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A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 
 
 
A közoktatással kapcsolatos általános jogszabályok: 

 Magyarország Alaptörvénye – 2011. április 25. 

 a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (aktuális módosításai) 

 a 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

 
 
 
Az alapfokú művészetoktatási intézmények struktúrájával, cél- és feladatrendszerével, tartalmi 
szabályozásával kapcsolatos fontosabb jogszabály: 

 Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet. 

 A fenti rendelet 3/2011. (I.26.) NEFMI rendelettel kiadott 2. sz. melléklete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
TOKAJ 

 Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  

 

 5 

AZ INTÉZMÉNY ADATAI 
 
Az intézmény hivatalos neve: Tokaji II Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény rövid neve: Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, AMI 

Az intézményegység rövid neve: Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhelye:    3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 7-9. sz. 

Típusa:  közös igazgatású köznevelési intézmény 

OM azonosító száma:   028945 

Az Alapfokú Művészeti Iskolában működő művészeti ágak: 

Zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet 

 

Az intézmény tanszakai 2017. szeptember 1-től: 

 

Zeneművészeti ágon 

Klasszikus zene: 

 Billentyűs tanszak (2)+6+4 évfolyamon 
Zongora 

 Zeneismeret tanszak ( szolfézs kötelező tárgy ) 

Elektroakusztikus zene: 

 Billentyűs tanszak (2)+6+4 évfolyamon 
szintetizátor-keyboard 

Népzene: 

 Fúvós tanszak (2)+6+4 évfolyamon 
népi furulyák 

 Pengetős tanszak (2)+6+4 évfolyamon 
citera 

 Zeneismereti tanszak (2)+6 évfolyamon 
népzenei ismeretek 

Táncművészeti ágon  

 Néptánc tanszak (2)+6+4 évfolyamon 

Képző- és iparművészeti ágon  

 Képzőművészeti tanszak (2)+3 évfolyamon 

 Grafika és festészet tanszak 3+4 évfolyamon 

 

Az intézmény alapító szerve: 
Tokaj Város Önkormányzata 

Alapítás éve:    1996. 

 

Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: 

Szerencsi Tankerületi Központ 

Címe:      3900 Szerencs, Ondi út 1. 

 

Az intézmény igazgatója:     Kovács Zoltán 
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Az intézményegység vezetője:     Nagy Attila 

Nevelőtestületi jóváhagyás dátuma:    2017.08.31  

Tervezett felülvizsgálat időpontja:    2020/2021. tanév 

    (Amennyiben arról jogszabály másképp nem rendelkezik.) 

 

 

Intézményünkről 

1993-ban három művészeti ágban: zene, tánc és képzőművészet területén indult meg az iskolarendszerű 
képzés. Céljaink között szerepelt és - ma is időszerű - az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a 
nemzeti, népi hagyományok megismertetése, értékeinek megőrzése. A művészeti nevelés a 
személyiségformálás specifikus lehetőségeit használja ki, melynek fontos mozzanata, hogy rendszeresen 
átélt, pozitív élményekkel alakítsa ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, amelyek 
a művészetek területén az eredményes befogadás és szereplés összetevői. 

Célunk nem művészképzés alapfokon, hanem művészetet, művészeti alkotásokat értő és szerető 
emberek nevelése. Ám a feltáruló tehetségeknek is terepet kínálunk: képességeik fejlődésének irányába 
ható feladatokkal tereljük a művészeti középiskolák, a művészi pálya felé. 

Az alapfokú művészetoktatás céljait és funkcióit figyelembe véve kívánjuk biztosítani e területen is a 
városunkban élő és a térségből bejáró gyerekek esélyegyenlőségét. A leglényegesebb számunkra 
azonban az, hogy a művészeti alapiskola tanszakainak növendékei a foglalkozások alatt legyenek 
felszabadultak, s érezzék meg az alkotás semmivel sem pótolható örömét. 

 

 

NEVELÉSI PROGRAM 

I.  A 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. 
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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 feladatokbólAlapelvek: 

1. A fenntartó elvárásainak megfelelés 

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

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. 
 

3. 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 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. 
 

4. Integrált nevelés, differenciálás, egyéni bánásmód, esélyegyenlőség: 

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. 
 

5. 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 
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 Kreativitásfejlesztés 
 
Célkitűzéseink: 

 Iskolánk tanulói létszáma minden tanévben haladja meg a 100 főt. 

 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 
 

III. 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. 
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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 

 Akarati tényezők, megküzdés fejlesztése 

 Pozitív minták átvétele 

 

IV.  Közösségfejlesztés 

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. 
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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) 

 

 V.  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. 

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, 
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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. 
 

 

VI.  Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

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. 

 Nevelőink feltárnak minden olyan befolyásoló, zavaró, gátló tényezőt, amely megnehezíti, 
meggátolja a tanuló képességeinek a kibontakozását. 

 Pedagógiai eszközökkel törekszünk a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. 

 Nevelőink napi kapcsolatot tartanak az általános iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősével. 

Feladatunknak tekintjük: 

 a család anyagi helyzetének megfelelően a különféle támogatások – pénzbeli és természetbeli – 
felkutatását, a hozzájutás segítését, valamint tanácsadást a családellátó tevékenységhez. 

 Segítségnyújtást a kulturált szabadidő eltöltéséhez, az életkoruknak, fejlettségüknek megfelelő 
rendezvényeken történő részvételhez. 

 Kötelességünknek tartjuk a gyors és hatékony intézkedést, a gyermeket veszélyeztető 
helyzetben. 

 Folyamatosan ellenőrizni a tanuló eredményeit, a rendszeres iskolába járást. 

 

 

VII.   Az átlagostól eltérő tanulók képzésével kapcsolatos feladataink 

 
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. Kiemelt fontosságúnak tartjuk 
a tünetek feltérképezése és észlelése után a felzárkóztatásukat. 

 A tanulók tanulási problémáit felismerve szükség esetén megfelelő szakmai segítséghez juttatjuk 
őket. 

 A korrepetálások, felzárkóztatások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi 
követelményekhez való felzárkóztatás azoknál a tantárgyaknál, ahol probléma jelentkezik. 

 Egyéni bánásmódot és egyénre szabott lassúbb ütemű tananyag feldolgozást biztosítunk 
számukra. 
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A felfedezett „kimagasló” tehetségekkel is kiemelten foglalkozunk.  

 „dúsítás” alkalmazásával lehetővé tesszük a gyorsabb haladást, biztosítjuk számukra a 
versenyzési, szereplési lehetőségeket, ambicionáljuk őket a szakirányú továbbtanulásra. 

 

 

VIII.   A kisebbségi illetve a szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

 
A szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden gyermek számára 
egyenlően jó feltételeket, gazdag anyagválasztékot, jó felszerelést, kiváló személyi feltételeket 
biztosítsunk. 

Ehhez szükséges a hátrányokkal küzdő gyermekek feltérképezése, problémáik megismerése. A szülőkkel 
való kapcsolattartás segíthet megismerni a családot, és információt nyerhetünk a tanulóról: 

 Otthoni tanulás, gyakorlás lehetőségei 

 Nevelési módszerek 

 Szülő – gyerek kapcsolat 

 Család szociális helyzete 

 Kulturális színvonal 

Tájékoztatjuk a rászorultakat a helyi, regionális, országos támogatások lehetőségeiről. 
(pl. ingyenes tankönyv, tandíjmentesség lehetőségei, hangszerkölcsönzés megkönnyítése) 

A kisebbséghez tartozó növendékeink esélyegyenlőségét maximálisan igyekszünk biztosítani. 

 

IX.  Felkészülés az egész életen át tartó tanulásra 

 

Az iskola közösségében minden egyénnek adjunk lehetőséget arra, hogy képességeit fejlesztve a lehető 
legtöbbet hozza ki magából, fejlődjön jelleme, személyisége. Legyen felkészült az egész életen át tartó 
tanulásra. 

Felkészítjük a gyermekeket arra, hogy el tudjanak igazodni változó élethelyzetekben, meg tudják oldani a 
minduntalan felvetődő problémákat, tudjanak alkalmazkodni, váltani, ha szükség van rá. Az „oktatásról” a 
kulcs kompetenciák fejlesztésére, az eredményes tanulásra helyezzük a hangsúlyt. 

Hangsúlyozzuk a komplex személyiségfejlesztés felvállalását, amely az intellektuális fejlesztés mellett az 
erőteljesebb nevelési funkciók vállalását is jelenti. 

Hagyományaink és új törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb magatartást, 
toleranciát, bizalmat hirdetünk tanulóink és szüleik felé. 

 

 

 

 

 

 



Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
TOKAJ 

 Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  

 

 14 

X.  A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő – oktató munkát segítő eszközök       
és felszerelések jegyzéke 

 

1.  ZENEMŰVÉSZET  

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
   
Helyiségek   
   

egyéni és kiscsoportos órák 
tanterme 

a tanszakok és a tanulók 
létszámának figyelembevételével, 
az iskola munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott egyéni és 
kiscsoportos foglalkozásokhoz 

szükséges számban 

a fúvós hangszerek oktatására használt helyiségek 
hangszigetelése, valamint az alapvető akusztikai 

szempontok figyelembevétele szükséges 

   

csoportos órák, együttesek 
tanterme, próbaterme 

a csoport, illetve az együttesek 
létszámának figyelembevételével, 
az iskola munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

a kamarazene, énekkar helyiségei közös 
hasznosításúak is lehetnek 

   

hangversenyterem csatlakozó 
helyiségekkel 

iskolánként (székhelyen vagy 
telephelyen) 1 

figyelembe vehető más célra létesített (többcélú 
hasznosítás szempontjai szerint kialakított), nagyméretű 
terem is, amennyiben a hangversenyterem funkciójának 

megfelel: pl: az iskola aulája 
   
Helyiségek bútorzata, egyéb 
berendezési tárgyai és oktatási 
eszközei 

  

   
Egyéni órák, csoportos órák, 
együttesek tanterme 

  

   
tanári asztal 1  
   
tanári szék 1  
   

tanulói asztalok, székek 
tanulók létszámának 
figyelembevételével 

életkornak megfelelő méretben, mozgáskorlátozottak és 
gyengén látók esetén állítható magasságú, dönthető 

lapú, peremes, egyszemélyes asztalok; gyengén 
látóknál szükség szerint egyéni megvilágítási 

lehetőséggel; a mozgáskorlátozottak székei állítható 
magasságú ülőkével, lábtartóval 

   

ruhatároló (fogasok) 
tanulók létszámának 
figyelembevételével 

 

   
ötvonalas tábla, ötvonalas 
nyitható tábla, mágneses tábla 

választás szerint tantermenként 1 elméleti, csoportos órák helyiségébe 

   
írásvetítő, diavetítő, episzkóp 1 elméleti, csoportos órák helyiségébe 
   

videolejátszó, televízió 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

   

számítógép, CD-ROM elméleti tantermenként 5 
Az általános iskola számítástechnikai szaktantermében 

biztosított 
   
nyomtató iskolánként 3  
   
szekrény tantermenként 1  
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zongora vagy pianínó tantermenként 1  
   
zongoraszék tantermenként 1 zongoratermekben 2 
   
lábzsámoly tantermenként 2 a gitár és a zongora teremben 
   
álló tükör tantermenként 1 a fúvós tanszakok termeiben 
   

tanított hangszer 
hangszer fajtánként és 

méretenként tanszakonként, 
illetve szakonként 1 

 

   
tanított hangszer, tanulói 
használatra 

az adott hangszert tanulók 30%-
ának megfelelő számban 

kivéve a zongora, hárfa, orgona, valamint a mérete és 
súlya alapján kézi szállításra nem alkalmas hangszerek 

   

hangszertartozékok 
tanárok létszáma szerint 1 

garnitúra 
 

   
metronom tantermenként 1  
   
magnetofon tantermenként 1  
   

lemezjátszó, CD-lejátszó 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 2 
 

   

zenekari pultok 
iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) az együttesek 

létszámának figyelembevételével 
együttesek helyiségébe 

   
kottatartó állvány tantermenként 2  
   
párologtató tantermenként 1  
   
szeméttároló helyiségenként 1  
   
hangversenyterem (csatlakozó 
helyiségekkel) 

 
(befogadóképessége a tanulók létszámának legalább az 
1/3-a szerint) 

   
szék a terem befogadóképessége szerint  
   
zongora 1  
   
zongoraszék 1  
   

zenekari pultok 
az együttesek létszámának 

figyelembevételével 
 

   
karmesteri dobogó 1  
   

énekkari dobogó 
iskolánként (székhelyen) a tanulók 
létszámának figyelembevételével 

 

   
mikrofon 1  
   
alapvető színpadi világítástechnikai 
és akusztikai berendezés 

1  

   
erősítő berendezés (tartozékokkal) 1  
   
hangoló gép iskolánként (székhelyen) 1  
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2.  TÁNCMŰVÉSZET 

( néptánc  tanszak) 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
   
Helyiségek   
   

tanterem 

a csoport, illetve az együttesek 
létszámának figyelembevételével, 
az iskola munkarendje szerint az 
egyidejűleg megtartott csoportos 

foglalkozásokhoz szükséges 
számban 

más művészeti ágakkal, tanszakokkal közös 
helyiségként is kialakítható, ha a tanulók és a csoportok 

száma azt lehetővé teszi 

   

táncterem (balett-terem) 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 

figyelembe vehető más célra létesített, de funkciójának 
megfelelő, a többcélú hasznosítás szempontjai szerint 

kialakított nagyméretű terem is 
   

tanári öltöző, tusoló 
iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) nemenként 1 

 

   

tanulói öltöző, tusoló 
iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) nemenként 1 

 

   

kellék- és jelmeztár 
iskolánként (székhelyen és 

telephelyen) 1 
 

   
Helyiségek bútorzata, egyéb 
berendezési tárgyai és oktatási 
eszközei 

  

   
Tanterem   
   

tanulói asztalok, székek 
tanulók létszámának 
figyelembevételével 

 

   
tanári asztal, szék tantermenként 1  
   
eszköztároló szekrény tantermenként 1  
   
tábla tantermenként 1 elméleti órák helyiségébe 
   

ruhatároló (fogas) 
tanulók létszámának 
figyelembevételével 

folyosóra is elhelyezhető 

   
magnetofon, CD vagy 
lemezjátszó 

tantermenként 1  

   
televízió, videokamera, video 
lejátszó 

iskolánként (székhelyen és 
telephelyen) 1 

 

   
szeméttároló helyiségenként 1  
   
Táncterem, balett-terem  megfelelő faburkolatú padlózattal 
   
zongora vagy pianínó 1  
   
zongoraszék 1  
   
tükörrel borított falfelület  legalább a terem egyik oldalán 
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balett szőnyeg 1  
   
falba rögzített 5-6 cm átmérőjű 
fa rudak 

tanulók létszámának 
figyelembevételével 

a tanulók kora szerinti magasságba függesztve 

   
audio készülék, erősítő 
berendezés tartozékokkal 

1  

 

3. KÉPZŐ-ÉS IPARMŰVÉSZET 

Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Megjegyzés 
   
Helyiségek   
   

előadóterem, tanterem 

a tanszakok és a tanulók  
létszámának  

figyelembevételével, az iskola  
munkarendje szerint  

az egyidejűleg megtartott  
csoportos foglalkozásokhoz  

szükséges számban 

művészeti ágak, tanszakok közös helyiségeként is 
kialakítható, ha a tanulók és a csoportok száma azt 

lehetővé teszi 

   

műterem, rajzterem, tanszaki 
műhelyterem 

a tanszakok és a tanulók  
létszámának  

figyelembevételével, az iskola  
munkarendje szerint  

az egyidejűleg megtartott  
csoportos foglalkozásokhoz  

szükséges számban 

megfelelő megvilágítással és jól tisztítható 
csúszásmentes padlózattal; az egészségre ártalmas 
anyagokkal dolgozó tanszakok műhelytermeit elszívó 

berendezéssel kell ellátni, és gondoskodni kell az 
egyéni védőfelszerelésekről is 

   

számítógépterem 

a tanszakok és a tanulók  
számának  

figyelembevételével,  
az iskola munkarendje szerint  

az egyidejűleg megtartott  
csoportos foglalkozásokhoz  

szükséges számban 

grafika, fotó-video, tanszakhoz kötelező, textilműves 
és egyéb tanszakokhoz ajánlott 

   
helyiségek bútorzata, egyéb 
berendezési tárgyai és oktatási 
eszközei 

  

   
előadóterem, tanterem   
   

tanulói asztalok, székek 
a tanulók létszámának 

figyelembevételével 
 

   
nevelői asztal, szék tantermenként 1  
   
tároló szekrény tantermenként 1  
   
tábla tantermenként 1  
   
magnetofon vagy CD-lejátszó tantermenként 1  
   
video (lejátszó, felvevő) televízió, 
videokamera 

iskolánként 1  

   
diavetítő, vetítőállvány, 
vetítővászon 

tantermenként 1  

   
írásvetítő iskolánként 2  
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sötétítő függöny 
ablakonként, az ablakok 

lefedésére alkalmas méretben 
 

   

ruhatároló (fogas) 
tanulók létszámának 
figyelembevételével 

folyosóra is elhelyezhető 

   
szeméttároló helyiségenként 1  
   
Grafika, rajzterem    
   

rajzasztal (rajzpad, rajzbak) 
tanulók létszámának 

figyelembevételével 1 hely 
 

   
tárgyasztal (állítható) műhelyenként 2  
   
dobogó, paraván műtermenként 1  
   
mobil lámpa (reflektor) műtermenként 2  
   
vízcsap (falikút) műhelyenként 1  
   
   
   
mappatartó szekrény tanszakonként 1  
   
   
   
szárító és tároló állvány műhelyenként 1  
   
   
égetőkemence iskolánként 1  
   
agyagtároló láda iskolánként 1  
   
   
   
zárható vegyszertároló tanszakonként 1  
   
kéziszerszámok (grafikai és 
mintázó eszközök) 

tanulónként 1  

   
szeméttároló műtermenként 1  
   

 

 

XI.  A szülő, a tanuló, a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének 
lehetőségei: 

 

 

A szülők folyamatos, többoldalú tájékoztatása nélkülözhetetlen az eredményesség elérésében: 

 

A növendékek tanulmányi előmeneteléről a tájékoztató füzetben havonta, a bizonyítványokban félévente 
kapnak tájékoztatást. Aktuális terveinkről, szerepléseinkről értesítést küldünk. 

Szívesen látjuk tanulóinkat és családtagjaikat a nyílt napokon, táborozás során, a félévi és év végi 
hangversenyeinken, fellépéseinken, kiállításainkon, vizsgáinkon, iskolán kívüli szerepléseinken, együtt 
zenéléseinken, alkotó napjainkon, táncházainkon. 

Szülői értekezleteken, tanári fogadóórákon szívesen adunk tájékoztatást a gyermekek előrehaladásáról, 
esetleges problémákról, hiányosságokról. 



Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
TOKAJ 

 Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  

 

 19 

A szülőkkel és partnereinkkel a kapcsolattartás lehetőségeként alkalmazzuk az infokommunikációs 
eszközöket és a különböző online csatornákat. 

Mivel intézményegységünk az általános iskolában működik, így a növendékeink az iskola tanulói közül 
kerülnek ki. Az iskola Diákönkormányzatában (DÖK-ben) részt vevő gyerekeink képviselik a művészeti 
iskolában tanulók érdekeit is. 

A Szülői Munkaközösség (SZMK) választott képviselői közül sok szülő gyermeke jár a művészeti 
alapiskola valamely tanszakára, így a kapcsolattartás a szülők – tanárok között ezen a téren is 
gördülékeny. 

A gyermekek hiányzásairól jogszabályban meghatározott formában azonnal értesítjük a szülőket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.)  ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
 

KLASSZIKUS ZENE 
 
 
 
AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉL-ÉS FUNKCIÓRENDSZERE 

 

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, 
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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. 

 
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. 
 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható 
tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
 
Óratervek 
Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy 
az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat 
nem kötelező elvégezni. 
 
Óraterv 1 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más zenei műfajok (népzene, jazz–zene, 
elektroakusztikus–zene) valamint más művészeti ág (képző– és iparművészeti, táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) képzésébe is 
bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.  
 
A tanítási órák időtartama  
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) 
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Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2–8 fő) 
Korrepetíció ideje: 
Hangszeres tanszakok: (minimum) 
Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc 
2–3. évfolyam 10 perc 
4. évfolyamtól 15 perc 
Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 
 
 
„B” TAGOZAT 
 
Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 
Kötelező tantárgy: szolfézs 
Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak esetében) a 3. évfolyamtól 
Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, 
kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok 
tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
 
Óratervek 
Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett 
évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik.  Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
Óraterv 1 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

    0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

Választható 
tantárgy 

(2) (2) (2) 0–2 1–2 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 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A képzés évfolyamainak száma 
(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, kürt, harsona–tenorkürt–baritonkürt, tuba, ütő, hárfa, gitár, 
cimbalom, harmonika, zongora, hegedű, gordonka 
 

 
 
A tanítási órák időtartama 
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 
Kötelezően választható tantárgy:  
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
Korrepetíció ideje: 
Hangszeres tanszakok: 
2. évfolyam 15 perc 
3–4. évfolyam 20 perc 
5. évfolyamtól 25 perc 
Vokális tanszak:  
A teljes képzési időben minimum 30 perc 
 
 
Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 
 
„A” TAGOZAT 
 
Főtárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 
Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet–zeneirodalom és kamarazene főtárgynál zongora vagy az 
előzőleg tanult hangszeres tárgy. 
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, 
zeneismeret, improvizáció valamint népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
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Óraterv 1 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy  

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A képzés évfolyamainak száma  
(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak 
számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
Óraterv 2 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok  Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy  2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A képzés évfolyamainak száma  
(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 
A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú évfolyam, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelentik. 
A zenetörténet–zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően választható, vagy választható tantárgyként az alapfok 5. 
évfolyamától tanulhatók. 
A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, kötelezően választható tantárgyként a 4. 
évfolyam után tanulható. 
 
A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 
szolfézs kötelező: (2)+ 4 évfolyam (előképző 1–2) + alapfok 1–4. évfolyam 
zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
egyházzene: 2+4  évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól tanulható 
 
A tanítási órák időtartama  
Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 
kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  
Választható tantárgy: 
Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 
Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2–8 fő 
Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje 
az Ek.1.–2. és 1. évfolyamban 5 perc, a továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, 
hárfa tantárgyak)  

 

 

BILLENTYŰS TANSZAK 
 
 
 

ZONGORA 
   

                                                    
AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat 
ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken 
való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 
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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. 
 
 
A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 
 

Hangszeres tanszak – egyéni képzés 
 

„A” TAGOZAT 
 

Képzési idő:     (2)+6+4 év 
 
Főtárgy:    zongora  
 
Kötelező tantárgy:   szolfézs kötelező* 
 
Kötelezően választható tantárgyak:  szolfézs, kamarazene 
  
Választható tantárgyak:  szolfézs, második hangszer, kamarazene, 

valamint a népzene, elektroakusztikus–zene tantervi 
programjainak tantárgyai 

 
 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor 
helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
 
Óraterv 
 
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. 
 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 
zongora 

(2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 
szolfézs 

(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 
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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 tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más zenei 
műfajok (népzene, elektroakusztikus–zene) valamint más művészeti ág (képző– és iparművészeti, 
táncművészeti, szín– és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 
vehet.  
 
 A tanítási órák időtartama  
 

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: min. 9 fő; kamarazene, improvizáció: 
2–8 fő) 

 
Korrepetíció ideje:   (minimum) 

 Ek.1.–2. és 1.évfolyam 5 perc 

 2–3. évfolyam 10 perc 

 4. évfolyamtól 15 perc 
 
 
 

„B” TAGOZAT 
 
Képzési idő:     (2+1)+5+4 évfolyam 
 
Főtárgy:     zongora - alapfok 2. évfolyamától  
 
Kötelező tantárgy:    szolfézs 
 
Kötelezően választható tantárgy:  zongora 
 
Választható tantárgyak:   második hangszer, kamarazene, valamint a  

népzene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak 
tantárgyai 

 
Óraterv 
 
Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző 
évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik.  Az 
előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
 

Tantárgy Évfolyamok 
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Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 
zongora 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy 
szolfézs 

(2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 
választható 
tantárgy 

    0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 0–1 

Választható 
tantárgy 

(2) (2) (2) 0–2 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 tanítási órák időtartama 
 

Főtárgy:    „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  
 
Kötelező tantárgy:   2x45 perc (csoportos) 
 
Kötelezően választható tantárgy:  Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
 
Választható tantárgy:   1 vagy 2 foglalkozás 

 Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

 Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
 

Korrepetíció ideje:   2. évfolyam 15 perc 
3–4. évfolyam 20 perc 
5. évfolyamtól 25 perc 
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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 
számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

 
1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Zongora főtárgy  „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs  
Zongora főtárgy  „B” tagozat: szolfézs  

 
2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Zongora főtárgy  „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs  
Zongora főtárgy  „B” tagozat: szolfézs  

 
3. Gyakorlati vizsga tantárgya  

 Zongora főtárgy („A” tagozat): zongora  
 
Záróvizsga tantárgyai 
 

Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A” 
tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos tanulók számára 
mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya:  
Zongora főtárgy  „A” tagozat: szolfézs 
Zongora főtárgy  „B” tagozat: szolfézs 

 
2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Zongora főtárgy  „A” tagozat: szolfézs 
Zongora főtárgy  „B” tagozat: szolfézs 

 
3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Zongora főtárgy  „A” és „B” tagozat („A” tagozat): zongora   
 
A vizsgák ideje: 
 
Zongora főtárgy 

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 
 
 

ÉRTÉKELÉS: 

Félévi/év végi 

A félévi/év végi értékelést már az első félévtől kezdve nyilvános tanszaki meghallgatás, illetve vizsga 
keretén belül kell végezni, hogy ezzel is elősegítse a program a tanuló művészi előadó-képességének 
kibontakoztatását. 
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A tanuló félévi teljesítményét, szorgalmát mindig a felkészítő tanár értékeli. Az év végi vizsgán 
szaktanárokból álló (minimum háromtagú) bizottság döntsön a minősítés felől, a szaktanár javaslata 
alapján. 

Az év végi vizsga mindig nyilvánosan, koncert jellegűen történjen. 

Az év végi vizsga anyaga a 4. fejezetben található, évfolyamokra lebontva. Csak az a tanuló léphet 
magasabb évfolyamba a főtárgyból, aki az évfolyamokra leosztott minimális követelményt teljesítette. 

 
Jeles (5) osztályzatot kap az a növendék, 

- Aki a vizsgadarabokat kotta hűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása, előadásmódja, stílus hű. 
- Összességében esztétikailag zenei élményt nyújtó produkciót ad. 

Jó (4) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kotta hűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása és előadásmódja megközelíti a stílus hű játékot. 
- Összességében zenei produkciója jó. 

Közepes (3) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kis memória zavarral, a kottaképtől kissé eltérően tudja előadni. 
- Zenei formálása és előadásmódja bizonytalan. 

Elégséges (2) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat akadozva, sok memóriazavarral tudja előadni. 
- Zenei formálása, előadásmódja alapján a játszott darabok stílusát nem érzi. 

Elégtelen (1) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat akadozva játsza még kottából is. 
- Nincs zenei formálás, és nem alakult ki a stílusérzék. 
 

Alap- és záróvizsga 
 
Jeles (5) osztályzatot kap az a növendék, 

- Aki a vizsgadarabokat kottahűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása, előadásmódja, stílushű. 
- Összességében esztétikailag zenei élményt nyújtó produkciót ad. 
- az általa előadott darabok zeneszerzőiről, zenei korszakáról pontos képet tud adni. 
- Formai, harmóniai elemzése alapos, önálló. 

Jó (4) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kottahűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása és előadásmódja megközelíti a stílushű játékot. 
- Összességében zenei produkciója jó. 
- Az általa előadott darabok zeneszerzőiről, zenei korszakáról kis segítséggel tud pontos képet 
adni 
- Formai és harmóniai elemzése kis segítséggel pontos. 

Közepes (3) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kis memória zavarral, a kottaképtől kissé eltérően tudja előadni. 
- Zenei formálása és előadásmódja bizonytalan. 
- Az általa előadott darabok zeneszerzőiről és zenei korszakáról sok segítséggel tud pontos 
képet adni. 
- Formai és harmóniai elemzése nem önálló, segítségre szorul. 

Elégséges (2) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat akadozva, sok memóriazavarral tudja előadni. 
- Zenei formálása, előadásmódja alapján a játszott darabok stílusát nem érzi. 
- Az általa előadott darabok zeneszerzőiről és zenei korszakáról hiányos képet tud adni. 
- Formai és harmóniai elemzése nem önálló, segítséggel is nehezen megy. 

Elégtelen (1) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat akadozva játsza még kottából is. 
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- Nincs zenei formálás, és nm alakult ki a stílusérzék. 
- Az általa bemutatott darabok zeneszerzőiről és zenei korszakáról nem tud beszélni. 
- Formai és harmóniai elemzése segítséggel sem megy. 

 
 

KAMARAZENE 
 
 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – különösen a nem 
zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb tevékenysége.  
A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes (fizikai és 
érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés hatékony 
elsajátítása nem képzelhető el. 
A kamarazene tantárgyhoz tartozik a 2-8 fő, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális 
szólamokból álló együttes. ( Lásd a zeneművészeti ág, klasszikus zene, a képzés struktúrája, a tanítási 
órák időtartama című részben.) 
 
Iskolánkban a kamarazene tantárgyat nem elsősorban főtárgyként kívánjuk oktatni, hanem már első 
évfolyamtól választható tárgy formájában lehetőséget kívánunk biztosítani növendékeinknek a 
kamarazenélésre. Így az első négy évfolyam tantervi követelményeit magunknak állítottuk össze. 5. 
évfolyamtól 10. évfolyamig adott a lehetőség főtárgy vagy kötelezően választható tárgyként is a 
kamarazene tanulására.  
 

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 

 
 
Formailag a kamarazene tantárgy eredeti kerettanterve szerint jártunk el, nem dolgoztunk ki 
tanszakonként és tantárgyanként tantervet, az irodalmat és a végzendő tananyagot a szaktanárok a 
kidolgozott és a központi tanterv alapján jelölik ki. 
 
 
A kamarazene tanítás célja feladatai 
Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére. 
Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó 
muzsikusokat. 
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével 
járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához. 
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti 
felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók 
gátlásainak feloldására. 
Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás 
fontosságát. 
Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg 
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igényes megszólaltatására. 
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni az eltérő 
létszámú és hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a művek által a kamarairodalomban 
fellelhető zenei stílusok, műfajok lehető legszélesebb spektrumából választani. 
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 
kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és 
megszólaltatására. 
 
 
Fejlesztési feladatok 
A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők egyéni tudásszintjétől, 
a hangszeres / vokális szólamok adott tanévre vonatkozó összeállításától függenek ezért minden 
kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet megadni. 
Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és készségek szerint 
csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és szintjének fejlesztése a képzés 
célja. 
 
A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 
– Beintés–leintés. 
– Közös levegővétel és intés. 
– Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe. 
– Intés felütéssel való kezdésre. 
– Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység megváltoztatásával. 
– A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 
– A kottaállványok megfelelő magassága. 
 
A kottaképre vonatkozó ismeretek  
– Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések. 
– Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése. 
– Vi–de jel. 
– A másik szólam apró kottával történő megjelenése. 
– Játék partitúrából. 
 
A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 
– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva 
– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású illetve transzponáló 
jellege.) 
– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 
– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 
– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, kéztartás, 
vonótartás–módosítás, segéd– illetve tisztítófogások). 
– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása 
– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata 
– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 
– A hangológép jelzései. 
 
Ritmikai tudnivalók 
– Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola értelmezése, játékmódja. 
– Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok. 
 
A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 
– A játszott művek formája, harmóniai világa 
– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 
– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 
– Homofon zene. 
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– Polifon zene. 
– Izoritmikus zene. 
– Kánon, imitáció, fúga. 
– Cantus firmus. 
– Consort–muzsika. 
– A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–gaillarde, gavotte, 
saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, menüett stb.). 
– Ellenszólam. 
– Basso continuo. 
– A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes,  stb. 
– A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése 
 
A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 
– Lapról olvasás. 
– A belső hallás fejlesztése. 
– intonációs készség. 
– Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zenében). 
– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 
– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 
– partitúrából játszani, 
– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni, 
– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 
– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy háttérbe 
helyezni, 
– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 
– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 
– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 
– önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, artikulációt stb.  
 
A tanuló legyen tisztában 
– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 
– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 
– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 
 
Ismerje 
– az egyes tételtípusok jellegzetességeit.  
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kamarazene tárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek tükrözzék a 6. 
évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, Buxtehude: Laude Sion – kantáta, 
Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis toronyzene, Scheidt, Brass quintets I–II, Locatelli Triószonáták 
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Op.5, Haydn Divertimentók, Mozart Négykezes szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének 
nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 
 
A vizsga értékelése  
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangszerkezelés, 
– technikai felkészültség, 
– állóképesség.  
– hangképzés, 
– intonáció, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– speciális technikai elemek alkalmazása 
– árnyalt dinamikák alkalmazása,  
– változó tempók önállóan és együttesben, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– előadásmód, 
– alkalmazkodóképesség, 
– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 
 
 

ZENEISMERET TANSZAK 
 
 
Zeneismeret tanszak – csoportos képzés 
 
„A” TAGOZAT 
 
Főtárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 
Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet–zeneirodalom és kamarazene főtárgynál zongora vagy az 
előzőleg tanult hangszeres tárgy. 
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, 
zeneismeret, improvizáció valamint népzene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
 
Óraterv 1 
 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező 
tantárgy  

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható 
tantárgy 

(1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (2–4) (2–4) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A képzés évfolyamainak száma  
(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak 
számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 
A tanítási órák időtartama  
Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 
kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  
Választható tantárgy: 
Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 
Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2–8 fő 
Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje 
az Ek.1.–2. és 1. évfolyamban 5 perc, a továbbiakban minden évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, 
hárfa tantárgyak)  
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SZOLFÉZS KÖTELEZŐ 
 
A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, követelményei 
megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. Az előképző évfolyamok 
elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető. 
 
A klasszikus zene szolfézs tantárgyának követelményei megegyeznek az elektroakusztikus zene és 
népzene szolfézs tárgyainak követelményeivel. 
 
A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését, 
valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni.  
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan a 
hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és készségfejlesztésre, 
a kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.  
A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú 
szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály Zoltán) 
A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését 
és a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 
Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és 
befogadásának örömével. 
 
1. A szolfézstanítás célja, feladata:  
 
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi 
területeken: 
– belső hallás  
– ritmus–metrum, 
– tiszta intonáció, 
– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 
– dallamhallás, 
– többszólamúság  
– harmóniaazonosítás 
– zenei olvasás – írás, 
– zenei szerkezet (forma), 
– zenei memória, 
– zenehallgatás ( zeneértés) 
– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 
– a megszerzett tudás alkalmazása,  
– a hangszertanulás segítése, 
– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 
– a zenei műveltség igényének kialakítása,  
– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 
– a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 
– a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk megerősítése, 
érzelemviláguk kibontakoztatása 
 
Rendelkezzék a tanuló 
– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé teszi, 
– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt biztosítanak 
a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 
– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–készség 
szintjének megfelelő zenei feladatokat, 
– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és  
– a zene iránti elkötelezettséggel. 
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A művészeti alapvizsga követelményei  
 
A vizsga részei 

Írásbeli vagy szóbeli vizsga 
A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai 
programja alapján hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 
 
Az alapvizsga tartalma  
 
Írásbeli vizsga  

A) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 
alapján. 
– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 
– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 
– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  
A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 
hármashangzatokat építenie kell. 
 
2.  Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 
A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, alterációt, 
nehezebb hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán adott a kulcs, 
az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 
A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 
 
3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–
felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

B) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés 
alapján  
– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 
– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 
– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  
A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, 
hármashangzatokat építenie kell. 
 
2. Egy magyar népdal lejegyzése 
A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, 
nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum 
és a kezdőhang értékkel. 
A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 
 
3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–
felbontás, szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 
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Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 
 
Szóbeli vizsga  

1. Memoriter anyag: 
A vizsgázó  
– tudjon 5 népdalt előadni,  
– ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 
– tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret nem 
kötelező) megszólaltatni, 
– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 
 
2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a 
vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. 
 Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 
 

 
A vizsga értékelése   
 
Az írásbeli vizsga értékelése  

1. feladat – teszt:  A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  
2. feladat– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
3. feladat: – elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a 
jelölések pontossága.  

 
A szóbeli vizsga értékelése. 

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 
– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei 
szakkifejezések ismerete) 
– zenetörténeti tájékozottság 
– stílusismeret 
– formai ismeretek 
– tájékozódás a zenei műfajok között 

 
 

ÉRTÉKELÉS 

Félévi / év végi 

A tanár az egész évben óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését. A csoportos 
foglalkozásokon minden növendék egyéni munkáját is értékeli szóban és alkalmanként érdemjegyekkel. 

Fontos, hogy a növendékek legyenek tisztában saját képességeikkel, tudják munkájukat, szorgalmukat 
reálisan értékelni. 

Tudják, mely területeken sikeresek, vagy esetleg elmaradásuk, pótolnivalójuk van. Kapjanak ehhez 
differenciált segítséget egyéni feladatokban is. 

így az értékelés közösen kialakított véleményre épülhet. 

A tanulók lehetőség szerint havonta kapjanak érdemjegyet munkájukra és szorgalmukra az ellenőrző 
könyv megfelelő rovatába. 

A tanár évente több alkalommal írásbeli munka alapján is (felmérés) meggyőződhet a tanulók 
tudásszintjéről. 

A felmérések anyagát a minimális követelmények alapján differenciáltan állítsa össze a pedagógus. 
Szerepeljen benne a feladatsor, mind a készségszintek mérésére, mind az elméleti tudás 
számonkérésére. 
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Az év végi felmérést az utolsó órák egyikén - vagy kisebb részletekben több órán - írják meg a tanulók. 

Ezt követheti „A" tagozaton az év végi összefoglaló óra, a „B" tagozaton az év végi vizsga. 

Az érdemjegy tükrözze a növendék 
• képességeihez mért tudását, fejlődését, 
• készség-, jártasság, ismereti szintiét, 
• kreativitását, 
• kapcsolatát a zenével, 
• az évközi munkáját az órákon - a felmérések eredményét. 

A szorgalomjegy tartalmazza - vagy jelezze a növendék érdeklődését, igyekezetét, tudásvágyát, szorgalmát 
vagy jelezze, hogy szorgalmában kívánnivalók vannak. 
 
Jeles (5) az a növendék, aki 

 tisztán intonálva, önállóan képes előadni a tanult népdalt, illetve zenei szemelvényt.  

 Felismeri hallás után és kottáról a tanult ritmusképleteket.  

 Kottaképről és hallás után felismeri és alkalmazni tudja a tanult elméleti ismereteket.  

 Tájékozott a hangmagassági viszonyokban, azokat hibátlanul képes lejegyezni. 

 Tájékozott a tanult zenetörténeti korokban, azokat zenehallgatás után felismeri.  

Jó (4) az a növendék, aki 

 tisztán intonálva, önállóan képes előadni a tanult népdalt, illetve zenei szemelvényt.  

 Felismeri hallás után és kottáról a tanult ritmusképleteket. 

 Kottaképről és hallás után felismeri, de alkalmazni kis segítséggel tudja a tanult elméleti 
ismereteket. 

 Tájékozott a hangmagassági viszonyokban, de azokat kis hibával képes lejegyezni.  

 Tájékozott a tanult zenetörténeti korokban, de felismerése kissé bizonytalan. 

Közepes (3) az a növendék, akinek 

 Intonációja bizonytalan, kis segítséggel képes előadni a tanult népdalt, illetve zenei 
szemelvényt. 

 Kottárók felismeri, hallás után segítséggel azonosítja a tanult ritmusképleteket. 

 Kis segítséggel tudja kottaképről felismerni és alkalmazni a tanult elméleti ismereteket.  

 Hangmagassági viszonyokban bizonytalan, azokat sok hibával jegyzi le.  

 A tanult zenetörténeti korokban segítséggel igazodik el, zenehallgatás során azokat 
segítséggel tudja beazonosítani. 

Elégséges (2) az a növendék, akinek 

 Intonációja bizonytalan, segítséggel is nehezen tudja elénekelni a tanult népdalt, illetve zenei 
szemelvényt. 

 Kottáról és hallás után csak segítséggel ismeri fel a tanult ritmusképleteket. 

 A tanult elméleti ismereteket csak tanári segítséggel képes felismerni és alkalmazni.  

 Hangmagassági viszonyokban bizonytalan, azokat csak tanári segítséggel képes lejegyezni.  

 A tanult zenetörténeti korokban segítséggel igazodik el, azokat  zenehallgatás során csak 
segítséggel tudja beazonosítani. 

Elégtelen (1) az a növendék, akinek 

 Intonációja labilis, megadott hangról sem tudja segítséggel sem elénekelni a tanult népdalt 
iletve zenei szemelvényt. 
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 Sem kottáról, sem hallás után sem tudja felismerni a tanult ritmusképleteket. 

 A tanult elméleti ismereteket tanári segítséggel sem képes felismerni és alkalmazni.  

 A hangmagassági viszonyokat nem érti, nem érzi, tanári segítséggel sem tudja azokat 
lejegyezni. 

 A tanult zenetörténeti korokban nem igazodik el, zenehallgatás során segítséggel sem tudja 
beazonosítani azokat. 

 
 
 Alapvizsga 

Jeles (5) osztályzatot kap az a növendék, aki 

 Az írásbeli feladat legalább 90%-át hibátlanul lejegyezte. 

 A szóbeli vizsgán a választott népdalt illetve műdalt tiszta intonációval, szépen megformálva, 
kotta nélkül énekli, azok jellemzőit összeszedetten, logikusan felépíti. 

Jó (4) osztályzatot kap az a növendék, aki 

 Az írásbeli feladat legalább 75%-át tudja lejegyezni. 

 A szóbeli vizsgán a választott népdalt illetve műdalt tiszta intonációval, kotta nélkül énekli, azok 
jellemzőit önállóan el tudja mondani. 

Közepes (3) osztályzatot kap az a növendék, aki 

 Az írásbeli feladat legalább 60%-át tudja lejegyezni. 

 A szóbeli vizsgán a választott népdalt illetve műdalt kis memória zavarral, bizonytalan intonációval 
tudja elénekelni, azok jellemzőit kis segítséggel tudja elmondani. 

Elégséges (2) osztályzatot kap az a növendék, aki 

 Az írásbeli feladat legalább 50%-át tudja lejegyezni. 

 A szóbeli vizsgán a választott népdalt illetve műdalt tanári segítséggel, bizonytalan intonációval 
tudja elénekelni, azok jellemzőit tanári rávezetéssel tudja csak elmondani. 

Elégtelen (1) osztályzatot kap az a növendék, aki  

 Az írásbeli feladat legalább 45%-át nem tudja lejegyezni. 

 A szóbeli vizsgán a választott népdalt illetve műdalt tanári segítséggel sem tudja elénekelni, azok 
jellemzőiről rávezető kérdések után sem tud beszélni. 

 

Záróvizsga 

A növendék önálló koncertet ad főtárgyas hangszeréből. Az általa előadott darabokat a tanult 
zenetörténeti, zeneelméleti ismereteinek segítségével bemutatja. (formai, harmóniai szempontok, tanult 
elméleti ismeretei alapján) 
Az értékelés szempontjai megtalálhatók a hangszeres záróvizsgáknál. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, 
ritmushangszerek. 
Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó). 
A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, zenei 
szakkönyv.  
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CITERA 
 

  
Hangszeres tanszak – egyéni képzés 

 

Az alapfokú népzeneoktatás célrendszere, funkciói 
  
Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés lehetőséget ad népzenei 
tanszakok működtetése révén a nemzeti, népi hagyományok átadására, az egyetemes kultúra, az európai 
műveltség közvetítésére, az értékmegőrzés formáinak kialakítására, a klasszikus zene és népzene 
egymást gazdagító, organikus kapcsolatának kiteljesítésére. Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni 
nemzeti és etnikai kisebbségi közösségeink zenei önismeretének megalapozásához, e közösségek 
hagyományos zenei megnyilvánulásainak megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez is.  
Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a hagyományos kultúra 
értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a variációképző–
rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei műveltséget. 
Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek 
tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához 
szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek tudatosítására, a 
kreativitás az esztétikai érzékenység alakítására.  
Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai lehetőségeket – megismerteti 
a tanulókkal a népzene sajátos gondolkodásmódját, a dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet 
összefüggéseit, a ritmus és intonáció értelmezésének a nyelvi sajátosságokkal is összefüggő 
hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátosságait. Célja az is, hogy felkészítsen a zene 
emocionális és intellektuális befogadására, a társas zenei aktivitásra.  
A népzene – és hagyományos közegében tanulásának folyamata is – alapvetően közösségi 
megnyilvánulás, ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes együttmuzsikálásnak kiemelt 
jelentősége van. A társas zenélés, valamint az ehhez gyakran társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a 
tanulók megszerzett egyéni tudását, közösségformáló ereje által hat az emberi interakciók fejlődésére, 
megteremti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között. 
 
 
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 
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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  

 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 citeratanítás szakirányú feladatai 
 
Ismertesse meg a tanulóval 

– a citera lehetőségeit, a rajta játszható dallamok minél szélesebb körét (a tanterv a magyar 
népzenei gyakorlatra épül, elzárkózik a hangszertől idegen zenei anyagoktól, nem számítva 
az archív forrásokból is ismert adaptációkat), 
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– a citerával rokon pengetős hangszereket, illetve a hasonló repertoárt használó más 
(„bourdon”) hangszereket, 

– a hangszer irodalmát, a hangzó vagy kottás formában közölt anyagok minél nagyobb részét, 
– a citerajáték jellegzetes hangsorait, pengetés formáit, 
– a játékot megelőző zenei elképzelést, a citera kezelésének jellegzetes mozgásformáit, és 

tudatosítsa a tanulóban ezek kapcsolatát. 
– a helyi népzenei hagyományokat, népdalokat és hagyományörző népzenei együtteseket 

 
Alakítsa ki 

– a rendszeres napi munka szükségességét, megismertetve a tanulókkal a céltudatos gyakorlás 
   módszereit, 
– a könnyed hangszerkezelést, a helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgást, összehangolt bal– 
  és jobb kéz–játékot. 

 
Fordítson figyelmet 

– a hangzóanyagok önálló feldolgozására, a lapról olvasási készség, a zenei memória 
fejlesztésére. 

 
 
 

A képzés struktúrája, tantárgyai, óraterve 
 
 

„A” TAGOZAT 
 

Képzési idő:      (2)+6+4 évfolyam 
 
Főtárgy:      citera 
 
Kötelező tantárgy:     szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek 
 
Kötelezően választható tantárgyak:   szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, népi ének,
      második hangszer, népi kamarazene, népi zenekar 
 
Választható tantárgy:     szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második 

hangszer, népi ének, népi kamarazene, népi zenekar 
vagy a klasszikus zene, elektroakusztikus–zene tantervi 
programjainak tantárgyai 

 
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 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       2 2 2 2 2 2 
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választható 
tantárgy 

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 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 (heti) 
 

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 

 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén  

A tanuló ismerje 
– a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat, 
– a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános népzenei 
gyűjteményeket, szakkönyveket, 
– hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. 
Legyen képes 
– a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására, 
– a pontozott ritmusok autentikus, bontott megszólaltatására, 
– a helyes tempó– és ritmustartásra, 
– transzponálni a hangszerének megfelelően, 
– szólóban és zenekarban saját vagy más énekét kísérni, 
Ismerje 
– a citerazene különböző tájegységeinek általános stílusjegyeit, a citerán leggyakrabban játszott 
dallamokat, 
– ismerje a kiemelkedő adatközlők játékát, 
– ismerje a bourdon–kíséretes zene jellemzőit, 
– a „kapkodós” játékstílus, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a húrlefogás, a 
nyomóval történő játék, a parlando rubato játékmód alapjait. 
– a hangszeren való hagyományos hangsúlyozást, 
Rendelkezzék 
– tiszta hangképzéssel hangszerén, 
– biztos zenei memóriával, 
– megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel, 
– szereplési (színpadi) gyakorlattal. 
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A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Citera főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 10 perc 

 
A vizsga tartalma 
 
„A” tagozat 

Három összeállítás bemutatása, amely tartalmazzon csárdás, ugrós, friss, nyomóval, 
egyszerű díszítéssel játszott dallamokat. 

 
A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 
– hangminőség, 
– hangszerkezelés, 
– helyes ritmus és tempó,  
– technikai felkészültség, 
– jobb– és balkéz–technika, 
– előadásmód, 
– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 
– díszítések megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 

 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

A tanuló ismerje 
– a citerán használatos valamennyi hangsort, 
– a tánctípusok jellegzetes karaktereit és dallamtípusait, 
– a citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit. 
 
Legyen képes 
– igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a dialektusok díszítésmódjainak, 
játékmódjainak felhasználásával, 
más hangszerekkel együttjátszani (kamarazene), 
– önállóan összeállításokat készíteni a dialektusterületek dallamaiból. 
 
Tudjon 
– hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani, tremolózni a 
dallam megfelelő hangjain 
– hangszerén a dallamokat stílusosan, ritmusbontással és variációkkal díszíteni, 
A tanuló mutasson példát az alsóbb évfolyamok tanulóinak precíz, pontos, stílusos játékával, 
biztos hangszerkezelésével. 
Tudja behangolni hangszerét tanára segítségével. 
Vegyen részt szólistaként vagy zenekari tagként a citerazene fórumain (találkozók, versenyek, 
előadások, fesztiválok, lemezpályázatok, táborok, stb.). 

 
A művészeti záróvizsga követelményei 
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A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Citera főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 

 
A vizsga tartalma 

 
„A” tagozat 

– Három különböző dialektusterületről származó összeállítás bemutatása, amely 
tartalmazza legalább egy adatközlő anyagát. 
– Egy énekkíséretes összeállítás. 
– Egy hangszerkíséret bemutatása. 
Az összeállítások tartalmazzanak parlando, csárdás (dűvő), ugrós, friss, nyomóval, 16–
odos mozgású dallamokat. 

 
A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 
– hangminőség, 
– hangszerkezelés, 
– helyes ritmus és tempó, 
– technikai felkészültség, 
– jobb– és balkéz–technika, 
– előadásmód, 
– zenei stílusok és előadások megvalósítása, 
– díszítések megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 

 
ÉRTÉKELÉS 
 
Félévi /év végi 

A tanulók teljesítményét és szorgalmát minden órán, a hónapok végén, valamint a tanszaki és iskolai 
hangversenyeket követően osztályzattal, illetve szóbeli minősítéssel is értékeljük. 

Az előadói készség és gyakorlat kialakítása, fejlesztése érdekében szükséges, hogy minden növendék 
évente legalább egy-két nyilvános fellépésen szerepeljen. 

A félévi munka értékelése a főtárgytanár vagy tanárok szűkebb köre előtt, az év végi vizsga pedig a 
tantestület más tagjaiból és a szaktanárokból alakult bizottság előtti meghallgatáson történjen. 

Az év végi értékelés során a szorosan vett szakmai értékelés mellett a növendék további terveiről, 
lehetőségeiről is essék szó. 

A tanuló félévi teljesítményét, szorgalmát mindig a felkészítő tanár értékeli. Az év végi vizsgán 
szaktanárokból álló (minimum háromtagú) bizottság döntsön a minősítés felől, a szaktanár javaslata 
alapján. 

Az év végi vizsga mindig nyilvános koncert keretén belül történjen. 

Csak az a tanuló léphet magasabb évfolyamba a főtárgyból, aki az évfolyamokra leosztott minimális 
követelményt teljesítette. 
 
Jeles (5) osztályzatot kap az a növendék, 
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- Aki a vizsgadarabokat kottahűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása, előadásmódja, stílushű. 
- Összességében esztétikailag zenei élményt nyújtó produkciót ad. 

Jó (4) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kottahűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása és előadásmódja megközelíti a stílushű játékot. 
- Összességében zenei produkciója jó. 

Közepes (3) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kis memória zavarral, a kottaképtől kissé eltérően tudja előadni. 
- Zenei formálása és előadásmódja bizonytalan. 

 
Elégséges (2) osztályzatot kap az a növendék, 

- Aki a vizsgadarabokat akadozva, sok memóriazavarral tudja előadni. 
- Zenei formálása, előadásmódja alapján a játszott darabok stílusát nem érzi. 

 
Elégtelen (1) osztályzatot kap az a növendék, 

- Aki a vizsgadarabokat akadozva játsza még kottából is. 
- Nincs zenei formálás, és nem alakult ki a stílusérzék. 
 
 

NÉPI FURULYÁK 
 
1. A furulyatanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulóval 
– a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti múltját, 
– a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel összefüggő 
énekelt és hangszeres dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek formai és tartalmi 
elemeivel, zenei gondolkodásmódjaival együtt, 
– a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket. 
 
Fejlessze 
– a tanuló hallását, 
– a nyelvvel is összefüggő ritmus– és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét, 
rögtönzőkészségét, zenei emlékezetét, 
– képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 
– önálló lényegfelismerő képességét, 
– a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét. 
 
Alakítson ki 
– könnyed hangszerkezelést, 
– megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvásmódokat, 
– test–, hangszer– és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát. 

 
 
 
2. A képzés struktúrája, tantárgyai, óraterve 

 
 

„A” TAGOZAT 
 

Képzési idő:      (2)+6+4 évfolyam 
 
Főtárgy:      népi furulya 
 
Kötelező tantárgy:     szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek 
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Kötelezően választható tantárgyak:   szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, népi ének,
      második hangszer, kamarazene, zenekar 
 
Választható tantárgy:     szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második 

hangszer,népi ének, kamarazene, zenekar  vagy a 
klasszikus zene, elektroakusztikus–zene tantervi 
programjainak tantárgyai 

 
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 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 (heti) 
  

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 
 
 
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, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók 
számára mindkét vizsgarész kötelező.  
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1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népi furulya„A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, vagy 
néprajz 
Népi furulya  főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 

 
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei ismeretek, 
vagy néprajz 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 
Népi furulya  főtárgy „B” tagozat:  szolfézs 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc. 

 
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya  főtárgy „A” tagozat: népi furulya 
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 
Népi furulya  főtárgy „B” tagozat: népi furulya 
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 furulya  főtárgy „A” tagozat: szolfézs,  vagy néprajz 
Népi furulya főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 
2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy „A” tagozat: szolfézs,  vagy néprajz 
Népi furulya  főtárgy „B” tagozat: szolfézs 
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

 
3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya  főtárgy „A” tagozat: népi furulya 
Népi furulya  főtárgy „B” tagozat: népi furulya  
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 
– természetes hangszerkezelésre, 
– tiszta intonációra, 
– a hang, illetve hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül, 
– hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről, 
– énekes dallamok megformálására hangszerein az adott dialektus hagyományos 
előadásmódján, 
– énekkíséretre, 
– más hangszerekkel való együttes játékra a hagyomány adta kereteken belül (furulyák, gardon, 
citera, esetleg hegedű, cimbalom), 
– népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és 
elkülönülő hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén, 
– a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására. 
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Rendelkezzék 
– az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 
– zenei emlékezőtehetséggel, 
– a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel, 
formaérzékkel, 
– a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével, 
– olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti, 
– a szükséges zeneelméleti ismeretekkel. 
Ismerje 
– hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen, 
– hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a fontosabb 
dialektusterületeken. 

 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 

 
A vizsga tartalma 
 
„A” tagozat 

Udvarhelyszéki és csíki dallamok (csárdás, „marosszéki”, verbunk). 
Somogyi és zalai dallamok (pásztornóta, ugrós, lassú és friss csárdás) 
Gyimesi táncok. 

 
A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– hangszerkezelés, 
– díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 

 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a hagyományos 
előadókét megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani minden jellemző 
tájegység anyagából szólisztikusan és más hangszerekkel együtt. 
A tanuló legyen képes 
– minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai 
színvonalon, hallgatóság előtt is, 
– más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására. 
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Ismerje 
– hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden magyar 
népzenei dialektusban, 
– a hangszer szerepét a történeti zenében, 
– a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 
– a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 
– hangszere elterjedtségét a Földön. 

 
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Népi furulya főtárgy („A” „B” tagozat) 
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat: minimum 10 perc 

 
A vizsga tartalma  

 
„A” tagozat 

Dunántúli dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, ugrós, lassú és friss 
csárdás.) 
Udvarhelyszéki és csíki táncok és más dallamok. (csárdás, marosszéki, verbunk, 
keserves.) 
Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, 
féloláhos, verbunk, keserves.) 

 
A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangképzés, 
– intonáció, 
– hangszerkezelés, 
– díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 

 
 
ÉRTÉKELÉS 
 
Félévi / év végi 

A tanulók teljesítményét és szorgalmát minden órán, a hónapok végén, valamint a tanszaki és iskolai 
hangversenyeket követően osztályzattal, illetve szóbeli minősítéssel is értékeljük. 

Az előadói készség és gyakorlat kialakítása, fejlesztése érdekében szükséges, hogy minden növendék 
évente legalább egy-két nyilvános fellépésen szerepeljen. 

A félévi munka értékelése a főtárgytanár vagy tanárok szűkebb köre előtt, az év végi vizsga pedig a 
tantestület más tagjaiból és a szaktanárokból alakult bizottság előtti meghallgatáson történjen. 
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Az év végi értékelés során a szorosan vett szakmai értékelés mellett a növendék további terveiről, 
lehetőségeiről is essék szó. 

A tanuló félévi teljesítményét, szorgalmát mindig a felkészítő tanár értékeli. Az év végi vizsgán 
szaktanárokból álló (minimum háromtagú) bizottság döntsön a minősítés felől, a szaktanár javaslata 
alapján. 

Az év végi vizsga mindig nyilvános koncert keretén belül történjen. 

Csak az a tanuló léphet magasabb évfolyamba a főtárgyból, aki az évfolyamokra leosztott minimális 
követelményt teljesítette. 
 
Jeles (5) osztályzatot kap az a növendék, 

- Aki a vizsgadarabokat kottahűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása, előadásmódja, stílushű. 
- Összességében esztétikailag zenei élményt nyújtó produkciót ad. 

Jó (4) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kottahűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása és előadásmódja megközelíti a stílushű játékot. 
- Összességében zenei produkciója jó. 

 
Közepes (3) osztályzatot kap az a növendék, 

- Aki a vizsgadarabokat kis memória zavarral, a kottaképtől kissé eltérően tudja előadni. 
- Zenei formálása és előadásmódja bizonytalan. 

 
Elégséges (2) osztályzatot kap az a növendék, 

- Aki a vizsgadarabokat akadozva, sok memóriazavarral tudja előadni. 
- Zenei formálása, előadásmódja alapján a játszott darabok stílusát nem érzi. 

 
Elégtelen (1) osztályzatot kap az a növendék, 

- Aki a vizsgadarabokat akadozva játsza még kottából is. 
- Nincs zenei formálás, és nem alakult ki a stílusérzék. 

 

ZENEISMERETI TANSZAK 
 

NÉPZENEI ISMERETEK 
 
 

 
1. Szakirányú feladatok 
 
A népzenei ismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a népi hangszert és éneket tanuló tanulók számára 
olyan elméleti és gyakorlati ismereteket közvetítsen, melyek leírják, elemzik, összefüggéseiben 
megvilágítják a népzene működésének törvényszerűségeit, ezzel szolgálva a tanulók hangszeres–
énekes fejlődését. 
 
Az előképző évfolyamok célja, hogy fejlődjön ritmus– és térérzéke, intonációs készsége, értelmi 
képessége, emlékezőtehetsége, erősödjön szabálytudata, közösségi magatartása, az anyanyelv 
ismerete, a népzene szeretete. 
A tanulók életkoruknak megfelelően ismerjék meg és éljék át a jeles napokhoz, ünnepekhez, a 
munkaalkalmakhoz, a gazdasági évhez kötődő népszokásokat.  
Érezzék át a hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon vegyenek részt a szokások 
eljátszásában.  
Készítsenek az ünnepekhez tartozó hagyományos tantárgyakat, tantárgyi kellékeket.  
Éljék át a közösségi együttlétek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő és 
hagyományőrző szerepét. 
Váljon fogékonnyá a népszokások, népi játékok zenei anyagának elsajátításával a népzene 
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befogadására. 
 
Az alapfok évfolyamain 
Foglalja össze, ismételje át az előképző évfolyamaiban tanult zenei alapismereteket.  
 
Fejlessze a tanuló 
– általános zenei képességeit: hallását, ritmusérzékét, intonációs képességét, zenei emlékezetét, 
– a zenei írás–olvasást, különös tekintettel a népzenei műfaj sajátosságaira, 
– zenei gondolatvilágát, stílusérzékét, zenei ízlését, általános esztétikai érzékét. 
 
Ismertesse meg 
– a magyar népzene történeti rétegeit, 
– a magyar népzene stílusait, műfajait, 
– népzenei dialektusokat, 
– a változatképződés szerepét, tényezőit és törvényszerűségeit, 
– a vokális és hangszeres népzene jellemzőit, 
– a népi hangszerek osztályozását, kialakulását, történetét, formai és szerkezeti jellemzőit, elterjedtségét, 
– a magyar népzenében jellemző hangszeres együtteseket, 
– a népzene és néptánc kapcsolatát, 
– az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz és a jeles napokhoz kötődő népszokásokat, 
– a népzene szerepét a hagyományos paraszti kultúrában, valamint megőrzésének, használatának 
lehetőségeit a jelenkorban. 
 
Ösztönözze a tanulót 
– önálló munkára, 
– népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre, 
– a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására. 
 
 
 2. A  képzés struktúrája, tantárgyai, óraetrve 

csoprtos képzés 
 
 
 

 
 
Képzési idő:      (2)+6 évfolyam 
 
Főtárgy:      népzenei ismeretek 
 
Kötelező tantárgy:     népi hangszeres, vagy vokális tantárgy 
 
Kötelezően választható tantárgy:   zongora kötelező, második hangszer, népi ének, 

kamarazene, népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs 
 
Választható tantárgy:   második hangszer, népi ének, kamarazene, valamint a 

klasszikus zene, elektroakusztikus–zene tantervi 
programjainak tantárgyai 

 
 

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 
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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 néprajz és kamarazene tantárgyak kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától 
tanulhatók. 
 
A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy:     „A” tagozaton – minimum 2x45 perc 
Kötelező tantárgy:    Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 
Kötelezően választható tantárgy: Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 
Választható tantárgy:   Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 

A tanuló ismerje 
– a magyar népzene fogalmát, történeti fejlődését, 
– népzenénk stílusait, műfajait, földrajzi dialektusait, 
– a népzene és más folklórműfajok kapcsolatát, 
– a népzene és a műzene összefüggéseit, 
– a magyar népi hangszerek osztályozását, történetét, jellemzőit, elterjedtségét, az állandó és 
alkalmi hangszeregyütteseket 
– a magyar népzenekutatás történetét, legjelentősebb gyűjtőit és kutatóit, a legfontosabb 
kézikönyveket és publikált népzenei felvételeket, az önképzés lehetséges autentikus forrásait.  
Legyen képes 
– hallás után népdal, illetve egyszerűbb hangszeres népzene lejegyzésére, illetve kottakép 
alapján való leéneklésére, azok formai és tartalmi elemzésére, 
– a tanult népzenei anyagból 100 népdal átélt, kifejező népdal eléneklésére kotta nélkül. 

 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A Népzenei ismeretek, mint főtárgy: Gyakorlati vizsga: írásbeli és szóbeli vizsga 
 
 
A Népzenei ismeretek, mint kötelezően választható tantárgy: Gyakorlati vizsga: írásbeli vagy szóbeli 
vizsga 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Népzenei ismeretek  
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 2x45 perc. 
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 
A vizsga tartalma  
 
A Népzenei ismeretek, mint főtárgy: 

 
Írásbeli vizsga: 

– Egy vokális dallam lejegyzése autentikus felvételről szöveggel együtt. 
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– Egy hangszeres dallam lejegyzése autentikus felvételről. 
– Egy, a magyar népzene tanult témaköreiből összeállított, húsz kérdésből álló feladatsor 
megoldása. 

 
Szóbeli vizsga 

– A tanult témakörökből összeállított 20 kérdésből álló tételsorból húzott kérdés kifejtése. 
– A tanult anyagból a tanár által kijelölt 100 népdalból kiválasztott 2 népdal eléneklése és 
elemzése. 

 
A Népzenei ismeretek, mint kötelezően választható tantárgy: 

 
Írásbeli vizsga: 

– Egy vokális dallam lejegyzése autentikus felvételről szöveggel együtt. 
– Egy, a magyar népzene tanult témaköreiből összeállított, tíz kérdésből álló feladatsor 
megoldása 

 
Szóbeli vizsga 

– A tanult témakörökből összeállított 10 kérdésből álló tételsorból húzott kérdés kifejtése. 
– A tanult anyagból a tanár által kijelölt 50 népdalból kiválasztott 2 népdal eléneklése és 
elemzése, a népdalok stíluskörbe sorolásával, származási helyének felismerésével. 

 
Az írásbeli vizsga értékelése  

– feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; 
fogalmazásmód, helyesírás; 
– fogalmazás: információtartalom, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 
– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak, helyes 
szövegleírás. 

 
A szóbeli vizsga értékelése  

– stílushű, átélt előadásmód a népdalok éneklésében, 
– általános népzenei ismeretek helyes alkalmazása a népdalok elemzésben (hangsor, 
metrum, ritmus, kadencia, ambitus, szerkezet, előadásmód, stílus, stílusréteg),  
– a népzenei szakkifejezések ismerete, 
– népzenetörténeti tájékozottság, 
– népzenei stílusismeret, 
– a felelet logikus felépítése, szerkesztettsége, tartalmi helyessége, pontosság; 
– önálló, folyamatos előadás. 

 
 
ÉRTÉKELÉS 
 
Az értékelés az órai munka és az év végi vizsgák alapján történhet. 

A tanár értékelje a tanuló órai és havi teljesítményét osztályzattal és szóbeli véleményezéssel is. 

Az év végi beszámoló anyaga minden évfolyam anyagának végén: a „Követelmények” címszónál 
részletesen kidolgozva megtalálható. A vizsga lehetőség szerint egy, esetleg több, elsősorban 
szaktanárokból álló vizsgabizottság előtt történjen. Az értékelés osztályzattal és szóban is szükséges.  
 
 

NÉPI KAMARAZENE 
 
A népzene tanításában a kamarazenének kiemelt jelentősége van, hiszen a népzene alapvetően 
közösségi műfaj. A hagyományos népzenei gyakorlatban fontos szerepe van két vagy több hangszer 
együttes játékának, a hangszeres – énekes együttmuzsikálásnak, melyhez gyakran társul a néptánc is. 
A társas zenélés segíti a tanulókat megszerzett egyéni tudásuk gyarapítására, alkalmazására. 
Közösségformáló jellege elősegíti az együttműködés képességének (közös munka, alkalmazkodás, 
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felelősségvállalás, irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) megerősödését, 
azon viselkedési formák tanulását, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan 
részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret, 
táncház). 
A kamarazene hat az emberi kapcsolatok fejlődésére, hozzájárulva ezzel a harmonikusabb személyiség 
kialakulásához. Elmélyíti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben való alkalmazása 
között, ösztönzi a tanulókat a közös éneklésre, akár saját örömükre, akár koncerteken, táncházakban, 
ünnepeken való közreműködés formájában. 
A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2–8 fő közötti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális 
tanulókból álló együttes. 
 
A népi kamarazene tanítás feladatai 
Ismertesse meg a tanulókat 

– a hangszeres és énekes népzene világával, gyakoroltassa a hangzó anyagok, kották egyéni és 
közös feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag folyamatos, dallam–, ritmus– és 
stílushű megszólaltatását, fejlesztve az igényességet a jó hangzásra, lendületes megszólalásra. 
– az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival. 
– a népi variációs, rögtönzésszerű hangszeres dallamvezetés alapvető szabályaival. 
– a zene logikájával, 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 jellemzőire. 

 
Tegye lehetővé 

– a hangszeresek és énekesek számára, hogy megismerjék az énekes dallamok hangszeres 
változatait, a hangszeren játszott dallamok szövegeit. 
– hogy a tanuló a saját hangszerén kívül, más népi hangszereket is megismerhessen. 
– hogy a tanuló gazdagítsa zenei műveltségét a szomszéd– és rokonnépek népzenéjének 
befogadásával, megtanulásával. 

 
Ösztönözze a tanulókat 

– népzenei műveltségük elmélyítésére, eredeti hangfelvételek, kottakiadványok és az elméleti 
szakirodalom önálló tanulmányozására. 
– a népzenei hagyomány elemző megismerésére. 
– a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos kapcsolódására. 
– a táncházakban való aktív muzsikálásra, mely élményszerűen ötvözi a hagyományos népi 
kultúra egységét: zene, ének, tánc. 

 
Készítse fel a tanulókat 

– a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére, 
– a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű elsajátítására és megszólaltatására. 

 
Fordítson figyelmet 

– az egymás játékához, valamint az énekesekhez vagy táncosokhoz való alkalmazkodásra.  
 
Járuljon hozzá  

– a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség 
fejlesztésével a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

 
Fejlesztési feladatok 

A kamarazene oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei függenek a résztvevők egyéni 
tudásszintjétől, a hangszeres és/vagy énekes tanulók adott tanévre vonatkozó létszámától, arányától, az 
együttmuzsikáló hangszerek összeállításától. Ezért minden kamaracsoportra érvényes, éves szintekre 
lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet megadni.  
A népzene sajátossága, hogy az állandó zenei formációk mellett alkalmi együttmuzsikálásban is 
társulhatnak a rendelkezésre álló hangszerek. Helyezzük előtérbe azonban a népi kamarazenélés 
hagyományos formáinak, alkalmainak, funkcióinak megismertetését. 
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Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és készségek szerint 
csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és szintjének fejlesztése a képzés 
célja. 
 
A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 

– Beintés–leintés. 
– Közös levegővétel és intés. 
– Lassítás, gyorsítás jelzése. 
– A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 
– Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a differenciált 
dinamika, a fejlett hangszínkultúra iránt. 

 
A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 

– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva. 
– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. 
– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 
– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 
– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, 
kéztartás, vonótartás–módosítás,). 
– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása. 
– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata. 
– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 

 
A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 

– A játszott művek formája, harmóniai világa 
– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 
– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 

 
A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 

– Lapról olvasás. 
– Memorizálás képessége. 
– A belső hallás fejlesztése. 
– Intonációs készség. 
– Az improvizációs készség fejlesztése. 
– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 
– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 
– Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval. 
– Az önállóság megszerzése a zenei elemzés, értelmezés, a variációképzés területén is.  
– A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási készség 
fejlesztése.  
– Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő 
szerepkörben, változatos kamarazenei összeállításokban. 

 
 
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
 
 A tanuló legyen képes  
– szükség esetén önállóan hangolni, 
– önállóan, tisztán intonálni, 
– pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 
– új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 
– saját maga is jelezni a tempóváltozásokat, 
– hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szólamába újból 
bekapcsolódni, 
– szólamát magas szintű hangszertudással, stílusérzékkel megszólaltatni, 
– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 
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– állandóan figyelemmel kísérni az együttes összjátékát, 
– saját szólamát önállóan megtanulni és kigyakorolni akár kotta, akár hangzóanyag alapján, 
– zeneiskolai tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 
Rendelkezzék 
– a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, alkalmazkodóképességgel, 
– a játszott népzenei anyagra vonatkozó sokrétű ismerettel, 
– kottaolvasási, illetve hangzóanyag feldolgozási készséggel. 
 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 

 
A vizsga tartalma 

Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, 
táncrend előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából. 

 
A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangszerkezelés, 
– technikai felkészültség, 
– állóképesség.  
– hangképzés, 
– intonáció, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– változó tempók önállóan és együttesben, 
– előadásmód, 
– alkalmazkodóképesség, 
– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene). 

 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 
– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy 
háttérbe helyezni, 
– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 
– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 
– önállóan kialakítani az adott népzenei dialektus előadásához illő hangképzést, dinamikát, 
artikulációt stb.  

 
A tanuló legyen tisztában 

– a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel. 
– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 
– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 
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A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 20 perc 

 
A vizsga tartalma 

Koncertszerű 30 perces előadás. Anyagát az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, 
Erdély, Moldva) kistájainak népzenei anyagából, a kamaracsoport korosztályától, 
hangszerösszetételétől, létszámától függően kell kiválasztani. Tartalmazzon parlando rubato 
előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat, 
táncfüzéreket, táncrendet. 

 
A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangszerkezelés, 
– technikai felkészültség, 
– állóképesség,  
– hangképzés, 
– intonáció, 
– díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– speciális technikai elemek alkalmazása 
– előadásmód, 
– alkalmazkodóképesség, 
– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 
– népzenei stílushűség. 

 
 

SZINTETIZÁTOR-KEYBOARD 
 

 
Az alapfokú elektroakusztikus zeneoktatás célrendszere és funkciói 
 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó elektroakusztikus 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 digitális technika modern eszközeivel. 
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása 
mellett a zene megszólaltatásához szükséges készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására 
és minden zenei tevékenység tudatosítására. 
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a 
tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene 
alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

 
 
1. Szakirányú feladatok 
 
A szintetizátor tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az elektronikus zenei hatások felismerésére, 
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befogadására és ilyen jellegű zenei önkifejezésre. 
 
Ismertesse meg a tanulókkal  

– a hangszer sajátosságait, és alakítsa ki a hangszer biztonságos kezelését, 
– alapozza meg a biztos technikai tudást a zeneelmélettel való szoros összefüggésben, 
– adjon teret, lehetőséget a zenei fantázia kibontakoztatására, kreativitásra, 
– a klasszikus zeneelméleti rendszeren keresztül vezesse rá őket a tánc– és jazz–zenei 
összefüggések logikájára, 
– ismertesse meg a főbb tánc– és jazz–zenei stílusok sajátosságait, összevetve azokat 
klasszikus zenetörténeti előzményeikkel, 
– biztosítson olyan szilárd elméleti, technikai, gyakorlati tudásanyagot, amely a számítógép és 
MIDI–berendezések zenei alkalmazási területén is használható, 
– adjon lehetőséget arra, hogy a fiatalok rajongása a szintetizátor iránt ne korlátozódjék csak a 
könnyűzene és a jazzművészet területére, hanem a szerzett zenei műveltség bármikor 
komolyzenére váltható legyen. 

 
Ismertesse meg a tanulókkal 

– a szintetizátor–keyboard múltját, fejlődési szakaszait, 
– a hangszer–felépítési sajátosságait, 
– a legfontosabb érintésvédelmi szabályokat. 

 
Alakítson ki 

– könnyed klaviatúra– és funkciókezelést, 
– önálló hangszín– és ritmuskezelést, 
– kielégítő improvizációs készséget, 
– megfelelő játéktechnikai biztonságot. 

 
Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 
– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
– a tudatos zenei memorizálásra, 
– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 
– a rendszeres társas muzsikálásra. 
Tanítsa meg a tanulókat a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra 

 
 
3. A képzés struktúrája, tantárgyai, óraterve 
 
Hangszeres tantárgy – egyéni képzés 
 

„A” TAGOZAT 
 
 
Képzési idő:    (2)+6+4 évfolyam  

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. 

 
 
Főtárgy:     szintetizátor–keyboard 
 
Kötelező tantárgy:   szolfézs kötelező * 
 
Kötelezően választható tantárgy:  szolfézs, kamarazene, második hangszer 
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Választható tantárgy:  szolfézs, kamarazene, második hangszer, valamint a klasszikus 
zene, népzene, tantervi programjainak tantárgyai 

 
* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor 
helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
 
 
 
 
 
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 tanítási órák időtartama (heti) 

Főtárgy:     „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)  
Kötelező tantárgy:    „A”  tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc 
Kötelezően választható tantárgy:  5 – 10. évfolyamig 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  
Csoportos foglalkozás: minimum. 2x45 perc 
(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 
 (kamarazene: 2– 8 fő) 

 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 
 
Alapvizsga tantárgyai 
Az alapvizsga írásbeli 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. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  
 
1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Szintetizátor-keyboard főtárgy („A” tagozat): szolfézs kötelező, vagy szolfézs 
Szintetizátor-keyboard  főtárgy („B” tagozat): szolfézs  
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc. 

 
2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Szintetizátor-keyboard főtárgy („A” tagozat): szolfézs kötelező, vagy szollfézs 
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Szintetizátor-keyboard  főtárgy („B” tagozat): szolfézs  
A szóbeli vizsga írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc. 

 
3. Gyakorlati vizsga tantárgya  
Szintetizátor-keyboard főtárgy („A” és „B” tagozat): Szintetizátor-keyboard 
 
 
Záróvizsga tantárgyai 

Az záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A” 
tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára 
mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 
1. Írásbeli vizsga tantárgya:  
Szintetizátor-keyboard főtárgy („A” tagozat): szolfézs 
Szintetizátor-keyboard főtárgy („B” tagozat): szolfézs 
 
2. Szóbeli vizsga tantárgya  
Szintetizátor-keyboard főtárgy  („A” tagozat): szolfézs 
Szintetizátor-keyboard főtárgy  („B” tagozat): szolfézs 
 
3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 
Szintetizátor-keyboard főtárgy  („A” és „B” tagozat): Szintetizátor-keyboard  
 
 
A vizsgák ideje: 
 
Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga 
„A” tagozat minimum 10 perc 
„B” tagozat minimum 15 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 

 
 
Követelmények az alapfok elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 
– a szintetizátor–keyboard múltját, fejlődési szakaszait (monofon–polifon szintetizátorok, zenei 
számítógépes programok), 
– a tánc– és jazz–zenei stílusokat, stílusirányzatokat, a zeneszerzők és előadóművészek 
munkásságát, 
– a legelemibb érintésvédelmi szabályokat, 
– a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 
műszavakat és ezek jelentését, 
– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat. 
Legyen képes 
– a zenei anyag kottahű előadására, 
– más hangszerekkel együtt játszani, kisebb zenekarokba beilleszkedni, 
– repertoárjának egyharmad részét kotta nélkül is eljátszani és ennek az anyagnak az állandó 
kézben tartására, 
– a szintetizátor–keyboard funkcióinak kezelésére, 
– az előadott művek önálló hangszín– és ritmuskezelésére, 
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– megfelelő technikai tudásszintet elérni, mely az improvizációs gyakorlatokhoz szükséges. 
Rendelkezzék 
– megfelelő előadókészséggel, ritmus– és periódusérzékkel, 
– jó zenei hallással, 
– művészi előadókészséggel, kreativitással, 
– vizuális, koncentráló– és memorizáló képességgel, 
– a hangszer megszólaltatásához szükséges alapvető elektrotechnikai ismeretekkel. 

 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Szintetizátor–keybord főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 

 
 A vizsga tartalma 

 
„A” tagozat 
– Harminc jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a 
vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusu számot előad arranger kísérettel, 
nehézségi foka eléri legalább az alábbiakat: Beat (She), slow (Dream a little dream of Me), swing 
(All of Me), bossa–nova (Fly Me to the Moon), begin (More), cha–ca (Pireus gyermekei), rhumba 
(Cseresznyevirág), samba (Quando Quando), slow rock (What a wonderful World), waltz (Moon 
River), ragtime (Alexander’s Ragtime Band), charleston (Yes, Sir). 
– Két jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad elő. 
– Két klasszikus előadási darab zongorán, amelyek nehézségi foka elérik az alábbi művekét: 
Bach: 18 kis zongoradarab – megfelelő nehézségű darabjai, könnyű szonatinák megfelelő tételei, 
Bartók: Mikrokozmosz III–IV. 

 
 
A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes test– és kéztartás, 
– hangminőség, billentés, 
– pedálhasználat, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
– állóképesség. 

 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
Az „A” tagozat végén 
 
A tanuló ismerje: 

– A harmóniák alterációs lehetőségeit 
– A funkcióelmélet szabályait 
– Az improvizációs skálákat 
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– A harmóniák leütési szabályzatait a zongora– és szintetizátor–keyboard játék vonatkozásában 
– A számítógépes editáló– és sequencer programok működését 
– A stúdiótechnikában alkalmazott eszközök használati módját 

 
Legyen képes: 

– A funkcióelmélet szabályait a gyakorlati játék során alkalmazni 
– Mint tánc–, jazz– és zenei darabokat improvizálni az általánosan elfogadott akkordsorok 
alapján 
– A természetes, oldott hangszerkezelésre 
– Technikájának önálló továbbfejlesztésére 
– Követni és elsajátítani az újonnan megjelenő digitális eszközök és editáló programok 
működési ismereteit 

 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Szintetizátor–keybord főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
„B” tagozat:  minimum 15 perc 

 
A vizsga tartalma 
 
„A” tagozaton: 
– Ötven jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a 
vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusút előad arranger kísérettel, amelyek 
nehézségi foka megfelel az alábbiaknak: slow (Smoke Gets In Your Eyes, Deep Purple), swing (I 
Can’t Give You, Autumn Leaves), bossa–nova (The Girl From Ipanema, Wave). 
– Négy jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad elő. 
– Két klasszikus előadási darab zongorán; Bach: Kétszólamú invenciók, Bartók: Mikrokozmosz 
III–IV, Czerny: Etüdök op. 721., Schubert: Táncok (EMB), Chopin: Mazurkák nehézségi szintjén. 
 

 
A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– technikai felkészültség, 
– helyes test– és kéztartás, 
– hangminőség, billentés, 
– pedálhasználat, 
– hangszerkezelés, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– előadásmód, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 
– alkalmazkodóképesség, 
 

ÉRTÉKELÉS: 

Félévi / év végi 
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A félévi/év végi értékelést már az első félévtől kezdve nyilvános tanszaki meghallgatás, illetve vizsga 
keretén belül kell végezni, hogy ezzel is elősegítse a program a tanuló művészi előadóképességének 
kibontakoztatását. 

A tanuló félévi teljesítményét, szorgalmát mindig a felkészítő tanár értékeli. Az év végi vizsgán 
szaktanárokból álló (minimum háromtagú) bizottság döntsön a minősítés felől, a szaktanár javaslata 
alapján. 

Az év végj vizsga mindig nyilvános koncert keretén belül történjen. 
 
Jeles (5) osztályzatot kap az a növendék, 

- Aki a vizsgadarabokat kottahűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása, előadásmódja, stílushű. 
- Összességében esztétikailag zenei élményt nyújtó produkciót ad. 

Jó (4) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kottahűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása és előadásmódja megközelíti a stílushű játékot. 
- Összességében zenei produkciója jó. 

Közepes (3) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kis memória zavarral, a kottaképtől kissé eltérően tudja előadni. 
- Zenei formálása és előadásmódja bizonytalan. 

Elégséges (2) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat akadozva, sok memóriazavarral tudja előadni. 
- Zenei formálása, előadásmódja alapján a játszott darabok stílusát nem érzi. 

Elégtelen (1) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat akadozva játsza még kottából is. 
- Nincs zenei formálás, és nem alakult ki a stílusérzék. 

 
Alap- és záróvizsga 
 
Jeles (5) osztályzatot kap az a növendék, 

- Aki a vizsgadarabokat kottahűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása, előadásmódja, stílushű. 
- Összességében esztétikailag zenei élményt nyújtó produkciót ad. 

Jó (4) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kottahűen, kotta nélkül játsza. 
- Zenei formálása és előadásmódja megközelíti a stílushű játékot. 
- Összességében zenei produkciója jó. 

Közepes (3) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat kis memória zavarral, a kottaképtől kissé eltérően tudja előadni. 
- Zenei formálása és előadásmódja bizonytalan. 

Elégséges (2) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat akadozva, sok memóriazavarral tudja előadni. 
- Zenei formálása, előadásmódja alapján a játszott darabok stílusát nem érzi. 

Elégtelen (1) osztályzatot kap az a növendék, 
- Aki a vizsgadarabokat akadozva játssza még kottából is. 

- Nincs zenei formálás, és nem alakult ki a stílusérzék 
 

KAMARAZENEi ismeretek 
 
Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – különösen a nem 
zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb tevékenysége.  
A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes (fizikai és 
érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés hatékony 
elsajátítása nem képzelhető el. 
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A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális 
szólamokból álló együttes.  
 
A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, de 
kötelezően választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 
 
A kamarazene tanítás célja feladatai 
Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére. 
Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó 
muzsikusokat. 
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével 
járuljon hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához. 
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti 
felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók 
gátlásainak feloldására. 
Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás 
fontosságát. 
Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg 
igényes megszólaltatására. 
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni az eltérő 
létszámú és hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a művek által a kamarairodalomban 
fellelhető zenei stílusok, műfajok lehető legszélesebb spektrumából választani. 
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a 
kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és 
megszólaltatására. 
 
Fejlesztési feladatok 
A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők egyéni tudásszintjétől, 
a hangszeres / vokális szólamok adott tanévre vonatkozó összeállításától függenek ezért minden 
kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet megadni. 
Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és készségek szerint 
csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és szintjének fejlesztése a képzés 
célja. 
 
A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 

– Beintés–leintés. 
– Közös levegővétel és intés. 
– Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe. 
– Intés felütéssel való kezdésre. 
– Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység 
megváltoztatásával. 
– A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 
– A kottaállványok megfelelő magassága. 

 
A kottaképre vonatkozó ismeretek  

– Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések. 
– Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése. 
– Vi–de jel. 
– A másik szólam apró kottával történő megjelenése. 
– Játék partitúrából. 

 
A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 

– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva 
– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású illetve 
transzponáló jellege.) 
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– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 
– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 
– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, 
kéztartás, vonótartás–módosítás, segéd– illetve tisztítófogások). 
– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása 
– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata 
– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 
– A hangológép jelzései. 

 
Ritmikai tudnivalók 

– Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola értelmezése, 
játékmódja. 
– Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok. 

 
A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 

– A játszott művek formája, harmóniai világa 
– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 
– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 
– Homofon zene. 
– Polifon zene. 
– Izoritmikus zene. 
– Kánon, imitáció, fúga. 
– Cantus firmus. 
– Consort–muzsika. 
– A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–gaillarde, 
gavotte, saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, menüett stb.). 
– Ellenszólam. 
– Basso continuo. 
– A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes,  stb. 
– A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése 

 
A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 

– Lapról olvasás. 
– A belső hallás fejlesztése. 
– intonációs készség. 
– Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zenében). 
– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 
– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 

 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 
– megadott hangra önállóan hangolni, 
– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 
– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 
– be– és leinteni, 
– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 
– biztosan tempót tartani, 
– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 
– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 
– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 
– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 
– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 
 
A tanuló legyen tisztában 
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– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 
– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 
– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 
Ismerje 
– a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni és 
leírni azokat, 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 

 
A vizsga tartalma 

Két különböző stílusú és karakterű kamaramű vagy tétel koncertszerű bemutatása; Máriássy–
Varasdy–Zilcz: Bevezetés a társas zenélés gyakorlatába I–II. (EMB), W. A. Mozart: Kürtduók 
(EMB), Kratochvil, J. K. Triók (Supraphon), Máriássy I. R. Reneszánsz művek (EMB 6974) 
Németalföldi mesterek művei három vagy négy hangszerre (Czidra L.) (EMB 8367 EMB 8368), 
Táncok és kontratáncok (Bali János szerk.) EMB14160, Kamaraének–mesterei (EMB 14058/A) 
nehézségi szintjén. 

 
A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangszerkezelés, 
– technikai felkészültség, 
– állóképesség.  
– hangképzés, 
– intonáció, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– speciális technikai elemek alkalmazása 
– árnyalt dinamikák alkalmazása,  
– változó tempók önállóan és együttesben, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– előadásmód, 
– alkalmazkodóképesség, 
– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 

 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló legyen képes 

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 
– partitúrából játszani, 
– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni, 
– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 
– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy 
háttérbe helyezni, 
– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 
– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 
– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 
– önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, 
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artikulációt stb.  
 
A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 
– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 
– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 
Ismerje 

z egyes tételtípusok jellegzetességeit.  
 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Kamarazene főtárgy  
„A” tagozat: minimum 10 perc 
 
A vizsga tartalma 
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek tükrözzék a 6. 
évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, Buxtehude: Laude Sion – kantáta, 
Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis toronyzene, Scheidt, Brass quintets I–II, Locatelli Triószonáták 
Op.5, Haydn Divertimentók, Mozart Négykezes szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének 
nehézségi szintjén. 
A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 
 
A vizsga értékelése  
– megfelelés az előírt követelményeknek, 
– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 
– hangszerkezelés, 
– technikai felkészültség, 
– állóképesség.  
– hangképzés, 
– intonáció, 
– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 
– artikulációk és díszítések alkalmazása, 
– helyes ritmus és tempó, 
– speciális technikai elemek alkalmazása 
– árnyalt dinamikák alkalmazása,  
– változó tempók önállóan és együttesben, 
– a vibrato helyes alkalmazása, 
– előadásmód, 
– alkalmazkodóképesség, 
– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 
 

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 
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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 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 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 
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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 s a szociális érzékenység fejlesztése 

 A közösségi szemlélet kialakítása 

 A környezet megóvásának fontossága 

 Az egészséges életmód igénye 

 

Módszerkompetenciák 

 Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

 Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

 Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 

 Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

 A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

 A hatékony önálló tanulásra nevelés 

 Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 
környezetben is 

 A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 

 
A néptánc oktatás célja a tánc iránt érdeklődő tanulók mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztése, az 
egészséges életmódra, ügyességre, magabiztosságra nevelés. Kiemelt feladat a táncművészeti 
alapismeretek átadása, a hogy a gyerekek nyitottá váljanak a közösségi alkotó tevékenység és általában 
a művészetek iránt. A tantárgy adjon teret a gyermeki fantázia kibontakozásának, a tanulók kreatív 
megnyilatkozásainak, fejlessze improvizációs készségüket! Irányítsa a tehetséges növendékeket 
hivatásos pályára, a továbbképző évfolyamainak folytatására, ill. az amatőr táncéletbe való 
bekapcsolódására! 
A folklórismeretek oktatásának célja a tanulók érdeklődésének felkeltése a néprajz és általában a 
kultúrtörténet iránt, elősegítve ezzel esetleges ilyen irányú továbbtanulásukat, de mindenképpen 
érdeklődő és értő közönséget nevelni a hasonló tematikájú művészeti és tudományos tevékenység 
számára. 
A tánctörténet célja, hogy a tanulókat a szakmai ismereteikre alapozva ismertesse meg az egyetemes 
és nemzeti tánctörténeti folyamatokkal, a táncművészet kimagasló alkotó egyéniségeinek 
munkásságával, a táncirodalom néhány alapvető művével, továbbá fejlessze ízlésüket és ösztönözze 
őket arra, hogy táncművészet értő és élvező befogadójává váljanak. 
A népzenei alapismeretek célja, hogy megismertesse a tanulókat a különböző tájegységek népdalaival. 
Mutassa be a népdalok hagyományban elfoglalt helyét, szerepét. Kapcsolódjon a tanult tájegységek 
táncanyagához.  
 
 
 A tanszak szakirányú feladata 
 
Ismertesse meg a tanulóval 

 a hagyományos népi játékokat, 
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 a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit, 

 a mozgásanyag variációs lehetőségeit, 

 a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet, 

 a néprajztudomány sajátos megközelítési módját, 

 a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a "nép" műveltségének sajátos helyét az 
egyetemes emberi kultúrában, 

 a tánc művészi és közhasznú formáit, 

 a társasági táncélet alkalmait, 

 a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait az egyetemes és nemzeti táncművészet 
legjelentősebb művészeinek pályáját, 

 az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a 
táncirodalom különböző stílusait. 

 
Alakítsa ki a tanulókban 

 a rendszeres munka természetes igényét, 

 a megfelelő munkafegyelmet, 

 a munkájuk tudatos kontrolálását, 

 a művészi előadásmód kivitelezését, 

 az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer 
egymást feltételező részeiként értelmezi, 

 az esztétikai érzéket, 

 a művészetek befogadására nyitott attitűdöt, 

 fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 
 
Fejlessze a tanuló: 

 mozgáskultúráját, 

 fizikai állóképességét, 

 ritmusérzékét, 

 hallását, 

 zenéhez való alkalmazkodását, 

 tér-, forma- és stílusérzékét, 

 mozgásmemóriáját, 

 koncentráló képességét, 

 improvizációs készségét, 

 ízlését, kritikai értékét, 

 a nem verbális megnyilvánulások iránti érzékenységet, 

 a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti 
érzékenységet, 

 a vizuális memóriát, 

 a képzelőerőt. 
 
Ösztönözze a diákot 

 a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt, 

 a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására, 

 a rendszeres múzeumlátogatásra, 

 a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására, 

 a televízió táncos műsorainak figyelemmel kísérésére, 

 az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves foglalkozások, 
játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények), 

 a rádió és televízió ilyen témájú adásainak figyelemmel kísérésére, 

 a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok 
összeírása, nagyszülők, idős emberekkel való beszélgetés). 

 
Tudatosítsa a tanulóban 
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 a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát általában a 
művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 
Hívja fel a tanulók figyelmét 

 a korévfolyamuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra. 
 
 
Tegye nyitottá 
a gyermek személyiségét a folklór iránt. 
 
 
 

A képzés struktúrája, tantárgyai, óraterve 

 

A képzés ideje:     (2)+6+4 évfolyam 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, 
a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti 

 
Főtárgy: Osztály: 
népi játék előképző 1-2. évfolyam 
néptánc: alapfok 1-6, továbbképző 7-10. 
 
Kötelező tantárgyak: 
Folklórismeret: alapfok 3-6. évfolyam 
Tánctörténet: továbbképző 9-10. évfolyam 
 
Kötelezően választható fakultatív tantárgyak: 
Népi játék: előképző 1-2 évfolyam 
Népzenei alapismeretek: alapfok 1-6., továbbképző 7-10 évfolyam 
Tánctörténet: továbbképző 7-8. évfolyamától 
 
Szabadon választható tárgyak:  A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő 

gyakorlati tantárgya. 
 
 
 
Óraterv 
 

 
Évfolyamok 

Tantárgy Előképző 
Alapfok 

Továbbképző 

 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Népi játék/ néptánc 2 2 3-4 3.4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 

Folklórismeret     1 1 1 1     

Tánctörténet           1 1 

Köt. választ.         1 1   

Szab. vál. tant. 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 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 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  
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Heti óraszám (min.)   előképző   2*45 perc 
  alapfok   4*45 perc 
  továbbképző   5*45 perc 
 
 

A tantárgyak helye a tanszak programjában 

 
 
A népi játék-néptánc a tanszak fő tantárgya, s az előkészítő - alapfok - továbbképző minden évfolyamán 
a legtöbb óraszámban foglalkoznak vele. 
Ez az összefoglaló elnevezés több részterületet foglal magába: 
A tánctechnika, ami minden órán bevezet, a táncos izomzatának, ízületeinek bemelegítése mellett a 
technikai alapozást hivatott szolgálni. 
A ritmikai gyakorlatok és a táncos nyelvezet elsajátítása is a táncosok felkészülését segíti. 
A népi játékok az előkészítő, és az alapfok 1 - 2. évfolyamán játszanak fontos szerepet. A gyerekek 
megismerik a magyar játékkincs legszebb változatait, s ezen keresztül megszeretik a népzenét és 
néptáncot. 
A néptánc oktatása elkezdődik az előkészítőben, de az alapfok és a továbbképző évfolyamain teljesedik 
ki. Egyre több dialektus táncrendjeit ismerik meg a tanulók, s táncolják "anyanyelvként". 
A daltanulás szorosan összetartozik a tánccal, míg a koreográfiák a tanult eredeti anyagok 
összefoglalásai. 
 
A folklórismeret az alapfok 3 - 6. évfolyamán kötelező tantárgy. A 4 év alatt a tanulók megismerkednek 
a jeles napokkal, a magyar nép táji-történeti tagozódásával. A továbbképzőn szabadon választhatják ezt 
a tárgyat. Ekkor az emberélet fordulóiról és a magyar nép hiedelemvilágáról hallhatnak előadást. 
A néptáncot tanuló gyerekek számára szükséges, hogy tudatosodjon bennük: művészeti területük egy 
komplex, elkülönülő részeiben is összefüggő kultúra része. 
 
A tánctörténettel a továbbképzőn találkoznak a tanulók. Ekkor a magyar néptánc történetét, 
jellegzetességeit, nevesebb táncegyüttesek történetét tanulják meg a tanulók. Így a táncművészet értő és 
élvező befogadójává válnak. 
 

 
 

Követelmények 

A NÉPTÁNC TANSZAK KÖVETELMÉNYEI  

AZ ELŐKÉPZŐ, ALAPFOK, TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAMJÁNAK ELVÉGZÉSE UTÁN 

 
 

Előképző  

 
 

A gyerek ismerjen: 

 legalább 10 kiszámolót, 10 különböző típusú játékot, ill. 10 népdalt, 

 ismerjék a játékok szabályait, azokhoz kapcsolódó dalokat, szövegeket. 
 
Legyen képes: 

 a játékokhoz fűződő lépéseket szépen előadni, 

 egyszerű ritmusképleteket visszaadni tapssal, dobogással (4* 2/4-es) 

 a tanult játékokból játékfűzést létrehozni, 

Alapfok 
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Néptánc 
 

Ismerje 

 a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min.40), 

 a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon 
dunántúli ugrós, eszközös, csárdás, férfitánc, illetve karikázó, 
tiszai dialektusból verbunk (fiúk), lánytánc (lányok),  
az erdélyi dialektus területéről származó páros illetve férfitánc (fiúk), 
tiszai dialektusból páros ugrós és csárdás, 
 

Legyen képes 

 a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni, 

 4 * 2/4-es ritmusképletet visszaadni tapssal, dobogással, 

 legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat, 
 
 
Folklórismeret  
 

Ismerje: 

 a folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, 

 az egyes jeles napok időpontját, 

 a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét, 

 a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, 

 a magyar paraszt világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, 

 a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat, 

 a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklór-kiadványokat (könyv, lemez), és 
intézményeket (múzeumok, gyűjtemények)! 

 
Legyen képes 

 az egyes folklórjelenségek térbeli megjelenését adott esetben térképre vetíteni, 

 felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, 

 a népszokások idejét és rítusrendjét. 
 
Ismerjen és legyen képes előadni: 

 népdalokat, 

 népballadákat, 

 rítusénekeket és szokásszövegeket! 
 

Továbbképző 

 
Ismerje: 

 a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100), 

 a tanult táncrendeket,  
 -  

 a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit, 

 a magyar népművészeti műfajok jellegzetességeit, 

 a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit, 

 a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti momentumait, 
hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit, 

 a történelmi és modern társastáncok főbb típusait, 

 a romantikus, klasszikus és XX. századi balett stílusjegyeit, 

 a magyar néptánc történeti rétegeit, 

 a modern tánc alapvető iskoláit, technikáit, 

 az alapvető táncműfajokat,  
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Legyen képes: 
 

 legalább három táncrendet magabiztosan improvizálni, 

 alkalmazni a tanult táncrendeket táncházakban, koreográfiákban, 

 rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a hagyományos népi 
kultúrában, 

 megkülönböztetni a népi és "magas" kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket, 

 felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit, 

 önálló véleménynyilvánításra a látott művekről. 
 
Sajátítsa el: 

 a tudásszintjének megfelelő szakirodalom kezelését, 

 lexikonok használatát, a könyvtárak használatát, azaz tudja, hol és hogyan keresheti azt a 
tudásanyagot, aminek még nincs birtokában!  

 

A népi játék  számonkérés formái 

 
 
Előképző 

 félévi beszámoló: 
a tanult játékok bemutatása, 
népdalok eléneklése. 

 év végi bemutató: 
a tanult játékfűzés ( koreográfia bemutatása ). 

 
Alapfok, továbbképző 

 félévi beszámoló: 
gyakorlat 

a tanult anyag biztos ismerete, improvizálás. 
elmélet 

a tanult anyaghoz kapcsolódó elmélet ( pl. táncrend, zenekari felállás...), 
népdalok. 

 év végi bemutató: 
a tanult koreográfiák színpadi bemutatása 

 
     Folklórismeret követelményei 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 

 A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok idõpontját, a jeles napok 
vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét 

 A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfõbb 
elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fûzõdõ mondákat, a parasztság hiedelemvilága fõbb szereplõit, 
funkcióit 

 
A tanuló legyen képes 

 A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 
szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idõ összefüggéseinek 
felismerésére 

 A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek elfogadására 

 Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 
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 A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 

 Az azonosságok és különbözõségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 
 

TÁNCTÖRTÉNET 
 
 
A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 
erõsítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlõdéséhez, a más népek kultúrája iránti 
érdeklõdés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és hanganyag 
megismeréséhez, a táncmûvészet iránti érdeklõdéshez, az arra fogékony közízlés fejlesztéséhez 
 
Követelmények a továbbképzõ évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

 Az egyetemes tánctörténet során a mûvészeti ág fejlõdésében jelentõs szerepet betöltött 
eseményeket, helyszíneket,mûveket, 

 A magyar táncmûvészet jeles képviselõit, meghatározó mûveiket, a színpadi néptáncmûvészet 
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 táncmû, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 
megnevezésére, a tánc mûfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 

 
 
A mûvészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei:  

- A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészbõl áll 
 
A vizsga tantárgya és idõtartama 

- Tánctörténet 
- Írásbeli: 30 perc 
- Szóbeli: 5–10 perc 

 
 
 
A vizsga tartalma 
 
A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökbõl áll 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különbözõ tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését 
valamint a problémamegoldást ill. értelmezõ választ igénylõ feladatokat tartalmazza 
– A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
 
Választható témakörök: 
 
Az õskor táncmûvészete 
A középkor jellemzõ táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 
A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 
Gyöngyösbokréta mozgalom 
Amatõr és hivatásos együttesek Magyarországon 
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Hazánk jeles alkotói és mûveik 
A táncos szakma jelentõsebb 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 szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 

 

 

A számonkérés formái 

 
 

 Félévi beszámoló 
 
Gyakorlat 
 A tanult dalok szövegének biztos tudása.  
 Az adott tájegység anyagából egy dalcsokor önálló összeállítása és egyéni vagy  
 csoportos eléneklése. 
 
Elmélet 
 A tanult anyaghoz kapcsolódó elméleti ismeretek (pl.: a dal stílusa, típusa, 

előadásmódja; a hozzá kapcsolódó szokások; a dialektusterületek ismerete). 
 

 Év végi bemutató 
 

A tanév folyamán tanult dalokból összeállított dalcsokor egyéni és csoportos  
eléneklése. 

 
 

A NÉPTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
A művészeti alapvizsga követelményei 

 
A vizsga részei: írásbeli és gyakorlati részből áll 
Írásbeli vizsga folklórismeret tantárgyból 
A vizsga időtartama: 30 perc 
 
Az írásbeli vizsgán a kötelező elméleti tantárgy anyagából/ folklórismeret/ tesztet töltenek ki a tanulók. 

Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
A teszteket az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. 
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Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga 
elnöke hagy jóvá. 
 
 
Az írásbeli vizsga tartalma: 
 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti témakörökből áll. A 
tesztet úgy kell összeállítani, hogy az feleletválasztós és kifejtős kérdéseket tartalmazzon. 
 
Az írásbeli vizsga témakörei: 
 

 Jeles napok 

 Munkavégző ünnepek 

 A magyar nép táji-történeti csoportjai 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
 
Népi játék, népi ének, néptánc  
 
A gyakorlati vizsga menete: 
Néptánc 

 Improvizáció: párokban (szabadon választott)   

 Improvizáció: párokban (húzott tétel alapján)  
Időtartam: 2-4 perc 

 
Népi játék, népzenei ismeretek 
Húzott tétel alapján számolnak be tudásukról a tanulók. 
 

Megjelenés: próbaruha, rendezett hajviselet, karaktercipő 
 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

Improvizáció: 

A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból a 
nemének megfelelő szerepben párban illetve egyénenként táncolás. 

Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják, ügyelve arra, hogy a két tánc ne legyen 
ugyanabból a dialektusból. 

 

A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 a tanult táncok pontos, stílusos bemutatása, 

 technikai biztonság, 

 táncos párjával való együttműködés kialakítása, 

 zenével való összhang, 

 a gyakorlathoz tartozó elmélet pontos tudása. 
 
Az osztályzatra a főtárgy tanár tesz javaslatot, a bizottság megtárgyalja, és az elnök hagyja jóvá.  
 
Improvizáció témakörei: 
 
a) nyugati, vagy dunántúli táncdialektus táncai: 

 dél-dunántúli, vagy sárközi ugrós 

 mezőföldi ugrós 

 rábaközi dus 
 b). középső, vagy tiszai dialektus táncai 
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 szatmári vagy bökönyi lassú és friss csárdás 

 magyar verbunk 

 bodrogközi lassú és friss csárdás 

 délalföldi ugrós 
c). keleti, vagy erdélyi dialektus táncai 

 széki négyes és csárdás 
 
 
Értékelés, osztályozás a folklórismeret tantárgy írásbeli vizsgáján: 
 
Jeles (5) 

Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 85 %-100% közötti 
Jó (4) 

Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 66%-84% közötti 
Közepes (3) 

Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 41 %-65% közötti 
Elégséges (2) 

Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 26 %-40 % közötti 
Elégtelen (1) 

Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 0 %-25 % közötti 
 
Értékelés, osztályozás a népi-játék, népi ének, néptánc tantárgy gyakorlati vizsgáján: 
 
Jeles (5): 

Az a tanuló, aki a bemutatott koreográfia folyamatait magabiztosan tudja, jól tud alkalmazkodni a 
színpadi térhez, a partneréhez és a koreográfiában résztvevő társaihoz. 
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyagból tanári segítség nélkül 
képes improvizálni, az improvizálás során megvalósul a zene és a tánc összhangja, mozgása 
tudatos, tartalmazza a tánc legfontosabb stílusjegyeit. 

 
 
Jó (4): 

Az a tanuló, aki a koreográfia eltáncolása közben kisebb hibákat vét. 
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyagból kevés tanári 
segítséggel képes improvizálni, az improvizálás során megvalósul a zene és a tánc összhangja, 
mozgása tudatos, tartalmazza a tánc legfontosabb stílusjegyeit. 

 
Közepes (3) 

Az a tanuló, aki a koreográfi eltáncolása során több hibát vét. 
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyagot felszínesen ismeri, 
többszöri tanári segítségre szorul, de törekszik a korrigálásra. A zene és a tánc összhangja nem 
valósul meg folyamatosan, tánca stílusbeli hibát tartalmaz. 

 
Elégséges (2) 

Az a tanuló, aki a koreográfia eltáncolás során sorozatosan hibákat vét. 
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyag ismerete minimális, csak 
tanári segítséggel képes improvizálni, tánca sokszor nem igazodik a zene ritmusához, ezt csak 
tanári segítséggel képes javítani, tánca több stílusbeli hibát tartalmaz. 

 
 
Elégtelen (1) 

Az a tanuló, aki a koreográfiát, valamint a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt 
tánc anyagát nem sajátította el, még tanári segítséggel sem képes az improvizációra, tánca 
bizonytalan, nem illeszkedik a zenéhez. 
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Eredményes a művészeti alapvizsga, ha a tanuló a folklórismeret és a népi játék, népi ének, néptánc 
tantárgyak vizsgakövetelményeit teljesítette. A művészeti alapvizsga minősítését a vizsgatantárgyak 
számtani közepe adja. 
Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, akkor a minősítés meghatározásakor a gyakorlati 
tárgy osztályzatát kell figyelembe venni. A tanulók az alapvizsgáról tanúsítványt kapnak. 
 

 
A művészeti záróvizsga követelményei 

A vizsga részei: 

A vizsga írásbeli és gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
1. írásbeli vizsga tánctörténet tantárgyból 
A vizsga időtartama: 30 perc 
 
Az írásbeli vizsgán a kötelező elméleti tantárgy a tánctörténet anyagából tesztet töltenek ki a tanulók. 
 

Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 
 
A teszteket az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. 
Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga 
elnöke hagy jóvá. 
 
Az írásbeli vizsga tartalma: 
 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténeti témakörökből áll. A 
tesztet úgy kell összeállítani, hogy az feleletválasztós és kifejtős kérdéseket tartalmazzon. 
 
Az írásbeli vizsga témakörei: 
 

Tánctörténet 

 

 a köznapi és művészi mozgás,  

 a tánc és a társművészetek,  

 a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:  

 a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

 a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

 a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett) 

 romantikus balettek,  

 klasszikus balettek,  

 modern tánc, 

 folklórizmus, 

 jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának 
jellemzői, 

 az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 
 
 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 
Néptánc 
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A gyakorlati vizsga menete: 

 

 Improvizáció: párban 
Időtartam: 2-3 perc 
 

 Az improvizált táncokhoz kapcsolódó ismeretek számonkérése: szóban 
Időtartam: 1-2 perc 

 
Megjelenés: próbaruha, rendezett hajviselet, karaktercipő 

 

A gyakorlati vizsga tartalma 

 

Improvizáció: 

A helyi tantervben maghatározott dialektusok 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 táncrendet. 

A táncokhoz kapcsolódó ismeretek számonkérése: 

A tanulóknak a tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, 
a jellegzetes viseleteket. 

 

A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 

 a táncrend ismerete, stílusos bemutatása, 

 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. 
Az osztályzatra a főtárgy tanár tesz javaslatot, a bizottság megtárgyalja, és az elnök hagyja jóvá.  
 
A gyakorlati vizsga témakörei: 
 
Improvizáció témakörei: 
 

 dél-dunántúli, vagy sárközi táncrend 

 mezőföldi táncrend 

 rábaközi táncrend 

 szatmári táncrend 

 bodrogközi, vagy felvidéki táncrend 

 nyugati, vagy keleti palóc táncrend 

 széki táncrend 

 mezőségi táncrend 

 kalotaszegi táncrend 
 
A témakörök közül a főtárgy tanár négy táncrendet jelöl meg tételként. 
 
A táncokhoz kapcsolódó elméleti kérdések témakörei: 
 

 Régi stílusú táncok jellemzői 

 Új stílusú táncok jellemzői 

 Tánctípusok jellemzői 
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 Táncdialektusok jellemzői 

 Jellegzetes viseletek 

 Jellegzetes zenekari felállások 
 
 

Tánctörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai: 

 

 a táncművészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

 a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

 tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

 a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

 kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 
 

Értékelés osztályozás a tánctörténet tantárgy írásbeli vizsgáján: 
 
Jeles (5) 

Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 85 %-100% közötti 
Jó (4) 

Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 66%-84% közötti 
Közepes (3) 

Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 41 %-65% közötti 
Elégséges (2) 

Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 26 %-40 % közötti 
Elégtelen (1) 

Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 0 %-25 % közötti 
 
Értékelés, osztályozás a néptánc tantárgy gyakorlati vizsgáján: 
 
Jeles (5): 

Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncrend táncaiból 
tanári segítség nélkül képes improvizálni, az improvizálás során megvalósul a zene és a tánc 
összhangja, mozgása tudatos, tartalmazza a tánc legfontosabb stílusjegyeit. 
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre tud válaszolni. 

 
Jó (4): 

Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncrend táncaiból 
kevés tanári segítséggel képes improvizálni, az improvizálás során megvalósul a zene és a tánc 
összhangja, mozgása tudatos, tartalmazza a tánc legfontosabb stílusjegyeit. 
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre tud válaszolni. 

 
Közepes (3) 

Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncrend táncait 
felszínesen ismeri, többszöri tanári segítségre szorul, de törekszik a korrigálásra. A zene és a 
tánc összhangja nem valósul meg folyamatosan, tánca stílusbeli hibát is tartalmaz. 
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre tanári segítséggel tud válaszolni. 

 
Elégséges (2) 

Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncrend táncait 
minimálisan ismeri, csak tanári segítséggel képes improvizálni, tánca sokszor nem igazodik a 
zene ritmusához, ezt csak tanári segítséggel képes javítani, tánca több stílusbeli hibát tartalmaz. 
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdés megválaszolásához többszöri tanári segítség 
szükséges. 

 
Elégtelen (1) 
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Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncrend táncait nem 
sajátította el, még tanári segítséggel sem képes az improvizációra, tánca bizonytalan, nem 
illeszkedik a zenéhez. 
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre nem tud válaszolni. 

 
 
Eredményes a művészeti záróvizsga, ha a tanuló a tánctörténet és a néptánc tantárgyak 
vizsgakövetelményeit teljesítette. A művészeti záróvizsga minősítését a két vizsgatantárgy számtani 
közepe adja. 
Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, akkor a minősítés meghatározásakor a gyakorlati 
tárgy osztályzatát kell figyelembe venni. A tanulók a záróvizsgáról tanúsítványt kapnak.  
 
 

C. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG  

 

Az alapfokú képző-és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói 
 
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez, 
tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, tudatosításához. A tanulók belső világának 
gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az összegyűjtött és egyre 
tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és képzetek teremtik meg az 
önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit. 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – 
nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás kiművelésére és tudatosítására. A 
követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező, konstruáló, 
anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata finomítja a 
kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi–motivációs bázist teremt, mely fejleszti a 
gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének képességét is. 
  
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő 
tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való 
jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a 
tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves 
hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs képző–és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve 
gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális 
műveltségüket, és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a művészi 
kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és tovább éltesse, 
segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. 

 
2. 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, 
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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. 
 
 

3. 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 
 
Módszerkompetenciák: 

 Figyelemösszpontosítás 

 Gyakorlatias feladatértelmezés 
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 Ismeretek helyénvaló alkalmazása 

 Következtetési képesség 

 Kreativitás, ötletgazdagság 

 Módszeres munkavégzés 

 Nyitott hozzáállás 

 Probléma felismerés, –megoldás 

 Tervezési készség  

 Új ötletek, megoldások kipróbálása 

 A munkakörnyezet tisztántartása 
 
 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 

 

Képzési idő:       (2 előképző)+3 alapfokú évfolyam 

Főtárgy        Évfolyam 
 
Vizuális alapozó gyakorlatok     előképző 1-2. évfolyam 
Grafika és festészet alapjai     alapfok 1-3. évfolyam 
 
Kötelező tárgy 
Vizuális alkotó gyakorlat     alapfok 1 -3. évfolyam 
 
Választható tantárgy 
Vizuális alapozó gyakorlatok     előképző 1-2. évfolyam 
Népművészet     alapfok 1-3. évfolyam 
Művészettörténet     alapfok 3. évfolyam 

 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 

Képzési idő:       3 alapfokú+4 továbbképző évfolyam 

Főtárgy        Évfolyam 
Grafika és festészet műhelygyakorlat    alapfok 4-6.– továbbképző 7-10. 
 
Kötelező tantárgy 
Vizuális alkotó gyakorlat      alapfok 4-6. – továbbképző 7-1 0. 
 
Választható tantárgyak  
Népművészet     alapfok 4-6. – továbbképző 7-10. 
Művészettörténet     alapfok 4-6. – továbbképző 7-10. 
 
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 



Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
TOKAJ 

 Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  

 

 83 

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 tanítási órák ideje:   45 perc 
Heti óraszám (min.)    előképző 2×45 perc 

alapfok 4×45 perc 
továbbképző 4×45 perc 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 
– Műhelygyakorlat  
– Vizuális alkotó gyakorlat 
 
A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy:   
– Művészettörténet  
– Népművészet 
 
A szabadon választható vizsgatantárgyak esetén a művészeti alapvizsga és záróvizsga írásbeli 
és szóbeli vizsgarészekből áll. A szabadon választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak 
az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint 
amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi 
követelményeknek eleget tett. 

 

 
 

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. 
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GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI 
 
A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, a képi kifejezés különbféle módjainak 
megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása. Változatos felfedező 
és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez. 
A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát. 
 
 

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. 
 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a vizuális művészetek eszköztárát, 
– a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 
– a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
– a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 
– a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját, 
tárgyait, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat. 

 
A tanuló legyen képes: 

– az alkotói munka végigvitelére, 
– a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 
– motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
– a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 
– színtani ismereteinek felhasználására, 
– kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
– sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 
– konzekvens munkák elkészítésére, 
– a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 
– a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama: 

Vizuális alkotó gyakorlat 
– vizsgamunka bemutatása 15 perc 
– helyszíni feladat megoldása 105 perc 
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A vizsga tartalma 
 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 
tervező, alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a vizuális 
alkotó gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji sajátosságairól, 
esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka mutassa be a 
tanuló technikai jártasságát, tudását. 
 
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze: 

A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.  
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, 
szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:  
– tárgy, tárgyegyüttes,  
– festészeti, grafikai alkotás–sorozat,  
– szobor, térkonstrukció és variációi. 

 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.  

Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott 
anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
– tárgy,  
– festészeti, grafikai alkotás,  
– szobor, térkonstrukció  

 
A vizsga értékelése 
 

A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
– esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte, 
– tervezési, plasztikai tárgyformáló készség, 
– a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése, 
– alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság, 
– térformálás, konstruáló és kompozíciós készség, 
– a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata, 
– az elkészült munka egyedisége, összhangja. 

 
 
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. 
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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. 

 
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. 

 
ÉRTÉKELÉS 
 
Félévi / év végi 
 
Alap- és záróvizsga 
 
5 (jeles):  

Munkája igényes, szép, esztétikus, egyedi önálló megoldású. A tanult rajzi eljárásokat, 
technikákat tökéletesen alkalmazza. 
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4 (jó):  
Munkája esztétikus, kisebb hiányosságok tapasztalhatók munkájában a tanult rajzi ismereteket 
illetően.   

 
3 (közepes):  

Megfelelően alkalmazza a tanult rajzi eljárásokat, technikákat, kis nevelői segítséggel. Munkája 
megfelelő. 

 
2 (elégséges):  

A tanult rajzi eljárások, technikák kis hányadát hiányosan alkalmazza. Nevelői segítséget igényel. 
Munkája elfogadható.  

 
1 (elégtelen):  

Nem tudja alkalmazni a rajzi eljárásokat, alapvető formáit, szabályait. Munkája igénytelen 
 
 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT 
 
A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek 
képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja továbbá, 
hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság törvényszerűségeinek egyre pontosabb és 
mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével. 
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó 
vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen 
keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási 
igény kialakítása. 
 
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 
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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. 
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. 

 
 
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: 
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– 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 
– 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, 
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– 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. 
 

ÉRTÉKELÉS 
Félévi / év végi 
 
Alap-és záróvizsga 
 
 
5 (jeles):  

Munkája igényes, szép, esztétikus, egyedi önálló megoldású. A tanult grafikai eljárásokat, 
technikákat tökéletesen alkalmazza. 

 
4 (jó):  

Munkája esztétikus, kisebb hiányosságok tapasztalhatók munkájában a tanult grafikai 
ismereteket illetően.   

 
3 (közepes):  

Megfelelően alkalmazza a tanult grafikai  eljárásokat, technikákat, kis nevelői segítséggel. 
Munkája megfelelő. 

 
2 (elégséges): 

A tanult grafikai eljárások, technikák kis hányadát hiányosan alkalmazza. Nevelői segítséget 
igényel. Munkája elfogadható.  

 
1 (elégtelen):  

Nem tudja alkalmazni a grafikai eljárásokat, alapvető formáit, szabályait. Munkája igénytelen. 
 
 
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  
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 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) 
 
 

 
 

NÉPMŰVÉSZET 
 
A népművészet tantárgy célja a hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének megismertetése, 
a hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása, a múlt 
és a jelen összefüggéseinek felfedeztetése, mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba 
terelése. 
A tantárgy feladata a tantárgy iránti nyitottság kialakítása, az általános néprajzi, népművészeti ismeretek 
átadása. Feladata emellett a hagyományos népi kultúra és értékrendszer bemutatásával a mindennapi 
élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a közösségi érzés mélyítése, az egyén helyének, 
szerepének tudatosítása, a hovatartozás–tudat, a szülőföldhöz való kötődés erősítése, értelmi és érzelmi 
ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai, etikai élmény– és ítélőképesség, az empátia és a 
tolerancia mélyítése. 
A népművészet tantárgy oktatása szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a vizuális alkotó 
gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításával párhuzamosan 
nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a társművészetek felé is. 
A népművészet tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szervesen beépíthető a többi 
tantárgy oktatási folyamatába is. 
 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a néprajz, a népi kultúra fogalmát, területeit, 
– az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 
– a szellemi kultúra területeit, a népszokások, a népi hitvilág, a népköltészet alapjait, 
– a természet és az életmód alapvető összefüggéseit, 
– tárgyalkotás szerepét, területeit, 
– a népi építészet fontosabb jellemzőit. 

 
A tanuló legyen képes: 

– a népi kultúra értékeinek befogadására, 
– az ember, a természet, a tárgyi és a szellemi kultúra közti összefüggések megértésére, 
– a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt párhuzamot 
vonni. 

 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
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Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 45 perc 

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 
Népművészet max. 15 perc 

 
A vizsga tartalma 

A népművészet írásbeli vizsga tartalma: 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a tanuló néprajzi ismerete: néprajzi alapfogalmakról, népszokásokról, 
népköltészetről, hitvilágról, életmódról, a hagyományos tárgyalkotásról megszerzett tudása. 

 
1. A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott feladat 
megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját. 
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) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a tanuló népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról megszerzett 
ismerete. 

 
2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

– a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, a hagyomány fogalma, 
– a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya, 
– népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói), 
– népi hitvilág, világkép, 
– a népköltészet, (népmesék, népmondák, népdalok...), 
– gyermekjátékok, 
– természetharmonikus életmód, gazdálkodás, közösségi munkamegosztás, munkaalkalmak–
hoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, 
– népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói, 
– hagyományos tárgyalkotás helye és szerepe a népéletben, szokásokban. 

 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, hogy 
a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően milyen szinten: 

– tud eligazodni a népköltészet világában, 
– ismeri a szokások és a hiedelmek helyét és szerepét a népéletben, 
– ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait, 
– ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat, 
– ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti alkotásokat, 
hiedelmeket, 
– tájékozott a népi építészet, a hagyományos tárgy– és környezetkultúra világában, 

 
A vizsga értékelése 
Az írásbeli vizsga értékelése 

– megfigyelő, értelmező készség, 
– összehasonlító, összegző készség, 
– feladatmegoldó készség, 
– tárgyismeret, 
– helyes fogalomhasználat, 
– tárgyelemző készség. 

 
A szóbeli vizsga értékelése 
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– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 

 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a népművészet fogalmát, területeit, 
– a népi közösségek működésének és értékrendjének alapjait, 
– a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
– a népművészet korszakait, a népi kézműves tárgyalkotás területeit, 
– a magyar nép, és a népművészet táji, történeti tagolódását, 
– a díszítőművészet eszközrendszerét, 
– az alapvető néprajzi szakirodalmat. 

 
A tanuló legyen képes: 

– a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek felismerésére és 
megfogalmazására, 
– az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népi kultúrában meghatározni, 
– megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
– az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 

 
A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népművészet max. 60 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Népművészet max. 20 perc 
 
A vizsga tartalma 

A népművészet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete: a népművészetről, a hagyományos népi 
kézműves tárgyalkotó tevékenységekről, mesterségekről megszerzett tudása. 

 
1. A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

 
A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott 
tárgyelemző feladat megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában megszerzett ismereteit, 
egyéni gyűjtőmunkáját, tárgyleírását. 
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) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt. 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a tanuló népművészeti ismerete, tárgyelemző jártassága, a népművészet 
ágairól, azok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása. 

 
2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma: 

– a népművészet fogalma, a népművészet korszakai, 
– a hagyományos tárgyalkotás természeti, társadalmi, gazdasági meghatározói, 
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– a hagyományos tárgyak esztétikuma, a tárgyak megjelenését meghatározó összetevők 
(funkció, anyag, méret, technika, forma, díszítés) összefüggései, 
– a népművészet motívumrendszere, a tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, 
– szőttesek, népi hímzések, kékfestés, 
– a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma, 
– bőrművesség területei, tárgytípusai, hagyományai,, 
– a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas központjai, 
– a faművesség sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse, 
– vessző–, gyékény–, szalma–, csuhé megmunkálásának hagyományai, 
– mézesbábosság, tojásfestés, 
– a népi kultúra táji tagolódása, 
– a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek népművészete, valamint 
lakhelyének hagyományai, 
– a népművészet továbbélése, a hagyományápolás lehetőségei. 

 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, hogy 
a tanuló milyen szinten: 

– ismeri népművészet mibenlétét, motívumrendszerét, korszakait, ágait és alkotásait, 
– ismeri a fa–, bőr–, textilművesség és népi fazekasság jellemzőit, 
– ismeri a magyar nyelvterület legfontosabb tájegységeinek népművészetét, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– tudja elemezni a megismert tárgyakat, 
– tud összehasonlító elemzéseket végezni, 
– tudja rendszerezni a népi kultúráról megszerzett ismereteit, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit. 

 
A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 
– megfigyelő, értelmező készség, 
– összehasonlító, összegző készség, 
– feladatmegoldó készség, 
– tárgyismeret, 
– fogalomismeret, 
– tárgyelemző készség. 

 
A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 

 
 

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 
 
A művészettörténet tantárgy célja a tanuló érdeklődésének felkeltése, érzékennyé és nyitottá tétele a 
műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására. A tanuló világos kifejező– és érvelési 
képességének fejlesztése a közös műelemzéseken és az egyes korokra jellemző legfontosabb 
stílusirányzatokon keresztül. A már megismert művészettörténeti korok új összefüggésbe helyezése, a 
korszakok formanyelvének, stílusjegyeinek vizsgálata. Célja továbbá a művészettörténet 
emlékanyagában való eligazodás elősegítése, az ismeretek beépítése a tanuló életébe és munkájába az 
ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, technikák, eljárások 
megismerésével. 
A tantárgy feladata a világkép és a képzőművészet viszonyának megismertetése. A művészet kultúrában 
és társadalomban betöltött szerepének bemutatása, a művészet folytonosságának és korról korra változó 
jellegének feltárása, az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek összehasonlítása. 
Feladata továbbá a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyának bemutatása a művészeti ágak 
kapcsolatának, érzékeltetése a műfajhatárok elmosódásának és a műfajok közötti közlekedés 
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lehetőségeinek, megmutatásával. Az önálló tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének 
kialakítása. Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények, kiállítások látogatásával a szűkebb 
környezet iránti elkötelezettség előhívása. A művészetek formanyelvének, a legjellemzőbb 
kifejezőeszközöknek és komponálásmódoknak megismertetése, a művészettörténet nagy alkotóinak és 
jellemző alkotásainak bemutatása az őskortál napjainkig. 
A művészettörténet tantárgy oktatása szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a vizuális 
alkotó gyakorlattal, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításával 
párhuzamosan nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a társművészetek felé is. 
A tantárgy szabadon választható, emellett tananyagtartalma szervesen beépíthető a többi tantárgy 
oktatási folyamatába is. 
 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– az elemi ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat konkrét 
műalkotásokban, 
– a művészettörténeti korok, korszakok, irányzatok főbb stílusjegyeit és legkiemelkedőbb 
alkotóit, alkotásait. 

 
A tanuló legyen képes: 

– műalkotásokat elemezni a témák és stíluselemek szempontjából, 
– eligazodni és szelektálni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– az egyes művészettörténeti korokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
– művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, 
– a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintésére. 

 
A művészettörténeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Művészettörténet max. 45 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Művészettörténet max. 15 perc 
 
A vizsga tartalma 

Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatait az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, az építészetről, a 
képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak 
műfajairól, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, 
ismeretszerző igénye. 

 
1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 
műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 
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 intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 
vizsga helyszínén és ideje alatt. 
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2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 
– művészettörténeti alapfogalmak, 
– a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között, 
– a képző– és iparművészet ágai, műfajai, 
– a képzőművészeti ágak és műfajok kapcsolata, kölcsönhatása, 
– a művészet kezdetei, az őskori művészet, 
– az ókori Egyiptom, Mezopotámia művészete, 
– Kína, Japán, India, Afrika művészete, 
– a prekolumbiánus művészet, 
– Kréta, Mükéné művészete, a görög művészet szellemisége, 
– etruszk és római művészet, Bizánc művészete, 
– a népvándorlás korának művészete, 
– a román és a gótikus kor művészete, 
– a reneszánsz művészete, 
– a barokk és rokokó művészete, 
– a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete, 
– az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete, 
– a századforduló építészete és képzőművészete, 
– a 20. század első felének művészete, 
– a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet. 

 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, hogy 
a tanuló milyen szinten: 

– ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
– ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát, 
– képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére. 

 
A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 
– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
– analizáló és szintetizáló készség, 
– összehasonlító készség, 
– tervező, feladatmegoldó készség, 
– műelemző készség, 
– műfaj– és stílusismeret, 
– műtárgyismeret, 
– fogalomismeret. 

 
A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kifejező és érvelési képesség. 

 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 

– a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb 
alkotások tükrében, 
– tudja olvasni, elemezni a tanult műalkotásokat. 

 
A tanuló legyen képes: 

– összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
– reálisan értékelni önmaga és mások munkáját, eredményeit és a sokszínűséget, 
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– összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
– tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
– ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát és elemezni alkotásaikat, 
– felismerni koronként jellemző alkotásokat a tárgy– és környezetkultúra világából, 
– önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége fejlesztésével 
más nézetek, vélemények megértésére, elfogadására. 

 
 
A művészettörténeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 
 
Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Művészettörténet max. 60 perc 
A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

Művészettörténet max. 15 perc 
 
A vizsga tartalma 

Művészettörténet írásbeli vizsga tartalma 
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból 
mérhető legyen a – tanuló művészettörténeti ismerete, műelemzési jártassága, elemző, 
összehasonlító képessége, az építészetről, grafikáról, festészetről, szobrászatról, azok 
műfajairól, alkotóiról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudása, 
ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája. 

 
1. A művészettörténeti írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze: 

A) Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás. 
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex 
műelemző, műleíró feladat megoldásának fázisait, a feladatra adott egyéni választ, válaszokat. 
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) Az intézmény által összeállított művészettörténeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a 
vizsga helyszínén és ideje alatt. 

 
2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma: 

– primitív művészet egykor és ma, 
– városi folklór, 
– naiv művészet, 
– az antikvitás és hatásai a művészettörténetben, 
– hiedelemvilág és művészet, 
– vallás és művészet, 
– ideológiák és művészet, 
– hivatalos művészet és az avantgarde, 
– művészet és kommunikáció, 
– kortárs művészet. 

 
A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, hogy 
a tanuló milyen szinten: 

– ismeri művészettörténeti korok lényeges alkotóit és alkotásait, 
– ismeri a művészettörténeti korok sajátosságait, 
– tudja elemezni a megismert műalkotásokat, 
– tud összehasonlító elemzéseket végezni, 
– tud eligazodni a tárgy– és környezetkultúra világában, 
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– tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit, 
– képes a pontos önértékelésre. 

 
A vizsga értékelése 

Az írásbeli vizsga értékelése 
– befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség, 
– összehasonlító készség, 
– tervező, gyakorlatias feladatmegoldó készség, 
– műelemző készség, 
– műfaj– és stílusismeret, 
– műtárgyismeret, 
– fogalomismeret. 

 
A szóbeli vizsga értékelése 

– a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
– a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
– kommunikációs készség. 

 
 
ÉRTÉKELÉS 
Félévi /év végi 
 
Alap-és záróvizsga 
 

5 (jeles): 

Ismeri a nagy művészettörténeti korokat, azok stílusjegyeit, legfontosabb alkotóit, alkotásait. 
Képes műalkotások önálló elemzésére, néhány alkotás összehasonlítására formai jegyek 
alapján. 

 4 (jó):  

Ismeri a nagy művészettörténeti korokat, azok stílusjegyeit, legfontosabb alkotóit, alkotásait. 
Műalkotásokat adott szempontok szerint elemez. 

3 (közepes):  

Ismeri a nagy művészettörténeti korokat, azok stílusjegyeit, nevelői segítséggel elemez 
alkotásokat. 

2 (elégséges):  

Ismeri a nagy művészettörténeti korokat, azok néhány jellemző stílusjegyeit képről megnevezi 
nevelői segítséggel, sem tud alkotásokat elemezni. 

1 (elégtelen): 

 Nem ismeri a nagy művészettörténeti korokat, és stílusjegyeit.  Nevelői segítséggel sem tud 
alkotásokat elemezni. 

 
 
 
 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Intézményünkben 6-22 éves korig tanulhatnak növendékeink. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket 
sikeresen teljesítette. Egyébként az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. 

Ha a tanuló az iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, de előtanulmányait nem tudja bizonyítvánnyal 
igazolni, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről bizottság dönt különbözeti vizsga alapján. 
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A bizottság tagjai: 2 fő szaktanár + 1 fő intézményegység-vezető. A különbözeti vizsgát a tanév első 
tanítási napja előtt meg kell tartani. 

Ha a tanuló más alapfokú művészetoktatási intézményből kéri átvételét, akkor bizonyítványába bejegyzett 
elvégzett évfolyamai alapján soroljuk be a megfelelő évfolyamba, illetve csoportba. Ha a kötelezően, 
illetve szabadon választott tantárgya módosul, a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az iskola helyi 
tantervében az adott évfolyamokra meghatározott követelmények alapján. 

A tanuló kérelmezheti, hogy több évfolyam tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál 
rövidebb idő alatt tegyen eleget osztályozó vizsga letételével. 

Az iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamra az léphet, aki – a jogszabályban 
meghatározottak szerint szervezett – művészeti alapvizsgát tett. 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres látogatása, hiszen 
ezeken olyan gyakorlati tevékenység folyik, melyek nem iskolai körülmények között nehezen 
biztosíthatók. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása a tanítási órák 
egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 
osztályozó vizsgát tegyen. A tanulók mulasztásainak igazolásával kapcsolatos szabályozásokat az iskolai 
szervezeti és működési szabályzata és házirendje tartalmazza. 
 
Egyéb esetekben az idevonatkozó hatályos jogszabályok a meghatározók. 
 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 
 

A követelményeket a helyi tanterv tanszakonként tartalmazza. 
 

A beszámolás formái 

1. Évközi beszámoltatás (rendszeres) 

Gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással 

Szóbeli felelet 

Írásbeli felelet 
 

2. Félévi, év végi beszámoltatás (vizsga) 

A zeneművészeti ág különböző tanszakjain egy tanévben minimum két alkalommal meghallgatást (félévi, 
év végi), ellenőrzést és értékelést kell tartani. A lehetőségeknek megfelelően az ellenőrzés egyéb 
(házi versenyek, növendék hangversenyek) formái is alkalmazhatók. 
A tanulónak a tantervi követelményeknek megfelelő szintű anyagot kell előadnia, mely tükrözi a 
technikai és művészi képességének fejlődését.  

A táncművészeti ág tanszakain félévkor az 1. félévi tanulói teljesítmény alapján történik az ellenőrzés és 
az értékelés. A tanév végén a tanulók egész éves teljesítményének figyelembevételével valamint a 
vizsgán nyújtott teljesítmény alapján történik az ellenőrzés és az értékelés. Az elméleti tantárgyak (pl. 
tánctörténet) esetén a tanulók félévenkénti szóbeli és/vagy írásbeli beszámolója alapján történik az 
ellenőrzés és értékelés. 

A képzőmű- és iparművészeti ágon félévkor a tanulók által addig elkészült munkák minősítése alapján 
történik az ellenőrzés és értékelés. A tanév végén a tanulói munkák osztályzata és vizsgafeladat 
érdemjegye alapján történik az értékelés.  
Az elméleti tantárgy (művészettörténet) esetén a tanulók félévenkénti szóbeli és/vagy írásbeli 
beszámolója alapján történik az ellenőrzés és osztályzás. 

3. Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyamra előírt követelmények teljesítését követően 
tehető. 

4. Művészeti záróvizsga az utolsó továbbképző évfolyamra előírt követelmények teljesítését 
követően tehető. 
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A tanuló és teljesítményének értékelése, minősítése 
 
A tanulók értékelésének alapja a folyamatos teljesítmény, figyelembe véve a tanuló fejlődési ütemét. 

Az előképző 1.-2. tanulók félévi és év végi teljesítményének minősítése: 

Jól megfelelt 
Megfelelt 

Nem felelt meg 
 
Jól megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 
követelményeket kiemelkedően teljesítette. 

Megfelelt annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt tantárgyi 
minimumkövetelményeket teljesítette. 

Nem felelt meg annak a tanulónak a teljesítménye, aki az adott évfolyamra előírt 
minimumkövetelményeket nem teljesítette. 

Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon: 

Tanév közben a tanuló teljesítményét minden tantárgyból a tanárok rendszeresen érdemjeggyel értékelik. 
Egy tantárgy követelményeire épülő év végi vizsgán a tanuló teljesítményét a tanár egy érdemjeggyel 
értékeli.  

Félévkor és év végén a tanuló teljesítményét a tanár osztályzattal minősíti. 
A félévi osztályzatokat az év közben szerzett érdemjegyek alapján, az év végi osztályzatokat az évközi 
érdemjegyek és a vizsga érdemjegye(i) alapján kell megállapítani. 
A vizsga érdemjegye nem ronthat az egész éves teljesítmény osztályzatán. 

Az egyes tanulók osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és az osztályzatok 
alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

A tanuló teljesítményének értékelésére, minősítésére alkalmazható érdemjegyek és osztályzatok: 

Jeles (5) 
Jó  (4) 
Közepes (3) 
Elégséges (2) 
Elégtelen (1) 

 
A minősítés pontos kidolgozása a helyi tantervben, az egyes tanszakoknál, az”Értékelés” címszó alatt 
található. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, bizonyítvány. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szorgalom értékelése, minősítése 
 

A szorgalom értékelése a tanuló foglalkozásokon való aktivitása, feladatvégzésének pontossága, 
kötelességtudata, képességeihez mért teljesítményének szintje, egyenletessége alapján történik. 

Példás(5) annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon folyamatosan aktívan közreműködik, 
felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, a feladatok elvégzésében önálló, 
a képességeihez mérten a legmagasabb teljesítményt nyújtja, teljesítménye egyenletes, önművelődése 
rendszeres. 
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Jó (4) annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon aktívan közreműködik, de aktivitása nem 
folyamatos, rendszeresen készül, de nem pontos és alapos, a csoportmunkában és az önálló munkában 
tehetségéhez mérten igyekszik részt venni. 

Változó (3) annak a tanulónak a szorgalma, akinek a foglalkozásokon aktivitása egyenetlen, a tanórákra 
való felkészülése rendszertelen, feladatait változó érdeklődéssel végzi, önművelése rendszertelen, 
képességei alatt teljesít. 

Hanyag (2)annak a tanulónak a szorgalma, aki a foglalkozásokon nem mutat semmilyen aktivitást, 
feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi. 

 
A tanuló szorgalmát félévkor és év végén egy osztályzattal kell minősíteni. 

A tanuló szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén a csoportvezető tanár – főtárgy 
tanár a növendéket tanító pedagógusok véleményének kikérésével végzi. 

Az értékelést, minősítést tartalmazó dokumentumok: napló, tájékoztató füzet, törzslap, 
bizonyítványkönyv. 

 
 

 
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. 
 
 
Előrehozott vizsga 
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi 
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes 
befejezése előtt szervezhető. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki 
az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került.  
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön 
osztályzattal kell minősíteni. 
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Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 
eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 
meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet 
kapott. 
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
 
A művészeti alap- és záróvzsga részletes követelményei a helyi tantervben az egyes tanszakok leírásánál 
találhatók. 
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A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

 

 

 

 

A Pedagógiai Programot a Tokaji Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete 2017.08.30 -án 

tartott értekezletén elfogadta. 

 

 

 

Tokaj, 2017.08.25  

 

 

P.H. 

 

 

 

………………………………   ……………………………… 

             

             intézményegység vezető                          hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

 

 

Tokaj, 2017. 08. 31. 

 

 

 

……………………………… 

igazgató 

P.H. 
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A pedagógiai program 2018.08.29-ei módosítása 
 

 
ATokai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületének és az 
Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületének egybehangzó véleménye és döntése alapján, a 
pedagógiai programot 2018.08.29-én módosítottuk a Moderntánc tanszak felvételével. A Moderntánc 
tanszak pedagógiai programba történő beintegrálása az alábbi oldalakon olvasható. 
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 MODERNTÁNC TANSZAK 
 

 

 

A TANSZAK CÉLJAI, FELADATAI, TANTÁRGYAI, A TANTÁRGYAK HELYE A 

TANSZAK PROGRAMJÁBAN, ÉS AZOK ÓRASZÁMAI, KÖVETELMÉNYEI 

 

 

 

 1. AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

 

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó 

tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező 

ember. A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái 

elősegítik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek 

kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését 

 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel 

rendelkező, társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben 

biztosítja a hívatásos pályaorientációt. 

 

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. 
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 2. 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) 
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Óraterv 

 

      Évfolyamok      

             

Tantárgy 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     

1–2 1–2 

  

1 1 

  

választható 

tantárgy 

        

            

             

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
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Tantárgyfelosztás:    

Előképző 1-2.    

Berczik tecnika heti 1 óra 36 óra/év 

Kreatív gyermektánc heti 1 óra 36 óra/év 

Alapfok 1-2.:    

Berczik tecnika, heti 3 óra 108 óra/év 

Kreatív gyermektánc heti 1 óra 36 óra/év 

Alapfok 3-4.:    

Jazz-technika heti 4 óra 144 óra/év 

Összevonás esetén ( 1-2.)    

Jazz-technika heti 3 óra 108 óra/év 

Kreatív gyermektánc heti 1 óra 36 óra/év 

Összevonás esetén (5-6.)    

Jazz-technika heti 3 óra 108 óra/év 

Limón tecnika heti 1 óra 36 óra/hét 

Alapfok 5-6.:    

Jazz-technika heti 3 óra 108 óra/év 

Limón tecnika heti 1 óra 36 óra/hét 

Továbbképző 7-8.    

Jazz tecnika heti 4 óra 144 óra/év 

Összevonás esetén (5-6.)    

Jazz-technika heti 3 óra 108 óra/év 

Limón tecnika heti 1 óra 36 óra/hét 

Továbbképző 9-10.    

Jazz-technika heti 3 óra 108 óra/év 

Tánctörténet heti 1 óra 36 óra/év 
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 3. A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 

 

Kiemelt kompetenciák a moderntánc 

területén Szakmai kompetenciák 

 

 A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 
 

 A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 
 

 A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati 

alkalmazása 
 

 A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 
 

 Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 
 

 A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 
 

 Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori 

sajátosságoknak és az előképzettségnek megfelelően 
 

 A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti 

alkotásainak megismerése és tudatos értelmezése 
 

 A művészetek és társ művészetek 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 
 



Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
TOKAJ 

 Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  

 

 110 

 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 
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 4. A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

 

 Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
 

 Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészeti iskola 

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 iskola 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 
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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 iskola 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 

 5. TANTÁRGYAK 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEK 

 

 

4. 5. 1. BERCZIK-TECHNIKA 

 

 

A Berczik-technika olyan - értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott 

és az esztétikai törvényszerűségeknek megfelelő - gimnasztikai alapú mozgásanyag és 
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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 

 

 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. 
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 A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek 

felébresztése, a kézügyesség, a koordinációs 
 

 technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az egyéni 

fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás 
 

 fokozása. 
 

Tananyag 

 

 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 
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 A lapocka és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint 

végrehajtható mindenirányú 
 

 foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, távolítás, összezárás, 

takarás, a gyakorlatok segítése, az 
 

 előadásmód finomítása 

 

 Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben 
 

 A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, 

a természetes tartás, a helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, 

kiküszöbölése: átgördülés, körzés, behúzás-nyújtás, távolítás, hajlítás, emelés, 

körzés, fordítás 
 

 Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek 
 

 Kiegészítő gyakorlatok és feladatok 
 

 Koordinációs és táncos feladatok 
 

 Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával 

végzett gyakorlatok 
 

 Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való 

gyakorlása a tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere 

és mozgáskulcsai segítségével a zene által keltett gondolatok táncban történő 

kifejezése 
 

 Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása 

érdekében a tanár által készített etűd elsajátítása 
 

 Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban 
 

 Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél-karika, 2 db ritmusbot 

(kiegészítő lehet a korong, a dob a négy évfolyamon végig) 
 

 Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel 
 

 Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben 
 

 Mozdulatplasztika: a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála), 

magassági foka, hajlítási szöge 
 

 A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a 

moduláció, a térrajz 
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 Idő: a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, 

tempó és összhangja 
 

 A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje, motívum, mondat, periódus 
 

 Erő: a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás 

szempontjából 
 

 A feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő 
 

 A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés 
 

 Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás 
 

 A  mozgásfolyamat  egymásutániságának  erőbeli  rendje,  hangsúlyelhelyezések,  

 

erősítés-gyengítés 

 

Követelmények 

 

 A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a 

térirányok, térlépcsők alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a 

korosztályának megfelelő szinten 
 

 Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, 

függetlenítésére, együttes, egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus 

mozgásokra előre-, hátra-, oldalt-, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér 

mindhárom szintjén. 
 

 Határozza meg és használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves 

vonalon 
 

 Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, 

a tudatos izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi 

szintnek megfelelő, tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető 

magatartásra, a feladat- és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével 

összehangolt csoportos előadására, társas együttlétre, mások elfogadására, fizikai 

kontaktus létesítésére 
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 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 
 

 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 
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 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  

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 
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tudatos használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a 

feladatés 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. 
 

 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, hármaslépés, táncos alapjárás, 
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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 gerincegységekben, 

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 
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 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 

 

 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. 
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 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 
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 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, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a 

feladatés 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 
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 5. 2. 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 fajtáját. 

 

A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 

kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

 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 
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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. 

 

 évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 

 A kreativitás fejlesztése 
 

 A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése 
 

 A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása 
 

 A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása 
 

 Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása 
 

 A helyzetfelismerő képesség fejlesztése 
 

 A megoldási lehetőségek feltérképezése 
 

 A döntésképesség növelése 
 

 A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása 
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 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, akcióreakció) 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. 
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Alapfokú évfolyamok 

 

 évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése 
 

 A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja 
 

 Release   alapok:   az   ellazulás   technikájának   megismerése,   a   földön   való 

sérülésmentes mozgás illetve a földre való érkezés sérülésmentes formáinak 

feltérképezése  

 Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő 

megjelenítésének kialakítása, képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással 
 

 A mozgásmemória fejlesztése 
 

 A problémák felismertetése előre és utólag 
 

 A tér-, ritmika-, dinamika az életkornak megfelelő szintű alapelemek használata 
 

 A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése 
 

Tananyag 

 

 Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok 
 

 Koncentrációt növelő játékok 
 

 Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg 
 

 Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más 

szabályrendszerekhez 
 

 Térben haladás változatai, két- és háromdimenziós terek, térábrázolások 

megkülönböztetése 
 

 Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a 

kompozíciókészítést 
 

 Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával 
 

 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása 
 

 Hangok, szavak, énekhang játékos használata 
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 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. 

 

 

 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) 



Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
TOKAJ 

 Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  

 

 129 

 

 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 
 

 

 

4. 5. 3. JAZZ-TECHNIKA 

 

 

A jazz-technika a klasszikus balett, az afrikai és latin-amerikai táncok 

hagyományaira épülő színpadi táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles 

ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra. 
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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 test központ 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.  
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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 

 

 

 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. 
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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 

 

 Fiat 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 
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 Triplet 
 

 Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva 
 

 Ugrások: 
 

 Két lábról-két lábra 
 

 Két lábról-egy lábra 
 

 Egy lábról-két lábra 
 

 Egy lábról-egy lábra 
 

Követelmények 

 

 A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 

szakkifejezéseit 
 

 A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek 

képesség szintjén történő alkalmazására, 
 

 az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult mozgásanyagból összeállított 

tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid 

improvizációs részt is 

 

 

 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. 
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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 
 

 Attitudé 
 

 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 
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 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 

 

Ȁ⸀Ā⸀Ā⸀Ā Egy lábról - egy lábra 
 

Ȁ⸀Ā⸀Ā⸀Ā 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 

 

 

 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. 
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 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 speciáliserősítő 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 
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 Pas de bourrée 
 

 Change 
 

 Triplet 
 

 Pivot 
 

 Tombé 
 

 Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva 
 

 Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal 
 

 Két lábról - két lábra 
 

 Két lábról - egy lábra 
 

 Egy lábról - két lábra 
 

 Egy lábról - egy lábra 
 

 Egyik lábról - másik lábra 
 

Követelmények 

 

 A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika 

szakkifejezéseit, a stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási 

lehetőségeit 
 

 A tanuló legyen képes az jazz-technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, 

a stiláris jegyek képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése 

után A tanuló ismerje 

 

- A  tanult  technika  mozgásanyagát,  rendszerét,  szaknyelvét  és  főbb  stílusalkotó 

elemeit 

 

 

A tanuló legyen képes 
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 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 
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 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-technika 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 

 

 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 készség szinten történő elsajátítása. 
 

 A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és 

kivitelezésére. 
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 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’airen 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 
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 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 

 

Ȁ⸀Ā⸀Ā⸀Ā Egy lábról - egy lábra - sauté 
 

Ȁ⸀Ā⸀Ā⸀Ā 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 
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 Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, 

két 1,5 perces kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid, 

improvizációs részt is 

 

 

 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 
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 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’airen 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 
 

 Triple 
 

 Pivot 
 

 Tombé 
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 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 

 

Ȁ⸀Ā⸀Ā⸀Ā Két lábról - két lábra - sauté 
 

Ȁ⸀Ā⸀Ā⸀Ā Két lábról - egy lábra - sissone 
 

Ȁ⸀Ā⸀Ā⸀Ā Egy lábról - két lábra - assemblé 
 

Ȁ⸀Ā⸀Ā⸀Ā Egy lábról - egy lábra - sauté 
 

Ȁ⸀Ā⸀Ā⸀Ā 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 

 

 

 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. 
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 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 
 

 Pas de bourrée en tournant 
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 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 
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 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 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 
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 Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös 

tekintettel a pozícióváltásokra, a stílusrajellemző 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 
 

 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 
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 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. 

 

 

Témakörök: 

 

 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 
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 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 
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 5. 4. 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 

 

 

 évfolyam 

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 
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 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 
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 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 
 

 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 

 

 

 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. 
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 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 
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 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 
 

 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 
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 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 
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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. 

 

 5. 5. 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 

 

 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 

 

 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 
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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 

 

 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 
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 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 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 
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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 
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 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 iskola 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: 
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 Videólejátszó vagy DVD-lejátszó 
 

 Televízió 
 

 Magnetofon 
 

 Diavetítő 
 

 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) 
 

 

 5. 6. 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. 
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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 

 

 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. 
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 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 

 

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 
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 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 
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 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 
 

 Fej-fej, hát-hát, tenyér-tenyér, talp-talp érintéssel 
 

 Strukturált improvizáció 
 

 Az érzékeléses feladatok 
 

 Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek 
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 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 

 

 

 évfolyam 
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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 
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 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 
 

 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 
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 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 
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 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 
 

 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 
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 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 tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

 

 Kísérő hangszerek 
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 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
 

 Videó- vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 

 

 

 

 5. 7. 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 

 

 évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
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 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 
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 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: 
 

 A tanulók fizikai síkon megélt tapasztalatainak szavakba öntése: egyénileg, 

csoportos megbeszélés során, írásos 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 

 

 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: 
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 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. 
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 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 

 

 

 5. 8. GRAHAM-TECHNIKA 
 

 

A Graham-technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai 

elvekkel, didaktikai rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig 

inspirációs forrás a 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 

 

 évfolyam 

Fejlesztési feladatok 
 

 A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra 

tudatosságának fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. 
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 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 
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 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 

 

 

 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 

 

 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 
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 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; 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 

 

 Kísérő hangszerek 
 

 Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal 
 

 Videó- vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
 

 

 5. 9. 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. 
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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 
 

 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 
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 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 

 

 évfolyam 
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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 

 

 

 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 
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 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 
 

 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 
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 5. 10. 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 

 

 évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

 Kreativitásfejlesztés 
 

 Az integrált gondolkodásmód: érzelmi-szellemi-fizikai önvaló összekapcsolása 
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 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 
 

 A tanuló legyen képes önállóan és kisebb csoportokban is - felismerhető rendszeren 

alapuló - rövid mozgásetűdök alkotására 

 

 

 évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 

 

 A kreativitás fejlesztése 
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 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 
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 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 
 

 

 6. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 

 

FELVÉTELI VIZSGA: 

 

Ritmusvizsgálat, 

 

Hallás utáni visszatapsolás, 

 

Járás ill. séta zenére 

 

FÉLÉVI, ÉVVÉGI VIZSGA: 

 

A számonkérés formája: 

 

 

Gyakorlati vizsga: (Berczik-, Jazz-, Limón-technika, kreatív gyermektánc) 
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A tanulók minden évfolyamban félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról az adott 

évfolyam tananyagából. A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A bemutatás egyénileg, 

párosan, vagy csoportosan történik. A minősítésre, az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, 

a bizottság szótöbbséggel dönt. A bizottság a szaktanárokból áll. 

 

 

Elméleti vizsga: (Tánctörténet): 

 

A tanulók félévkor és év végén a vizsgán adnak számot tudásukról. A vizsga anyagát a 

szaktanár állítja össze. A minősítésre, osztályzásra a szaktanár jogosult. Az év végi 

osztályzatnak döntően az év közbeni munkán kell alapulnia. A tanuló teljesítményében nem 

az elsajátított lexikális tudást kell értékelni, hanem a tánc sajátosságaira való érzékenységet, 

a kialakult stílusismeretet, a szakmai szókincs és fogalomkészlet elsajátítását. 

 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 

 

A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 

 

Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 

 

A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgaelőadás/. 

 

 

A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete 

 

 

 

 

 



Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
TOKAJ 

 Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja  

 

 192 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA: 

 

Annak a tanulónak, aki az egyes évfolyamokat átugorni kívánja, így eggyel vagy több 

évfolyammal magasabban szeretné folytatni tanulmányait, az adott tanév vizsgaanyagából 3 

tanár előtt vizsgát tenni köteles (igazgató vagy ig. helyettes és két tanár). 

 

Szakirodalom: 

 

 Angelus István: Táncoskönyv 
 

 Mérei Ferenc-Binét Ágnes: Gyermeklélektan 
 

 Duro Zsuzsa: Tehetséges gyerekekről mindenkinek 
 

 Fülöp Márta: Versengés az iskolában 
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A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

 

 

 

 

A Pedagógiai Programot a Tokaji Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete 2018.08.29 -én 

tartott értekezletén elfogadta. 

 

 

 

Tokaj, 2018.08.29  

 

 

P.H. 

 

 

 

………………………………   ……………………………… 

             

             intézményegység vezető                          hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

 

 

 

 

A pedagógiai programot jóváhagyom. 

 

 

 

Tokaj, 2018. 08. 30. 

 

 

 

……………………………… 

igazgató 

P.H. 

 
 


