a 

tanulók számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is 

hozzáférhetővé teszi táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszerében jelentős 

szemléletmód-változás következett be, középpontba került a tanulók technikai 

felkészültségének megalapozása, amely során alkalmassá válnak a különböző táncok 
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újraalkotására, szabad és kötött formákban történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi 

táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész oktatási 

folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus számára a képzés megtervezésében, 

ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, 

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. A néptánc oktatása során a kulturális 

értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek 

fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – beleértve a 

kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és azonosulás 

esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az 

egyéniség fejlődését. 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

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) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tantárgy         1 1 1 1     1 1 

Kötelezően választható tantárgy     1 1         1 1     

Választható tantárgy 2 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 fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 

időre utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti 
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A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 

elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges 

eszközének értelmezése. 

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 

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 

A közösségi szemlélet kialakítása 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egészséges életmód igénye 

Módszerkompetenciák 

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 
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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 

 

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 

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 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 alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Néptánc 

Folklórismeret 

Művészeti záróvizsga 

Néptánc 

Tánctörténet 

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, illetve 

párban – helyezést ért el 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga 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 

végső eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni 

 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi 

előírt vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
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Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a 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 

 

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 évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    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 elősegítése 

–    A szocializációs folyamatok fejlesztése 

Tananyag 

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, 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) 

Követelmények 

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 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    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 
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–    A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a 

közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése 

Tananyag 

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) 

Követelmények 

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– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek 

A tanulólétszámnak megfelelő, a 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 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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–    A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

–    Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték–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 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

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, ugrálókötél, bot, üveg) 

–    Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

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 

Követelmények 

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 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    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 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 
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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) 

–    A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott táncanyag 

bevezetése (szóló) 

–    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 

Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, 

a tánctípus főbb jellemzői 

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok 

Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 

Követelmények 

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 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    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 

Tananyag 
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Táncelőkészítő gimnasztika 

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 

–    A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 

–    A verbunk előkészítése, 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: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek 

funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 

Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 

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 

Követelmények 

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 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    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 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 

forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, 
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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 

–    A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai, 

plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése 

–    A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése 

–     Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal 

–    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 

Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, 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 táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 

is 

Követelmények 

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 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    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 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 
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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 

–    A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése 

–    A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése 

–    A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus bevezetése 

–    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, 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 

Követelmények 

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 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    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 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

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 
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–    A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése 

–    Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

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 

Követelmények 

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 

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 

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 
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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 

Továbbképző évfolyamok 
7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

–    Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének 

tudatosítása 

–    A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken 

–    Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként 

–    A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

–    A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni alkalmazása, a 

táncok stílusos megjelenítésének elősegítése 

–    Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a 

ritmusérzék, a fizikai erőnlét fejlesztése 

–    A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, 

dinamikai különbségeinek megvalósítása 

–    A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 

–    A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

–    Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

–    A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika 

Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, 

térben való használata 

Táncgyakorlat: 

–    Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján 

–    Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített legényesre és 

forgós–forgatós párosra építve 

–    A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése 

–    A forgás és forgatás módozatainak megismertetése 

–    Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok, 

félzárlatok, a zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus 

lüktetés 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, táncszók 
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Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a 

táncház szerepe, az adatközlők megismerése 

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 

Követelmények 

A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult 

koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

–    Az ismeret elmélyítése, bővítése 

–    A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

–    A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 

–    A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

–    Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, 

fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása 

–    A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 

–    A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

–    A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

–    A táncszók ismerete és alkalmazása 

–    A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 

–    A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

–    Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

–    A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése 

A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési 

stílusok, hajnalozó dallamok 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 

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 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

–    Az ismeret elmélyítése, bővítése 

–    A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 

–    A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése 

–    A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 

–    Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, 

fizikai erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása 

–    A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 

–    A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 

–    A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 

–    A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása 

–    A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 

viszonyulása szerint 

–    A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 

–    Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 

–    A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 

–    Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése 

–    A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 

–    Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, 

koboz), az aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 

tánchagyományok, szokások 

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 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához 

szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását 

A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 

bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 
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10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 

–    A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának megismertetése 

–    Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás 

ösztönzése és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző 

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 

–    Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása 

–    Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

–    A vizsgahelyzetre való felkészítés 

–    Az önálló ismeretszerzés ösztönzése 

–    A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

Tananyag 

Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának 

fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése 

Koreográfia: az ismert táncanyagból 

Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése 

Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 

Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája 

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 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje 

Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát a 

helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 

A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit 

A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai 

szabályszerűségek alkalmazását a gyakorlatban 

A tanult koreográfiákat 

A tanuló legyen képes 

A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az individuális 

táncok tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő 

magatartásmód tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos 

partnerkapcsolat megvalósítására a tájegységnek, tánctípusnak megfelelően 

A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos alkalmazására 

a mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az érdeklődés, a szakmai 

ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Néptánc, 8–10 perc 

A vizsga tartalma 
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–    A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort 

–    A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő 

szerepben improvizál 

–    Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend szerint 

kell a táncokat bemutatni 

–    A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari 

felállást, a jellegzetes viseleteket 

A vizsga értékelése 

–    a táncrend ismerete, stílusos előadása, 

–    a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 

–    a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 

–    a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 

–    a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 

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 

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. 

Alapfokú évfolyamok 

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 
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–    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 

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 

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 táncalkalmai 

–    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 
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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 

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 megfogalmazására 

6. évfolyam 
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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 

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 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

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 
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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 művészeti alapvizsga követelményei 
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 

Jeles napok 

Munkavégző ünnepek 

Az emberélet fordulói 

Táncdialektusok 

A régi és új táncréteg tánctípusai 

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 vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 

Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 

 

TÁNCTÖRTÉNET 

A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 

erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája 

iránti érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes 

képi és hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony 

közízlés fejlesztéséhez 
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Továbbképző évfolyamok 
9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 

felismertetése 

–    A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó 

műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése 

–    Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése 

–    Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált 

szórakozás elsajátítására valamint a saját tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a tanulót 

Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc 

Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok 

Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra 

A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok 

A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának 

tánckultúrája 

A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei 

A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága 

A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében 

A balett megjelenése Magyarországon – „Eszterházy esték” 

A romantika hatása Európa táncéletére 

A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események 

megismertetése a tanulókkal 

Követelmények 

A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős 

szerepet betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket  

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

illetve önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság 

lehetőségeinek felismertetése 

–    A táncház–mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése 

–    Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti 

érzékenység nyitottság, befogadó készség fejlesztése 

–    A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése 

Tananyag 

Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás 

fajtáinak esztétikája 

A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk Európa 

táncéletére 

A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói 

A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték 

Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese – Honvéd 

Táncszínház (Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT – Budapest 

Táncegyüttes (Molnár István), BM Duna Művészegyüttes (Náfrádi László) 

A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre 
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A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi 

táncművészetben 

A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében 

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek 

nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez 

Követelmények 

A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom 

legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, 

oktatási intézményeket 

A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 

gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet 

fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes 

használatára 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 

eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 

műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom 

legfontosabb eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, 

oktatási intézményeket 

A tanuló legyen képes: 

Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 

megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 

megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

A művészeti záróvizsga követelményei 
A vizsga részei 

A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Tánctörténet 

Írásbeli: 30 perc 

Szóbeli: 5–10 perc 

A vizsga tartalma 

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet 

témakörökből áll 

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 

értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat 

tartalmazza 

–    A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 

Választható témakörök: 

Az őskor táncművészete 

A középkor jellemző táncformái 

A reneszánsz és barokk kor táncélete 

A romantika 

A reformkor táncélete 

A XX. század táncélete 

Gyöngyösbokréta mozgalom 

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 

Hazánk jeles alkotói és műveik 
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A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 

A vizsga értékelése 

Írásbeli vizsga 

–    A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 

pontozzák 

–    Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

Szóbeli vizsga 

–    A tananyagtartalom elsajátításának mértéke 

–    Az összefüggések ismerete 

–    A szakmai kommunikáció fejlettsége 

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, 

amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 

Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 

 

NÉPZENEI ALAPISMERETEK 

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy. 

Tanításának célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek kibővítésével 

járuljon hozzá a tanulók népzenei neveléséhez. Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére, 

összefüggéseire. Világítson rá a hangszeres népzene és a tánc összefüggéseire, nyújtson 

élményszerű ismereteket a jellegzetes népi hangszerekről, hangszer–együttesekről, 

zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód kialakulását, az elemző gondolkodást, az 

összefüggések felismerését. Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene jellemzőiről, 

segítse elő a népi éneklési technika elsajátítását. A közösségi éneklés élménye és hangulata 

erősítse az összetartozás érzését. A tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az 

élményszerzés dominál, amelynek eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás, 

zenefelismerés, bemutatás. 

Alapfokú évfolyamok 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése 

–    A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése. 

–    Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek 

megismertetése 

–    Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es lüktetésrend 

hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése 

–    Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése 

Tananyag 

Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos megszólaltatása 

Népi hangszerek: idiofon hangszerek 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő 

igazodásra, a ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására 

2. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése 

–    A népi éneklési technika kialakítása 

–    A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező 

szövegmondás képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése 

–    Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es lüktetésrend 

hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt 

–    A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak 

megismertetése, megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének fejlesztése, 

bővítése 

–    Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának elsajátítása, 

fejlesztése 

–    A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb létszámú 

csoportokban egyaránt 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A 2/4–es zenei lüktetés 

A dudaritmus 

A kanásztánc ritmus 

5–6 hangterjedelmű dallamok 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása 

Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja 

Népi hangszerek: duda 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszer jellemzőit 

A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való 

igazodásra, a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra 

3. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

technikájának megvalósítása 

–    A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása 

–    Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése 

–    A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása 

–    A népi éneklési technika fejlesztése 

–    Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék 

fejlesztése 

–    Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

Tananyag  

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es zenei lüktetés 
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A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása 

Népi hangszerek: tekerő, klarinét 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

ritmusképleteket, a tanult hangszerek jellemzőit 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez 

történő bekapcsolódásra 

4. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás 

szabályainak tudatosítása 

–    A magabiztos dalkezdés elsajátítása 

–    Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék 

fejlesztése 

–    A népi éneklési technika fejlesztése. 

–    Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszín kialakítása, 

a hangterjedelem növelése 

–    Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A nyújtott és éles ritmus 

A 4/4–es lüktetés 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül 

A giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő 

A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód 

Az esztam és dűvő kíséret 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto 

előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra 

5. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok felismertetése 

–    A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és 

alkalmazása 

–    A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata 

–    A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása 

–    A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése 

–    A magabiztos dalkezdés elsajátítása 
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–    Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika 

kialakítása, a hangterjedelem és az éneklési kedv növelése 

–    Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A periódus, zárlat, félzárlat 

A hangterjedelem növelése oktávon túlra 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura  

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, 

képleteket, a periódus fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 

tánctípus hallás utáni felismerésére és azonosítására 

6. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek megismertetése 

–    A dallam díszítéstechnika fejlesztése 

–    Az ismeretek szintetizálásának elősegítése  

–    A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása 

–    A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 

–    A vizsgahelyzetre való felkészítés 

Tananyag 

A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok 

A szinkópa 

Az aszimmetrikus zenei lüktetés 

Az 5/8–os lüktetésrend 

A periódus, a pontszerkezet 

A parlando, rubato és a giusto előadásmód 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok 

A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint 

A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint 

Zenefelismerés 

Követelmények 

A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az 

alapvető ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a 

hangszereket, a kíséretmódokat 

A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, 

kiscsoportos, egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő 

bekapcsolódásra, a kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és 

tánctípus hallás utáni felismerésére, azonosítására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a 

tananyag összefüggéseinek felismerésére. 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 

–    A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

–    A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

–    A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

–    Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása 

–    A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése. A népzenei kiadványok népszerűsítése 

–    A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése 

–    A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

Tananyag 

A „jaj–nóták” jellemzői 

Az aszimmetrikus lüktetés 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások 

Az periódus és a tánc összefüggései 

A sánta dűvő kíséret 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők 

Követelmények 

A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása, 

díszítése, a táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása 

A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi hangszerek, 

a táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

–    A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

–    A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

–    A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása 

–    A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása 

–    A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) 

megismertetése 

–    A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

–    A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 

–    A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

A siratók és keservesek jellemzői 

Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok 

gyakorlati alkalmazását 
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A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a 

táncdallamok és tánctípus felismerésére 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése 

–    Egyéni előadói képességek fejlesztése 

–    A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése 

–    A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése 

–    A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása 

–    A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása 

–    A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az 

előadásmód fejlesztése 

–    A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak 

megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése 

Tananyag 

A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében 

Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően 

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok 

Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően) 

Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek: hegedű, 

koboz, dob 

Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte 

Követelmények 

A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok 

gyakorlati alkalmazását 

A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekísérettel együtt énekelni, a 

hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére és azonosítására, a 

csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatásra 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák 

stílusjegyeinek, a díszítési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek képességfejlesztése  

–    A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése 

–    A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód 

fejlesztése 

Tananyag 

A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése 

A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása 

A tanult éneklési technikák gyakorlása 

Hangszerfelismerés 

Tánczene felismerés (tájegység, típus) 

Az adatközlők életútja 

Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán 

Követelmények 

A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott 

táncokhoz kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott 

tájegység jellemző hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus 

fogalmát, jellemzőit és összefüggéseit a táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát, 

ismert adatközlők, gyűjtők életútját 
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A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési 

technikák alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a tanult 

hangszerek, kíséretmódok felismerésére 

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 

Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották 

Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek 

TÁNCJELÍRÁS–OLVASÁS 

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) 

erőfokbeli (dinamikai) elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a 

magyar néptánc táncjelírással közölt folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok, 

motívumsorok lejegyzéséhez. 

Továbbképző évfolyamok 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika), összefüggéseinek 

feltárása 

–    A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) valamint a 

helyzettípusok fogalmának értelmezése 

–    A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelírás alapfogalmainak (vonalrendszer, irányok) 

rögzítése, a tanult mozdulat– és helyzettípusok jelölési rendszerének megismertetése 

–    A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és dinamikai érzék, a 

testtudat fejlesztése 

Tananyag 

A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfűzés 

A mozdulatelemezés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika) és azok 

összefüggései 

A táncjelírás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk 

A mozdulat típusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése 

A helyzet típusai (testpozíció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet a testben, 

térben, helyen) és jelölésük 

A táncjelírásban használt kiegészítő jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz közeli 

lábmozdulatok, kis térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, dinamikai jelek, pozíciójelek, forgatás 

jele) és alkalmazásuk 

Követelmények 

A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezőit, a tanult mozdulat és helyzettípusokat, a 

táncjelírás vonalrendszerét és jeleit 

A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a gesztusirányok 

egzakt módon való meghatározására, a motívumok ritmusának pontos eltapsolására, a 

motívumokban szereplő mozdulattípusok felismerésére, az egyszerű motívumok, folyamatok 

pontos leolvasására és előadására 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, jelrendszerének 

értelmezése 

–    A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, fogások, táncos–eszköz 

viszonyának rögzítése 
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–    A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással 

–    A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, ritmus és dinamikai 

érzék, a testtudat fejlesztése 

Tananyag 

A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása 

Kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és olvasása 

Táncjelírásnál használt kiegészítő jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása 

Követelmények 

A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszerben 

A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos 

előadására, a csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, egy motívumsor 

leolvasására, folyamatos előadására 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 

1 db tábla, vagy flipchart 

Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 

A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 

Kézikönyvek, lexikonok 

 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

Tanszakok és tantárgyak 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, csembaló, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő 

Vokális tanszak tantárgya: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-

zeneirodalom, zeneelmélet, egyházzene, improvizáció 

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 
„A” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, 

zeneelmélet, kamarazene, zenekar, kórus 

Választható tantárgyak: szolfézs, 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 „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 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34566.54768#foot16
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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             

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, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona-

tenorkürt-baritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő, zongora, hegedű, 

gordonka 

 

A tanítási órák időtartama  

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 

 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia:  

–    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. 
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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. 

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 
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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 

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 

A 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 

„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: 
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„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. 

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. 

 

FAFÚVÓS TANSZAK 

FURULYA 

Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású 

hangszer. 

A furulyatanítás általános céljai, feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 183 

–    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 

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. 
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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 

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. 

–    Különböző ritmusértékek, pontozások, ütemsúlyok, felütés. 
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–    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. 

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) 

Keuning, Hans P.: 30 simple studies 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Anonymus: Allemande (EMB 4303) 

Anonymus: Angol tánc (EMB 7888) 

Anonymus: Hajdútánc (EMB 7888) 
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Anonymus: Rondo (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/118) 

Purcell, H.: A pásztor (EMB 8959) 

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. 

–    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 c
1
-c

3
 hangterjedelemben. 

–    Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása, szopránfurulyán. 

–    Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

Ajánlott tananyag 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II., III.( EMB 12002) 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe (Peters 2377) 

Keuning, H. P. 20 studies 

Rodgers, Ph. Sight reading exercises 118-150. (SM 1479) 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

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) 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 
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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. 

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 c
1
-d

3
 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 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Hinke, G.: Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P.: 20 studies 

Keuning, H. P.: 10 difficult studies 

Keuning, H. P.: 25 studies 

Keuning, H. P.: 40 simple studies 

Linde, H. M.: Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O.: 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J.: Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 

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) 
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Követelmények 

A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 

„F”-alapú furulya használata. 

Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 

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 

–    Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

–    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) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

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 

Követelmények  

Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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–    Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

–    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) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

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) 

Követelmények  

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei 

egységek megformálására. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–    Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül, 

–    Egy etűd, 

–    Két szonáta- vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve dallami 

díszítésekkel, kísérettel, lehetőleg 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, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 
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- 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 f
1 

g
3
-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 f
1
- g

3
 (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 

„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. 
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A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
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 

Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L.: H. v.: 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J.: Etüden für Oboe/ VI.- (EMB 12002) 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 

Brüggen, F:. 5 etűd 

Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U.: Methodische Übungen  

Veilhan, J.-C.: La flute ? bec baroque 

Winterfeld, L.: Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v.: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B.: The Baroque solo book 

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. 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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–    Skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

–    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 

Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ VI. (EMB 12002) 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U. Methodische Übungen 

Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

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  

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. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

–    Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

–    Egy etűd. 
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–    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 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Staeps, H. U. Methodische Übungen 

Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Boeke, K. Three exercises for alto recorder 

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.) 

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 

–    Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

–    Egy etűd. 

–    Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár lehetőleg kotta nélkül. 

10. évfolyam „A” tagozat 
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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 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Staeps, H. U. Methodische Übungen  

Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Boeke, K. Three exercises for alto recorder 

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.) 

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 

–    Skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül.  

–    Egy etűd. 

–    Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, lehetőleg 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, 
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–    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, 

–    zenei képzelőerővel. 

 

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). 

–    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. 

 

BILLENTYŰS TANSZAK 

ZONGORA 
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 
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–    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. 

 

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 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 
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–    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 

Lakos Á.: Zongoraiskola 

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) 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

1. évfolyam „A” tagozat 

Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori 

sajátosságainak figyelembevételével készült. 

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, 
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–    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. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

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.: Találkozások a zongoránál 

Teőke M.: Válogatott etűdök I. 

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 

Teőke M.: Egy-mással (Akkord) 

Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

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. 
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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). 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I-II. (Choral Kft. 1991.)  

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

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.: Találkozások a zongoránál 

Teöke M.: Válogatott etűdök I. 

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: Első lépések 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Sugár R.: Magyar gyermekdalok (EMB) 

Teőke M.: Egy-mással (Akkord) 

Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

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, 

–    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. 
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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 I. 

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.) 

Teöke M.: Találkozások a zongoránál 

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, 
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–    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. 

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 Hände (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, 
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–    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, 

–    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) 

Bizet: Gyermekjátékok 

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, 

–    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. 
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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) 

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. 

 

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, 
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–    a zenei karakterek megvalósítására, 

–    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., 

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. 
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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 

Dohnányi: Induló 

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 

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 

Követelmény 

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, 
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–    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) 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Gyermekeknek I-IV. 

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, 
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–    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 

Debussy: PreludesI-II. 

Rachmaninov: Két fantasztikus tánc 

Mikrokozmosz V-VI. 

Bartók: Négy sirató ének 

Kodály: 7 zongoradarab 

Lutosławski: Bukoliki 

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 

Lutosławsky: Album for the Young (Chester Music) 

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 
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Chopin: Mazurkák 

Chopin: Prelűdök 

Liszt: Consolations 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Brahms: Keringők op. 39 

Debussy: Preludes I-II. 

Bartók: Mikrokozmosz V-VI. 

Bartók: Kolindák I. 

Kodály: 7 zongoradarab 

Lutosławski: Bukoliki 

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 

 

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. 

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 
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–    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 erc 

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 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. 

 

PENGETŐS TANSZAK 

 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz 

Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika 

Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek 

Vokális tanszak: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs 

Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és 

vokális társaszenét), népi zenekar 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés  
„A” TAGOZAT 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező, népzenei ismeretek 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, második 

hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar. 

 

Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének, 

kamarazene, zenekar, vagy a klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi 

programjainak tantárgyai 
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Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres 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. 

** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól tanulható. 

 

Óraterv 

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             

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 száma: 

(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, duda, 

népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, népi cimbalom, koboz, népi harmonika, népi ének. Az 

első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem 

kötelező elvégezni. 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin 

részt vehet.  

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 

zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

„A” TAGOZAT  

Főtárgy: népzenei ismeretek, néprajz, kamarazene 

Kötelező tantárgy: népi hangszeres, vagy vokális tantárgy 

Kötelezően választható tantárgy: zongora kötelező, második hangszer, népi ének, kamarazene, 

zenekar, népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs 

Választható tantárgy: második hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar, valamint a 

klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 

Óraterv 1. 
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Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (1) (1) 1 1 1 1 1 1 

Kötelezően választható tantárgy (1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Választható tantárgy (1–2) (1–2) 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 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6 évfolyam: népzenei ismeretek, 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok 

évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia:  

–    Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség 

nem szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók 

érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Szakmai kompetencia: 

–    A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös 

tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira. 

–    fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói 

és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, esztétikai 

érzékenység.  

–    A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése. 

–    A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva az 

önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető 

jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, 

táncciklusok szerkesztéséhez. 

–    A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.  

–    A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.  

Személyes kompetencia:  

–    Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, 

nyitottság. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásának 

megalapozásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, 

továbbadására nevel. 

Társas kompetencia  

–    Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, 

irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési 

formák tanulása, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan 

részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–

, tánckíséret, táncház). 

Módszertani kompetencia  
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–    Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony 

gyakorlásra, értő zenehallgatásra nevelése. 

–    Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes 

kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az értékmegőrzés 

formáinak kialakítására. 

–    A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a 

dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció 

hajlékonyabb értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak 

megismertetése. 

–    A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zene 

történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy 

egyéniségeinek megismertetése.  

–    a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt élő 

népek hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó–

egyéniségeinek megismertetése.  

–    Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes 

szórakoztató zene iránt. 

–    A tanulók zenei ízlésének formálása. 

–    Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött vagy 

még élő népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes 

szemléletű feldolgozására.  

–    Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének 

felismerése, alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, 

fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint gyűjtőutakon való részvételre 

ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel. 

–    A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

–    Tehetséggondozás. 

–    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. 

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. 
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Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 

tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy 

népzenei ismeretek, vagy néprajz 

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy 

népzenei ismeretek, vagy néprajz 

Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,  

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc 

Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos 

tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz 

Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy 

Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer 

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
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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. 

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. 

 

KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

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) 

Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3–10. évfolyam) 

 

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig 

Fém– és zománcműves tanszak – Fém– és zománcműves műhelygyakorlat  

Fotó és film tanszak – Fotó és film műhelygyakorlat 

 

Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat  

Környezet– és kézműves kultúra tanszak – Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat  



II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  Tokaj 

 215 

Szobrászat és kerámia tanszak – Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat  

Textil– és bőrműves tanszak – Textil– és bőrműves műhelygyakorlat  

 

Kötelező tantárgy: 

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam) 

Választható tantárgyak: 

Népművészet (1–10. évfolyam) 

Művészettörténet (3–10 évfolyam) 

A tantárgyak tartalma 

Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet 

alapjai, egyedi szakmai modul a műhelygyakorlat. 

A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti 

tantárgya. Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, 

technikák megismerése segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális 

kézművesség értékeinek továbbadását. 

A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 

médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális 

eszköztár bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos 

kreatív feladatsorokon keresztül.  

A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 

alkalmazását teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 

A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és 

iparművészeti, valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a 

helyi lehetőségektől függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének 

megfelelően választ. 

 

Óraterv 

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               

Kötelezően választható 

tantárgy 
          2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 
(2) (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 fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 

míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 

időre utalnak. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban 

átcsoportosítható. 

 

A főtárgyak képzési ideje:  
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2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok  

3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai  

3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Fém– és zománcműves műhelygyakorlat, Fotó és film 

műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Környezet– és kézműves kultúra 

műhelygyakorlat, Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat, Textil– és bőrműves 

műhelygyakorlat 

A tanítási órák ideje: 45 perc 

 

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 

Önkifejezés  

Rugalmasság 

Érzékenység 

Kísérletező kedv  

Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 

Társas kompetenciák: 

Motiválhatóság 

Empatikus készség 

Együttműködési készség 

Kezdeményezőkészség 

Segítőkészség 
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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 

 

 

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 

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 

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 
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–    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 

Téri élmények 

–    A sík és a tér megtapasztalása 

–    Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 

–    Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 

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 

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. 

Alapfokú évfolyamok 

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.  
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–    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) 

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) 
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–    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. 

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 

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 
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–    Elbeszélés vonalakkal 

–    Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 

–    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 

–    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 

–    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) 
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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 

–    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: 
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–    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.  

–    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 
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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 

–    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, 
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–    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) 

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 
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–    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) 

–    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, 
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–    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.  

–    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) 
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–    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, 

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, 

–    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, 
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–    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, 

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, 
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–    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. 

 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    Felkészítés a tanult művészeti kifejezőeszközök önálló alkalmazására.  

–    A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomítása.  

–    A konstruáló, plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása.  

–    Az elvont gondolkodás, az analizáló–szintetizáló képesség kialakítása, a látás kiművelése 

és tudatosítása.  

–    Az ábrázolási konvenciók megismertetése, elsajátíttatása. 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek 

megismerése 

A látvány pontos megfigyelésére, leképezése 

A vizuális információk megértésére, átírására, felhasználására 

A képi gondolkodás, vizuális absztrakció 

Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére 

A gondolat, téma kibontása, variációk, sorozatok, tárgyegyüttesek létrehozása 

A jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére 

A sűrítés, és felbontás mint alkotói (komponálási) eszköz 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 

A beállítás 

–    A geometrikus testek arányai, térbeli elhelyezkedése 

–    A népi tárgykultúra tárgyai egyszerű műtermi környezetben 

–    A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél pontosabb 

visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 

A szerkezettől a formáig 

–    Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 

–    Drapéria mozgásban. Fotók készítése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése 

–    A drapéria mint plasztikai elem és jel. Fríz mintázása, gipszfaragás drapériamotívum után, 

gipszöntések 

A térről – síkban 

–    Rajzolt és festett belső terek – a perspektíva törvényei szerint 

–    Szobasarok, lépcsőház rajzolása festése 

–    A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések 

–    A perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta) 

–    A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, 

papírmetszet) 

Rajzi – plasztikai előtanulmányok 
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–    Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz 

segítségével) 

–    A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 

–    Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

–    Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

A térről – térben 

–    A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet készítése 

mintázással) 

–    Agyagszobor, agyag plakett készítése a formaépítés, arányok térbeliség pozitív–negatív 

formák megjelenítésével 

Ábrázolás és szerkesztés 

–    A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban 

–    Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, a kavallier axonometria megismerésére 

–    Vonal a térben. Fém–, spárga– és üvegplasztikák 

Nagyságrend 

–    A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon történő 

megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű 

karton A/4 méret) 

–    A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

Portré 

–    Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével 

–    Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése 

–    A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése 

–    A színek keverése 

Szokatlan megjelenés 

–    Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal 

–    Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 

–    Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, 

torzításokkal 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

–    a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

–    a térábrázolás alapelemeit, 

–    a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

–    a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

–    az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

–    a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 

–    a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

–    a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

–    motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

–    kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

–    egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

–    a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
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–    műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

–    geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

–    a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

–    illusztrációkat készíteni. 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, figurák 

ábrázolása a perspektíva és az anatómia és szabályai szerint. 

–    Különféle illusztrációk készítése.  

–    A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal. 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete 

Tónusos ábrázolás 

A természeti formák átírása 

Az anyagszerűség ábrázolása 

A tér különböző léptékű megjelenítése 

A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák 

Anatómiai ismeretek 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 

A beállítás  

–    Tárgyak, térelemek a szabadban 

–    A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a természetes 

fényviszonyok minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 

A beállítás átformálása 

–    A tárgyegyüttes képének feldolgozása, átírása más anyagokkal, technikákkal, különböző 

művészeti stílusokkal (barokk, impresszionista, expresszionista stílusgyakorlatok) 

A szerkezettől a formáig 

–    Állat– és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való ábrázolása 

(ceruza, pittkréta, szén) 

–    Koponya és változó környezete. Fotók készítése és azok megfestése 

–    A koponya bonyolult plasztikai problémái. Reliefmintázás, mintázás 1:1 méretben 

A térről – síkban 

–    Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektíva törvényei szerint 

–    A felületek és formák változatos megjelenítése. Kiemelések 

–    A perspektíva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, színfoltokkal (szerkezeti rajz, tónusos 

rajz – szén, pittkréta, pasztell, akvarell) 

–    A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, 

papírmetszet formájában 

Rajzi – plasztikai előtanulmányok 

–    Szobrok, portrék – vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 

–    A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, 

vonalhálós rajzolás, faktúrák megjelenítése 

–    Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 

–    Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 

A térről – térben 
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–    Termések titokzatos szerkezete, pozitív–negatív formái 

–    A természeti formák szerepe a formatervezésben 

–    A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés: a karakter 

–    Formakövető vonal: a plaszticitás 

–    Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében 

Ábrázolás és szerkesztés 

–    A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban 

–    Művészettörténeti példák tanulmányozása 

–    Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge–szerkesztés megismerésére 

Nagyságrend 

–    A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktív tanulmányok egyéni vagy csoportos 

módon továbbfejlesztése, megrajzolása, megfestése óriás és kisméretben (falfelület, 

csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 méret) 

–    A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 

Portré 

–    Rajzok élő modell után 

–    A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok 

–    Fej rekonstrukció koponya alapján 

–    Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesítése 

–    A portrérajzolás és –festés fejlődése a különböző művészettörténeti korszakokban 

–    Portré. Plasztikus megjelenítések (vésett, mintázott relief és körplasztika) 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

–    a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

–    a térábrázolás alapelemeit, 

–    a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

–    a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

–    az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

–    a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 

–    a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

–    a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

–    motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

–    kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

–    egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

–    a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

–    műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

–    geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

–    a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

–    illusztrációkat készíteni. 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, az önkifejezés eszköztárának 

gazdagítása.  
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–    Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása, amelyen keresztül a tanuló képes lesz azt 

alakítani, formálni, megőrizni.  

–    A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése.  

–    A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakítása. 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A környezet– és tárgykultúra 

Tónusos ábrázolás újabb technikái 

A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 

A bábkészítés hagyományai 

A plein air festészet legismertebb alakjai 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 

–    Alakrajz 

–    Csontváz rajza 

–    Krokik, vázlatok álló, fekvő és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és pácvázlatok) 

–    Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása 

–    Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alak részletrajzainak 

összeillesztése, fotószekvenciák emberek mozgásáról 

Átváltozások 

–    A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más 

méretben 

–    A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző jegyeinek, 

térbeliségének kiemelése, torzítása 

–    Új beállítások új nézőpontokkal 

Bábfigura 

–    Wayang–báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése 

–    A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

–    A bábu hangja és beszéde, játéktere 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

–    Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

–    Másolatok készítése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai 

eljárásokkal (belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, méret– és elemváltoztatások) 

A természetben 

–    Vázlatok és festmények készítése a természetben 

–    A plain air–ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, aquarell és a gouache) 

–    Fotóséták – fotózás a természetben – fotósorozatok kialakítása 

Karakterkeresés 

–    A portrérajzolás, a karakter kiemelése 

–    Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján, vonalas és színes képek. 

Önarcképek 

–    Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes 

megváltoztatásával 

–    Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása 

Népművészet és természet 

–    Betekintés a magyar népi viseletkultúrába 
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–    Természeti népek technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok anyagainak feldolgozása 

(fazekasság, hímzés, faragás, szövés, fonás) 

–    A népművészet előadásmódjának felidéződése a kortárs alkotók munkáiban 

Érzelmi hatások 

–    Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám–szomorú, haragos–megbocsátó, nyomasztó–

feloldó) 

–    Érzelmi állapotok színben való kifejezése 

–    A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal 

–    Realisztikus és absztrakt megközelítés 

Emlékmás 

–    Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, 

műveiről, személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában 

–    Forgatókönyv, fotódokumentáció 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

–    a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 

–    a térábrázolás alapelemeit, 

–    a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

–    a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

–    az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

–    a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 

–    a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

–    a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

–    motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

–    kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

–    egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

–    a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

–    műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

–    geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

–    a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

–    illusztrációkat készíteni. 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismertetése a figuraábrázoláson 

keresztül.  

–    A látványértelmező képesség tudatosítása, a figura és környezetének kialakításával.  

–    A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyítése, összegzése az ismétlődő és fokozatosan 

nehezedő feladatok mentén.  

–    Ismerkedés a kortárs művészet törekvéseivel. 

Tananyag 

Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek 

A környezet– és tárgykultúra 

Tónusos ábrázolás újabb technikái 

A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 
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A bábkészítés hagyományai 

A plein air festészet legismertebb alakjai 

A nonfiguratív ábrázolás eszköztára 

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 

Feladatcsoportok 

Alakrajz 

–    Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról. A vonal ereje, hangsúlyai 

(ceruzarajz, tus és pácvázlatok, agyag– és viaszkrokik) 

Figura a térben 

–    Figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben 

–    Plein air és embercsoport rajza 

Átváltozások 

–    Ülő, fekvő figura rajza 

–    Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra 

–    A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása 

Bábfigura 

–    Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal 

–    A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 

–    A bábu mozgathatósága, játéktere 

Szín–tér 

–    Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához 

Változatok művészettörténeti alkotásokra 

–    Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 

–    Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba 

–    Stíluskeresés 

–    Karakterkeresés 

–    A teljes figura mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas 

rajzok, szoborvázlatok készítése 

Érzelmi hatások 

–    Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban 

–    Kollázs grafikai kiegészítéssel 

–    Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelíd, haragos – 

vidám) 

–    Érzelmi állapotok kifejezése színekkel 

Emlékmás 

–    Gyerekkori történet 

–    Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása (papír, 

gipsz, faszerkezet). Csoportos feladat 

–    A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése 

Vizsgamunka készítése 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

–    a különféle vizuális művészetek jel– és jelképrendszerét, 

–    a tervezéstől a megvalósításig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 

–    a sík– és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 

–    a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
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–    a térábrázolás alapelemeit, 

–    a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 

–    a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 

–    az alapvető színtani törvényszerűségeket, 

–    a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti 

alkotásokat, 

–    a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 

Legyen képes: 

–    a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 

–    motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 

–    kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 

–    egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 

–    a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 

–    műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 

–    geometrikus és természeti formák ábrázolására, 

–    a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 

–    illusztrációkat készíteni. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

–    a vizuális művészetek területén létrejött értékeket, 

–    a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 

–    a sík– és térbeli művek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait, 

–    pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit, 

–    a fény–árnyék viszonyok törvényszerűségeit, 

–    a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit, 

–    az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat. 

A tanuló legyen képes: 

–    eligazodni a művészettörténet korstílusai között, 

–    az adott témák önálló feldolgozására, 

–    művészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 

–    A témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására, 

–    konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenítésére, 

–    portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 

–    a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgyai és időtartama 

Vizuális alkotó gyakorlat 

–    a vizsgamunka bemutatása 10 perc 

–    helyszíni feladat megoldása 180 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, 

műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított 

vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai jártasságát, tudását. 
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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 vizsga értékelésének általános szempontjai: 

–    esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 

–    a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata, 

–    tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 

–    sík és térbeli ábrázolási képesség, 

–    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 (képek, könyvek, CD, DVD–k) 

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 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 
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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 

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 
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–    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 

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) 

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, 
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–    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 

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 
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–    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 

–    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 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 

Fejlesztési feladatok 

–    A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség 

fejlesztése.  

–    A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok 

gazdagítása.  
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–    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 

–    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 

Textúra képzés 
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–    Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek) 

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 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 

–    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. 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 

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. 
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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 

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) 
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–    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) 

–    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, 
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–    a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű 

használatát, 

–    a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotóit, 

–    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 

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 
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–    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 

–    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 
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–    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. 

–    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 
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–    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 

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. 
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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, 

–    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 

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. 
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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 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. 

Továbbképző évfolyamok 

7. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakítása.  

–    Munkáinak esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönözése.  

–    A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kísérletező 

kedvének fejlesztése. 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

A színek reklámpszichológiai törvényszerűségei és összefüggései 

A látvány átírásának lehetőségei 

A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a művészetben 

Az intermédia, az akcióművészet, az installáció és az environment műfaji sajátosságai 

Rézkarc készítése 

A különböző műfajok, technikák határait kitágító lehetőségek 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

A látvány 

–    Tárgyak, arcok sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet eszközeivel 

–    Megvilágítási problémák, fény– és színviszonyok elemzése, megállapítások alkalmazása 

–    A színtani ismeretek: színek derítése, ösztönös és tudatos színhasználat 

–    Vázlatok, variációk és nagyméretű festmény készítése 

Láttatás – képi közlés 

–    A látvány (tárgy, portré) feldolgozása, átírása különböző művészeti stílusokban 

–    Képi látványelemek felhasználása például a képregény vagy storyboard műfajában 

Képalkotás 

–    Rézkarc készítése 

–    Az anyag–előkészítés műveletei (fazettálás, polírozás, alapozás, kormozás, kitakarás) 

–    A maratás; a marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése 
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–    Festékkeverési gyakorlatok, próbalemezek, próbanyomatok készítése 

–    A művészettörténetből vett példa tanulmányozása, másolása, egy–egy részletének 

kiemelése 

Intermédia – kísérletek 

–    Installáció, environment és akcióművészet sajátos jegyei 

–    Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (pszeudo, 

transzparencia, kontraszt, mélység, zárt–nyitott) 

–    A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresése 

–    Kísérletek, próbálkozások olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 

20. század képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus 

művészetek, multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, új 

kommunikációs technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

–    A munkafolyamatok, kísérletek dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések 

segítségével 

Alkalmazott művészet 

–    Tervezőgrafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány) 

–    Tetszőleges reklámtéma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeivel 

–    A színdinamikai szempontok figyelembevétele 

–    A színek hatása, a színek információsegítő szerepe 

–    Színek a különböző médiumokban 

–    Számítógép kínálta lehetőségek felhasználása 

–    Tipográfiai ismeretek felhasználása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

–    a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon, 

–    a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, 

–    az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, 

–    az intermédia egyes műformáit, 

–    a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket. 

Legyen képes: 

–    klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére, 

–    technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

–    nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé, 

–    munkáinak dokumentálására és installálására, 

–    műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

–    saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

–    eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

8. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.  

–    Önálló koncepciójú kísérletek, alkotói folyamatok végigvitelének elősegítése.  

–    A kísérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein.  

–    A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség 

fejlesztése. 

Tananyag 
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Grafikai és festészeti ismeretek 

Az arányok szerepe, jelentősége 

Árnyékok, reflexek a téri illúziókeltésben 

A látvány átértelmezésének lehetőségei 

A kiemelés – elhagyás szerepe, hatása 

A térbeliség – síkra feszítettség szabályai, kifejezőeszközei 

A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

Az olajfestés alapjai 

A filmnyelv és az elektronikus művészetek kommunikációs technikái 

Az intermédia, a posztmodern formanyelve 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

A látvány 

–    A figura arányainak, sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet 

eszközeivel 

–    A figura és környezetének viszonya 

–    Megvilágítás, árnyékok és reflexek 

–    Táj festése a szabadban akvarellel, temperával 

–    A térillúzió festésének lehetőségei 

Láttatás – képi közlés 

–    A látvány (táj) befejezése, újrakomponálása, feldolgozása és átírása a helyszínen készített 

saját fotók, vázlatok alapján 

–    A látvány átértelmezése, megfogalmazása különböző művészeti stílusok átirataiban, játék 

egyes mesterek sajátos vizuális hatáselemeivel 

–    A kiemelés – elhagyás, térbeliség – síkra feszítettség vizuális kifejezőeszközeinek 

alkalmazása 

Tematikus képalkotás 

–    Variációk a tér megfogalmazására a grafika és a festészet nyelvén 

–    Olajfestés 

–    Az olajfestés technikájának alapjai 

–    A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése 

–    Grafikai megoldások, rézkarc nyomatok a tér megjelenítésében 

–    Az önálló vonal– és formakialakítás, a hozzáadás – elvétel fejlesztési lehetőségeit 

felhasználva 

Intermédia – kísérletek 

–    A film, média képi nyelve 

–    A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoztatása 

–    Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (illúzió, 

szemérem – szégyen, csend – zaj, rés – szilánk) 

–    A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresése, kísérletezések 

–    Variációk olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, 

multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs 

technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

–    A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

–    Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

Alkalmazott művészet 
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–    Tervező grafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány, írás–kép, névjegy, web–lap) 

–    Tetszőleges téma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeit felhasználva 

–    Az egyéni formanyelv 

–    Az önkifejezés korlátai, lehetőségei az alkalmazott művészetben 

–    Önálló forma és karaktervilág, vonal– és folthasználat 

–    Klasszicitás – modernség, posztmodern, kortárs – eredetiség 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

–    az olajfestés technikájának alapjait, 

–    a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

–    a grafika és festészet szaknyelvét. 

A tanuló legyen képes: 

–    különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni, 

–    tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben, 

–    önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein, 

–    alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, 

–    eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

9. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

–    A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.  

–    Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozásának ösztönzése.  

–    A kísérletezési kedv bátorítása a grafika és festészet határterületein.  

–    A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség 

fejlesztése. 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek 

Belső tartalmak és karakterek megjelenítési lehetőségei 

Anatómiai törvényszerűségek 

Általános és egyedi jegyek 

Téri illúzió a különböző műfajokban 

Stíluskontraszt 

Látvány átértelmezése a különböző műfajokban 

A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei 

Díszlet és látványterv 

Interaktív tér 

Az intermédia kifejezési lehetőségei 

A filmetűd sajátosságai 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

A látvány 

–    Arcok, figurák, karakterek 

–    Önarckép sorozat, a belső változások vizuális rögzítése változatos eszközhasználattal 

–    Portré, figura különböző környezetbe, térbe helyezése 

Láttatás – képi közlés 

–    Stíluskalandok a kortárs grafika és festészet hazai törekvéseinek inspiráló felhasználásával 
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–    Játék egy klasszikus és egy kortárs stílus elemeivel, koncepcióival 

–    Azonos témára ellentétes stílusú képek, grafikai lapok készítése 

Tematikus képalkotás 

–    Díszlet és látványtervek 

–    Szabadon választott mű színpadképének, látvány– és jelmeztervének elkészítése 

–    Egy jellegzetes részlet kivitelezése 

–    A valóság szín–terei, filmetűdök, képlenyomatok, rögzített pillanatok 

–    Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése 

Intermédia – kísérletek 

–    Interaktív tér lehetőségei 

–    Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (identitás, 

individuum, rész – egész, önreflexiók – saját tér, személyes tárgy, valós és szubjektív idő, 

környezet hatása, titok, magány, pusztulás) 

–    A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresése, kísérletezések által 

–    Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, 

multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs 

technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

–    A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

–    Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

Alkalmazott művészet 

–    Tervező grafikai feladatok az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan (plakát, 

kiadvány, meghívó, web–lap) 

–    Az elkészített síkalkotáshoz egy képtárgyi kiegészítés létrehozása a sokszorosítás 

technikájának felhasználásával 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

–    a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

–    a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

–    a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit. 

Legyen képes: 

–    a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos 

alkalmazására, 

–    alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

–    egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

–    klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

–    az általa választott műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni, 

–    technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

–    műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

–    a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésére, alkalmazására, 

–    munkáinak dokumentálására és installálására, 

–    saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

–    eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

10. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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–    Egyedi képi világgal bíró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának ösztönzése.  

–    A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresésé elősegítése.  

–    Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése. 

Tananyag 

Grafikai és festészeti ismeretek: 

A forma, szín, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes modulációk 

A látvány átértelmezése a nézőpont és képkivágás segítségével 

A valós és virtuális tér 

A filmtér, filmidő sajátosságai 

A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 

A személyesség hatása 

Intermédia–kísérletek 

A film műfaji lehetősége 

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 

Feladatcsoportok 

A látvány 

–    Tárgyak, arcok, terek megjelenítése sajátos nézőpontból és képkivágással 

–    Formák, színek és terek egymáshoz való viszonyának megfigyelése 

Láttatás – képi közlés 

–    Film készítése egy emlékről, álomról 

–    Storyboard megrajzolása a valós látvány után készített tanulmányok segítségével 

–    A kiemelés, az elhagyás, a sajátos nézőpontok és képkivágások vizuális kifejezőerejének 

felhasználásával 

–    A forgatókönyv egyes tartalmi és vizuális jeleneteiből önálló festészeti vagy grafikai 

lapok, variációk készítése 

–    Egy film elkészítéséhez nagyméretű filmtér, illetve figura megalkotása 

–    Filmtér és filmidő értelmezése a személyes alkotás során 

Intermédia – kísérletek 

–    Saját személyes üzenet–kísérlet 

–    Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs eszközökkel és megközelítésekkel 

–    Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (például: 

idő, válasz, kérdés, kétség, választás, bizonyosság, változás) 

–    A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító 

eljárások keresése, kísérletezések 

–    Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 

képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, 

multimédia, installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs 

technikák, interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 

–    A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 

–    Műalkotás igényű dokumentáció készítése 

Vizsgamunka 

–    Szabadon választott témában portfolióval, tervezési dokumentációval elkészített kép, 

képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet műfajából 

–    A koncepció és tervvázlatok rögzítése 

–    A tervezett mű és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk 

–    A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelő technikai megoldások kiválasztása 
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–    A kész mű, műsorozat installálása 

Értékelés és kiállítás–rendezés 

Követelmény 

A tanuló ismerje: 

–    a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

–    a grafika és festészet szaknyelvét, 

–    a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

–    a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

Legyen képes: 

–    alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét, 

–    alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

–    egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

–    klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

–    technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

–    műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

–    a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésére, alkalmazására, 

–    munkáinak dokumentálására és installálására, 

–    saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

–    eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló ismerje: 

–    a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 

–    a grafika és festészet szaknyelvét, 

–    a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök használatát, 

–    a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 

–    a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 

A tanuló legyen képes: 

–    a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos 

alkalmazására, 

–    önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozására, 

–    alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 

–    egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

–    klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 

–    technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 

–    műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 

–    a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 

keresésére, alkalmazására, 

–    munkáinak dokumentálására és installálására, 

–    saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 

–    a biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 

A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Grafika és festészet műhelygyakorlat 

–    tervezés 50 perc 
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–    tárgyalkotás 190 perc 

A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 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. 

1. A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati 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 vagy sorozat, 

–    grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 

–    szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat, 

–    díszlet– és jelmeztervek, 

–    murália vagy annak részlete. 

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második 

félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a 

tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek. 

B) A záróvizsga 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 vagy sorozat. 

2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 

–    a grafika és festészet nagy stíluskorszakai, 

–    a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 

–    a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai, 

–    a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák, 

–    az elkészített tervek és művek bemutatása, 

–    egészség– és környezetvédelmi alapismeretek. 

A vizsga értékelése 

A gyakorlati vizsga értékelése: 

–    a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 

–    tervezői, kivitelező készség, 

–    színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 

–    műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 

–    a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje, 

–    a felületalakítás módja, 

–    kreativitás, egyediség, 

–    az elkészült munka összhangja. 

A szóbeli vizsga értékelése: 

–    a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 

–    a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 

–    kommunikációs készség. 
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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) 

Az általános iskolai kerettantervek a pedagógiai program 

1. sz. mellékletében található. 

Az alapfokú művészeti iskola kerettantervei a pedagógiai 

program 2. sz. mellékletében találhatóak. 
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A Pedagógiai Program 3. számú melléklete 

 

 

 

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 és az EFOP-3.3.5. pályázatban megvalósult módszertani 

fejlesztéseket a következőképpen tesszük iskolánk pedagógiai programjának részévé: 

 

A pedagógiai programba az informális és nem formális tanulás módszertani megalapozás, 

pedagógiai filozófiáját, módszertanát szükséges beépíteni és alkalmazni az intézmény által 

szervezett tanórán kívüli közösségi programok megvalósítása során. 

 

Fontosnak tartjuk a tanórán kívüli programok megvalósítása során az informális nem formális 

tanulási módszertanok alkalmazását, a felnövekvő nemzedékek fizikai, érzelmi és társas 

fejlődésének előmozdítását, az élményalapú tanulás módszertani megalapozását, a tanulás 

közösségi élménnyé formálását, a tanórán kívüli differenciált, személyiségközpontú, 

informális és nem formális módszertani kultúra megerősítését, a nyitott tanulási környezet 

biztosítását, tevékenységközpontú pedagógiai és módszertani eszköztárunk fejlesztését, 

valamint ezt támogató szakmai környezet kialakítását. 

 

Ezek az alábbi tevékenységek során valósulnak meg: 

 

- projektnapok szervezése 

- témahetek szervezése 

- iskolai közösségi és hagyományőrző programok 

- tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, szakkörök 
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