
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 

Gyermekház 
Iskola  

 

1062 Budapest 
Bajza u. 26. 

 

Pedagógiai program 



 2 

Tartalom 
 

1. Az iskola nevelési programja .......................................................................................................................... 3 

1.1 Iskolánk hitvallása, a nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai .. 3 

1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ............................................................... 12 

1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok .................................................................. 15 

1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok .................................................................... 16 

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai ..................................................................... 17 

1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység ...................................... 20 

1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje ....................................................... 34 

1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal és az iskola partnereivel .......................................................... 35 

1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata ..................................................................................... 38 

1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai .................................................................... 46 

1.11  A felvételi eljárás különös szabályai .................................................................................................... 46 

1.12  Tanulók értékelésével kapcsolatos különleges szabályok ................................................................... 47 

1.13  A felvétel és az átvétel helyi szabályai az alapfokú művészetoktatásban ........................................... 47 

2. Helyi tanterv ................................................................................................................................................. 48 

2.1 A választott kerettanterv megnevezése ................................................................................................ 48 

2.2 Óratervek ............................................................................................................................................... 48 

2.3 Az Alapfokú művészetoktatás tantervi struktúrája ................................................................................ 70 

2.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei ................................... 74 

2.5 Kifutó évfolyamok óraterve ................................................................................................................... 75 

2.6 A Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok és pedagógiai feladatok 

helyi megvalósítása, kulcskompetenciák, iskolai közösségi szolgálat .......................................................... 78 

2.7 Mindennapos testnevelés .................................................................................................................... 101 

2.8 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai....................................... 101 

2.9 Projektoktatás ...................................................................................................................................... 102 

2.10 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések .......................................................................... 103 

2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái ....................... 104 

2.11.2 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének rendje az alapfokú művészetoktatásban

 ................................................................................................................................................................... 104 

2.12 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása .................................. 105 

2.13 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei ......................................................... 106 

2.14 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek ............................... 106 

2.15 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei, komplex intézményi mozgásprogram ....... 107 

A környezeti nevelés színterei: .................................................................................................................. 112 

Környezeti nevelés a tanórákon: ............................................................................................................... 112 

Környezeti nevelés az egyéb foglalkozásokon, kiemelten a napközis és tanulószobai foglalkozásokat: ... 113 

Környezeti nevelés osztálykiránduláson: ................................................................................................... 113 

A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt: ....................................................................................... 113 

2.16 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei .................................. 115 

2.17 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési 

módja, a szorgalom minősítésének elvei az alapfokú művészetoktatásban ............................................. 118 

 

 
 
  



 3 

1. Az iskola nevelési programja 

 
1.1 Iskolánk hitvallása, a nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, 
eljárásai 
 
1.1.1 Iskolánk hitvallása 
 
Az emberi magatartás általános értékei  
Az iskola: 

 értékrendjében emberközpontú, humanista; 

 tanulóinak elsősorban az EMBER tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén, a 
másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük,  

 a gyermeket nem érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés; 

 értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet,  

 az innovativitást, mert ezek olyan tulajdonságok, amelyek birtokában a tanulók irányítani 
képesek majd későbbi életüket. 

 tanulói a sokoldalú személyiségfejlesztés eredményeképp maguk is aktív részesei legyenek 
egy derűs, harmonikus iskolai közösségnek. 

 
A Gyermekház Iskola azoknak a gyerekeknek az iskolája, akik 

 átlagos- és átlag feletti képességűek, 

 képességeik alatt teljesítenek, 

 sikertelenek, 

 nem képesek merev keretek között dolgozni, 

 kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igényelnek, 

 emocionálisan instabilak. 
 
Alapelveink 

 Az én jólétem nem teremthető meg mások kárára, sőt mások nélkül sem, csakis azáltal, hogy a 
magaméval egyidejűleg a másik ember jólétére is törekszem. 

 Ki kell, hogy alakuljon egy közösség érzése, melynek minden tagja részt vesz a döntések 
meghozatalában. 

 A dolgoknak megvitathatóknak kell lenniük, és senki sem kizárólagos birtokosa az igazságnak. 

 A kreativitás nem az önkifejezés módja, hanem kommunikációs eszköz. 

 A szabályok eszközök és nem célok. Kialakításában valamennyi érintett félnek részt kell vennie. A 
szabadság addig a határig terjed, amíg más ember szükségleteit nem sérti. 

 Az iskolánkban jól érezzék magukat a tanulók, pedagógusok a gyerekek szülei. 
 

Pedagógiánk fő céljai:  
 

 A gyerekek tanuljanak meg kapcsolatban élni: kapcsolatban önmagukkal, kapcsolatban más 
emberekkel és kapcsolatban a természettel; 

 segíteni a gyermeket, tanulót abban, hogy megérthesse a világot, amiben él, 

 képessé tenni arra, hogy fejlessze képességeit, „futtassa fel” azokat, amelyekben jó, 
erősödjön abban, amiben gyengének számít; 

 támogatni egyéni függetlensége tudatában, és egyben az egyének társadalmon belüli 
kölcsönös függőségének felismerésében; 
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 segíteni abban, hogy méltányolni tudja a múlt és jelen kultúráját, és hogy kifejleszthesse a 
problémák felismerésének és értékelésének képességét, magabiztosan és optimistán 
közelítsen a jövőhöz; 

 kifejleszteni olyan készségeket, amelyekkel képessé válnak arra, hogy maguk elé újszerű 
célokat tűzzenek, és hatékonyabban alkalmazkodjanak a társadalmi változásokhoz. 

Célunk továbbá olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad az iskolai 
helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon ismeretek átadását, azoknak az 
alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak 
megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben 
való boldogulásukat. 
Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg, 
törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az európai 
klasszikus értékrend alapján. 
A pedagógus minden gyermekben speciálisat, rá jellemző egyedi sajátosságokat keresi, és látja meg. 
Természetesnek veszi, hogy a legtöbb gyermeknek valamikor, valamilyen témában tartósan vagy csak 
rövidebb ideig tanulási nehézségei támadnak, vagyis a tanulási nehézségeket a tanulási folyamat 
természetes velejárójaként kezeli, s nem feltétlenül a gyermekben keresi a hátráltató okokat. Az 
egyéniesített segítséget minden gyermeknek meg kell adni, illetve minden gyermeket képességei 
szerint kell terhelni. 
 
 
 
 

 
Az elmúlt évek statisztikáinak alapján az SNI és BTM-es gyerekek aránya az iskolánkban 

 
 
 
Integrált nevelés-oktatás 
 
Az együttnevelő iskolák, így a mi iskolánk többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétel és 
védettség. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, az önmagához mért fejlődés és a többiekkel 
való együtt haladás tekinthető. 
 
A cél a leválasztás helyett a gyermek kapcsolatainak erősítése kortársaival egy olyan iskolában, 
amelyben a heterogenitás természetes és szívesen látott tényező. Az elv nem az, hogy az elkülönítés 

SNI

BTM

többségi gyerek 
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készít fel a majdani társadalmi integrációra, hanem hogy az iskolai integráció kereteiben a gyermek 
máris a társadalom része legyen. Az integráció ilyenformán természetes eszköze a későbbi szociális 
beilleszkedésnek. A hangsúly nem puszta együttléten, hanem az együttes tevékenykedésen, a közös 
játékban, a közös tanulásban, a kölcsönös kommunikációban van, a fogadó és beilleszkedő fél 
számára ez kölcsönös alkalmazkodást tesz szükségessé.  
 
Mindez szoros összefüggésben áll az esélyegyenlőség biztosításával abban az értelemben, hogy 
mindenki számára nyitottá teszi a nevelési – oktatási intézményeket, tekintet nélkül egyesek 
akadályozottságára, s az esetleg tapasztalható nagyon eltérő képességeire a kiemelkedően 
tehetségestől a gyenge adottságúig. 
 
Különnevelés 
 
Iskolánk a 2015/2016-os tanévtől lehetőséget kíván biztosítani a különnevelésben részt vevő tanulók 
számára is. Szegregált keretek között, kis létszámú gyógypedagógiai osztályokban tanulhatnak a 
közepes értelmi fogyatékossággal, autizmus spektrum zavarral, valamint egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő tanulók. 
Szakképzett, nagy tapasztalattal rendelkező gyógypedagógusok biztosítják az oktatás magas 
színvonalát.  
A Gyermekház fennállása óta kiemelt figyelmet kapnak a fogyatékos tanulók; az elfogadó, 
gyógypedagógiai légkör mindig is áthatotta a nevelés, oktatás folyamatát.   
Gyógypedagógiai tagintézményünk szakmai munkájának elsődleges célja a sajátos nevelési igény 
kielégítése, a habilitáció, rehabilitáció megvalósítása sérülés specifikus eszközök, tartalmak, terápiák 
alkalmazásával. Nevelési folyamatainkat a tanulók egyéni nevelési szükségleteire építjük.  
A tanulók különleges gondozási igényét kielégítve fejlesztő és terápiás csoportokat szervezünk. 
Tagintézményünk olyan pedagógiai munka végzésére törekszik, melynek középpontjában a sajátos 
nevelési igényű tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének fejlődése, fejlesztése áll, 
az alapkompetenciák fejlesztésére építve, a környezeti feltételek figyelembe vételével. 
Az intézmény tevékenységének egyik kiemelt célja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
fiatalok számára – akár szegregáltan, akár integráltan nevelkednek – olyan befogadó, egyben 
ösztönző pedagógiai légkört teremtsen, mely igazodik a gyermek tudás-és fejlettségi szintjéhez, 
fejlődési üteméhez, perspektívájához. 
 
 
1.1.2 Az iskolában folyó nevelés-oktatás céljai, feladatai, a pedagógiai eszközök és eljárások formái  
 
- Az iskola – mindenkori pénzügyi lehetőségeitől függően – biztosítja a tanulók számára a tanuláshoz 
szükséges egészséges, szép, otthonos környezetet, a taneszközjegyzéknek megfelelő mennyiségű 
és minőségű tárgyi eszközöket.  
-  Az iskolai oktatás tartalmát a korszerű, elsősorban a tanulók képességeit fejlesztő tananyag 
mellett az általános emberi, nemzeti és európai értékek elfogadtatása, átadása alkotja. 
- Az iskola nevelői a tanulók egyéni képességeihez igazodó oktatást (differenciálás) kívánják 
elősegíteni különféle – e célt szolgáló – módszerek és szervezeti formák alkalmazásával. A tanulók 
egyéni képességeit figyelembe vevő oktatás elsősorban a tanulási nehézségek enyhítésében, a 
felzárkóztatásban és a tehetséggondozásban valósul meg. 
- Az iskolában az nevelést-oktatást – a tanulók személyiségének széleskörű fejlesztése céljából – 
sokszínű, változatos tevékenységrendszer egészíti ki a tanulók egyéni érdeklődéséhez és életkori 
sajátosságaihoz igazodva. 
- Az iskolában folyó nevelés és oktatás fő feladata, hogy a gyermeki fogékonyságra, kíváncsiságra, 
érdeklődésre, nyitottságra építve elsősorban a következő készségeket, képességeket, 
tulajdonságokat alakítsa ki és fejlessze a tanulókban: 
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 az önálló ismeretszerzéshez, tanuláshoz és a problémamegoldó gondolkodáshoz szükséges 
alapvető készségeket (gondolkodási képességeket, beszéd, írás, olvasás, matematikai 
képességeket); 

 az egyéni tanulás hatékony módszereit; 

 a kulturált magatartás és viselkedés, az emberek közötti kapcsolatok, az együttműködés 
helyes normáit és módszereit; 

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

 az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismereteket és szokásokat; 

 aktivitást az egészséges környezet kialakítására és megőrzésére; 

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

 a család szeretetét; 

 a gyermekek erkölcsi érzékét (etikum) és pozitív akarati tulajdonságait. 
 
Célunk és feladatunk, hogy iskolánk végzős diákjai a kimenő szakaszok végére a kerettanterv által az 
összes műveltségi területen előírt követelményeket a saját képességeik szerint optimálisan és a 
későbbiekben is kimutathatóan tartós eredménnyel teljesítsék. Minden tanuló rendelkezzen olyan 
bővíthető ismeretekkel, készségekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik arra, hogy a 
következő iskolafokon megállja a helyét. Tanulóink ismerjék a kulturált viselkedéshez, a közösségben 
éléshez szükséges magatartásformákat, s alakuljon ki bennük elképzelés saját közelebbi és távolabbi 
jövőjüket illetően. 
 
E célrendszernek alárendelten  
 
a) a tanórák eredményességének alapfeltételei: 
 

 átgondolt tervezés a részképességzavarok figyelembevételével 

 a tanulók kellő motiválása, aktivizálása 

 a tanulók sokrétű, differenciált tevékenykedtetése 

 folyamatos ellenőrzés és értékelés, személyes pozitív megerősítés 
 

 
b) folyamatos fejlesztési feladatok: 
 

 korszerű oktatási tartalom 

 megújult nevelési és oktatási módszerek 

 a fenti célok érdekében a pedagógus továbbképzésben való részvétel 

 a részképességzavarok egyes tantárgyakban megjelenő nehézségeinek egyre fokozottabb 
kompenzálása 

 jól mérhető ellenőrzési és értékelési eljárások 

 a minőségi pedagógiai munka anyagi elismerése 

 a megfelelő minőségi feltételek biztosítása 
 
Intézményünk egyes kis létszámú osztályainak létjogosultságát bizonyítja, hogy nő a tantervi 
követelményeket teljesíteni csak nagy nehézségek árán képes diákok létszáma. A létszám 
maximalizálása és a szükség szerinti lassúbb ütemben történő haladás a biztosítéka annak, hogy a 
lemaradásokat pótoljuk, integráltan oktatott tanulóink a követelményeket teljesíteni tudják. 
Természetesen a jelentős hátránnyal induló diákjaink számára biztosítjuk az egy tanévnél hosszabb 
ideig történő évfolyami követelmények teljesítését, ha ezt a pedagógiai szakszolgálat indokolt 
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szakvéleménye illetve szakértői véleménye javasolja. Ezt a megoldást választjuk abban az esetben is, 
ha ezt indokoltnak tartjuk, mert ennek teljesítésétől pozitív eredményt várunk. Továbbra is 
törekszünk arra, hogy tanulóink beiskolázása maximálisan sikeresen legyen. 
 
Az iskolában folyó nevelés-oktatás és színterei  
Tanórai foglalkozások 
 
Egyéb foglalkozások 

 Kiscsoportos reedukációs és fejlesztő foglalkozások a részképesség zavarral küzdő 
diákjainknak 

 Alapozó mozgásterápia az arra rászorulóknak 

 Szakkörök, műhelyfoglalkozások, tanfolyamok 

 Sportkörök 

 Tanulmányi és sportversenyek 

 Korrepetálások 

 Tematizált hetek 

 Projektek 

 Különféle autizmus specifikus terápia biztosítása az arra rászoruló tanulóinknak 

 Napközi, tanulószoba 

 Könyvtár 
 
Szabadidős tevékenységek 

 Műveltségi foglalkozások 

 Képességfejlesztő foglalkozások 

 Tehetségfejlesztő kurzusok 

 Fejlesztő foglalkozások 

 Napi szintű, rendszeres levegőzés az alsó tagozaton 

 Sportfoglalkozások és sportnapok 

 Osztályprogramok 

 Városismereti versenyek 
 
Közéleti tevékenységek 

 Diákönkormányzat 

 Iskolaújság 

 Társadalmi életben való részvétel (nem köznevelési intézményekkel közösen szervezett 
rendezvények, megemlékezések)  

 
A napközi otthonos nevelés célja, feladatai 
 
A nevelésnek alapozó jellegűnek, a családdal együttműködésre épülőnek kell lennie. A napközis 
munkát úgy kell megtervezni, hogy az egységes testi-lelki és szellemi fejlődés feltételrendszere 
biztosított legyen. 
 
A napközi otthoni programoknak szorosan kapcsolódnia kell a délelőtti nevelési-oktatási 
folyamatokhoz, valamint lehetőséget kell biztosítania az iskolában folyó fejlesztések és terápiák 
hátterének biztosításához. 
 
A szabadidős tevékenységet és a tanulási időt úgy kell megtervezni, hogy az megerősítse, illetve 
kiegészítse a délelőtti iskolai munkát, segítse a fejlesztésben kitűzött célok elérését. 
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Iskolán kívüli tanórai foglalkozások kötelező tananyaga elsajátításának keretei 
 
A vonatkozó hatályos jogi szabályozás alapján a tantervi követelmények teljesíthetőek a 
hagyományos tanórai tanulásszervezési módoktól eltérő formában (kooperatív módszerek, egyéni 
differenciálás, projektoktatás stb.) is. Ezzel a lehetőséggel igyekszünk élni, figyelembe véve azt is, 
hogy mindazok a jogszabályok érvényesek ezekre a módszerekre is, melyek a tanítás mindennapjait 
szabályozzák. 
Az iskolán kívüli tanórák során a tanulókat kiemeljük a szokásos iskolai környezetből. A –tanítás-
tanulás folyamata a hagyományostól eltérően szerveződik, s a közös (és kötelező) feladatok és 
élmények hatására felbomlanak a megszokott tanulásszervezési formák keretei. Minden ilyen 
program az osztályközösség szocializációjának is fontos, meghatározó színtere. 
 
 
A kötött, iskolán kívüli programok feltételei: 

 a tanulói (és szülői) igények ismerete; 

 programot levezető humán erőforrás biztosítása; 

 az anyagi lehetőségek figyelembevétele. 
A hagyományos tanítási napoktól eltérő nevelési és oktatási folyamatok három szakaszra oszthatók: 

 1. előkészítő szakasz: készségek és képességek kialakítása; közös tervezés; kutatómunka, 
felkészülés. 

 2. program biztonságos megvalósítása. 

 3. közös ismétlés (felidézés), ellenőrzés, értékelés, önértékelés.  
      Célok megvalósulásának ellenőrzése, javaslatgyűjtés korrigálásra. 
 
A tanítás során rendszeresen megvalósított iskolán kívüli tanórák beépítésre kerülnek a szaktárgyi 
tanmenetekbe. A múzeum- és színházlátogatások, kirándulások a magyar nyelv és irodalom, 
történelem, ének-zene, rajz és vizuális kultúra, biológia és egészségtan, földrajz, természetismeret, 
kémia és fizika órákra vonatkozó tananyagot teszik színesebbé. 
 
Több napos osztálykirándulások 
 
Osztályaink lehetőség szerint minden tanév májusában-júniusában egy-három napot 
osztálykiránduláson töltenek. 
 
Nagy hangsúlyt kap a környezeti- és egészséges életmódra nevelés, a természeti és kulturális 
emlékeink megfigyelése, a természettudományos gondolkodás empirikus tapasztalatokon alapuló 
fejlesztése, a velünk élő környezet minél alaposabb megismerése. A programok összeállításában 
fontos szerepet jut a tanulók életkora, már meglevő ismeretei mellett annak is, hogy pedagógusaink 
hogyan és mit szeretnének a megfigyeltekből beilleszteni a további iskolai munkába. 
 
Kirándulási projektjeink az alábbi területeket ölelik fel: 
 
Korosztály Témakör Érintett tantárgyak 

Alsó tagozat Erdők, mezők, vízpartok állat- és növényvilága, 

 Tájékozódás a természetben 

 A vidéki élet szépségei 

Környezetismeret 
Magyar nyelv és irodalom 
Ének-zene 
Rajz és vizuális kultúra 
Életvitel és gyakorlat 
Testnevelés és sport 

Felső tagozat Ismerkedés Magyarország tájegységeivel 

 Magyarország műemlékei 

 A hagyományok és népművészet szerepe életünkben 

Természetismeret 
Magyar nyelv és irodalom 
Történelem 
Ének-zene 
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Korosztály Témakör Érintett tantárgyak 

 Nemzeti ünnepeinkkel kapcsolatos helyszínek  Vizuális kultúra 
Technika, életvitel és gyakorlat 
Testnevelés és sport 
Földrajz 
Biológia-egészségtan 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

 
 
Gimnázium és 
Szakgimnázium 

 
 

- Korok, ünnepek, nevezetességek: tantárgyi tartalmak 
valós helyszínekkel történő tudásszilárdító 
összekapcsolása 

- Nemzeti ünnepeinkkel kapcsolatos helyszínek 
- Vidéki színházak és múzeumok látogatása 
- Világörökség kincseink megismerése  

 
 

 
 
Természetismeret 
Magyar nyelv és irodalom 
Történelem 
Ének-zene 
Vizuális kultúra 
Technika, életvitel és gyakorlat 
Testnevelés és sport 
Földrajz 
Biológia-egészségtan 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

 
Pályázati lehetőségeink kimerítésével határozott törekvésünk – a nemzeti összetartozás érzésének 
erősítését szolgálva – annak elérése, hogy diákjaink intézményünkben folytatott tanulmányaik alatt 
legalább egy alkalommal az iskola által szervezett kirándulás keretében eljussanak olyan Kárpát-
medencei területekre, amelyeken jelentős számú magyar nemzetiség él.  
 
Az alapfokú művészetoktatás célja és feladata 
 
Célja: 
A választott szakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket, és az alkotó munkával együtt járó 
pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség 
kialakításához. 
Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartását, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek 
befogadására, értésére és művelésére. 
Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns 
magatartásra. 
 
Feladata: 
Ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető ismeretanyagát és technikáit.  
Alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját 
és fejlessze improvizációs készségüket. 
Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, illetve 
művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra. 
Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. 
 
Az egyes művészeti ágak oktatásának cél- és feladatrendszere 
 
Táncművészeti ág célja és feladata: 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók 
mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, 
ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének 
fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi 
nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó 
tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs 
képességét, készségét. 
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A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai 
iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti 
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. Figyelembe veszi az életkorra jellemző 
fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai 
fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az 
alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik 
tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. A 
táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti 
pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és 
táncművészeti értékeinek megismertetésével és megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók 
számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 
 
Képző- és iparművészeti ág célja és feladata 
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai 
érzékenység - nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság - alakítása mellett a látás 
kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget a képi emlékezetet és képzeletet. A 
tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek 
gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet 
a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének 
gyakorlatára. 
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti 
tevékenységek iránt érdeklődő és vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a 
különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles 
körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori 
sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, 
fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók 
képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle 
szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
A képző- és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi 
kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt 
értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a 
tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában. 
 
Színművészeti- bábművészeti ág célja és feladata 
Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színművészeti-bábművészeti nevelés célja az, hogy 
lehetőséget biztosítson a színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek 
fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti 
szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, 
életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. 
A képzés feladata (funkciója) az, hogy lehetővé teszi a színművészet-bábművészet területén a 
változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt, a színpadi megjelenítés 
törvényszerűségeinek megismerését. 
A differenciált feladatokon keresztül a tanulók megismerik a dramatikus technikákat és a színházi 
konvenciókat, azok széles körű alkalmazását. 
Lehetővé válik a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének 
bővítése, számos élő és felvett színházi előadást - köztük társaik által készített produkciókat 
láthatnak. 
Megélhetik a tanulók azt az élményt, hogy egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, 
létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli 
együttlétét, az önkifejezést, az önértékelést. 
 



 11 

Az alapfokú művészetoktatásban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 
feladatai, eszközei, eljárásai 
 
Alapelvek és értékek 
Intézményünkben a tehetséggondozást tartjuk a legfontosabbnak. Iskolánkban pótolni kívánjuk azt a 
hiányt, amely a művészeti tárgyak óráinak alacsony száma miatt keletkezett az általános iskolákban. 
Olyan diákokat akarunk nevelni, akik el tudják választani az értéket az értéktelentől, az igényest az 
igénytelentől. 
Tiszteljék szüleiket, tanáraikat, egymást. Tartsák tiszteletben egymás véleményét, véleményüket 
tudják előadni kulturált formában- még egymás előtt is! Legyenek képesek művészi élmény 
befogadására- különös tekintettel a színház-, múzeum-, koncertlátogatásokra. 
A nemzeti ünnepeket érezzék magukénak, tiszteljék az ősök által elért eredményeket, legyenek rá 
büszkék, hogy magyarnak születtek. Éppen ezért lehetőség szerint vegyenek részt a nemzeti ünnepek 
megünneplésén, szereplésükkel tegyék azokat szebbé. Legalább annyira tiszteljék más népek, 
kultúrák értékeit, hagyományait, próbálják azokat megismerni. 
Tiszteljék a település hagyományait, azok megőrzésében tevékenyen vegyenek részt. 
Tartsák tiszteletben az iskolai hagyományokat, és őrizzék meg azokat. 
 
Célok 
Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy a választott szakon belül nyújtson speciális művészeti 
ismereteket, és az alkotó munkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a 
harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. 
Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartását, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek 
befogadására, értésére és művelésére. 
Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns 
magatartásra. 
Az iskola célja az alkotói képesség kibontakoztatása, a gyermekek képességeinek maximális 
kifejlesztése egyénre szóló differenciálással. A tanulói készségek és képességek olyan fokra való 
fejlesztése, hogy a tanuló ezen eszköztár birtokában képes legyen saját gondolatainak, érzéseinek 
kivetítésére.  
Alapvető célkitűzésünk, hogy a művészeti oktatás-nevelés sajátos lehetőségeivel, eszközeivel, 
konkrét művelésével harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív embereket neveljünk.  
Célunk művészetre nyitott gondolkodású gyerekeket nevelni. 
A tanulók legyenek képesek a kortárs művészet megismerésére, befogadására. 
Fontosnak tartjuk, hogy növendékeink legyenek képesek a közösségi munkára, tudjanak együtt 
dolgozni, egymáshoz alkalmazkodni. 
Kiemelt célunk iskolánk névadójának, Dezső Lajos zenei örökségének ápolása. 
 
Feladatok 
Az alapfokú művészetoktatás feladata, hogy ismertesse meg az egyes művészeti ágak alapvető 
ismeretanyagát és technikáit.  
Alapozza meg a művészi kifejezőkészségek kialakítását, bontakoztassa ki a tanulók alkotó fantáziáját 
és fejlessze improvizációs készségüket. 
Készítse fel az átlagosnál jobb képességű növendékeket a szakirányú továbbtanulásra, illetve 
művészeti önképzőkörök, együttesek munkájába való bekapcsolódásra. 
Törekedjen a társművészetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra. 
Intézményünkben a tanulók személyiségének fejlesztése, a művészeti kifejezőkészségek 
megalapozása, a kiemelkedő képességű tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. Fontosnak 
tartjuk, hogy növendékeink készségeit, képességei kibontakoztassuk, tehetségüket gondozzuk, hogy 
képesek legyenek a közösségi munkára, képesek legyenek együtt dolgozni, tudjanak egymáshoz 
alkalmazkodni. 
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Feladatunknak tartjuk, hogy növendékeinket megtanítsuk nyilvánosság előtt szerepelni (tudják 
kezelni a „lámpalázat”). 
 
Eszközök 
Feladataink megvalósításában különböző eszközök állnak rendelkezésünkre, mint pl. a kidolgozott 
pedagógiai módszerek alkalmazása.  
Ezen eszközök közé soroljuk még színpadi produkciók, kiállítások, koncertek, bemutatók létrehozását, 
a mindennapi élethez kötődő témák feldolgozását.  
Hatékony eszközünk a különböző problémamegoldásra ösztönző feladatmegoldások sora, a játékos, 
élményre épülő oktatás, alkotómunka.  
 
Eljárások 
Intézményünk céljainak és feladatainak megvalósulását az iskolában tanított tantárgyak tanítása, a 
különböző területeken végzett műhelygyakorlatok, a vizsgaelőadások, szereplések, versenyek és a 
szabadidős tevékenységek biztosítják. 
Egyszerre legyen kapcsolatban a gyerek több művészeti ággal, hogy képességei alapján ki tudja 
választani a neki legmegfelelőbb szakot. Azzal foglalkozzon elmélyülten, képességeihez, 
tehetségeihez mérten próbálja meg azt minél magasabb szinten elsajátítani. Ismerje meg a 
társművészeteket, azok egységes kezelését, egymással való összefüggéseiket. 
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulás során művészi élményben legyen részük a gyerekeknek, 
növendékeknek, szeressék meg a tanult tárgyat. 
Alaposan sajátítsák el a tananyagot, azt képességük, tehetségük, tudásuk szerint tudják előadni, 
tudásukat bemutatni. 
 
 
1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Általános célkitűzés  
Legfontosabb célkitűzésünk az, hogy a hozzánk járó gyermekek testi (fizikai), lelki (érzelmi), 
szellemi (intellektuális) és társadalmi (szociális) fejlődését tegyük lehetővé. Olyan személyiség 
kibontakozását segítjük, mely gyorsan változó világunk kihívásaira válaszolni képes, adaptív, 
sokoldalú, kreatív, önmaga és közössége sorsát alakítani tudó. 
Célunk, hogy tanulóinkban, különös tekintettel a sajátos nevelési igényűekre (SNI) kialakítsuk az 
egészséges énképet, önbizalmat, örömképességet, frusztrációtoleranciát. Olyan megküzdési 
stratégiákkal ismertetjük meg diákjainkat, amelyek képessé teszik őket a társadalmi normákat 
elfogadására, és követésére. Ennek eredményeképpen a társadalom érett, eredményes és 
versenyképes tagjaivá válhatnak. 
Kiemelt célkitűzésünk az önállóságra való nevelés az iskolai élet különböző színterein: 
- a tanítási órákon; 
- a közös (nem tanórai) foglalkozásokban, szakkörökön és kirándulásokon; 
- a tanítási órák közötti szünetekben is. 
- Értelmes és hasznos szabadidő eltöltésében. 

 
Alapelvek a személyiségformálásban  
E célok elérése érdekében a következő általános érvényű gondolatokat tartjuk fontosnak:  

 A személyiségfejlesztés jelen van a nevelő-oktató munka egész folyamatában.  

 A tanítási és nevelési folyamat során a személyiség egészét vesszük figyelembe. 

 Kiindulópontnak tekintjük a tanuló általános fejlettségi szintjét, tekintettel vagyunk életkori 
és biológiai érettségére. A különféle foglalkozásokat, módszereket a tanulók egyéni 
sajátosságaihoz igazítjuk. 
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 Törekszünk a tanuláshoz szükséges belső motiváció fenntartására, ami a gyermek 
tevékenységvágyán és aktivitásán alapul. 

 Az érzelmi biztonság megélése érdekében fontosnak tartjuk, hogy a gyermeket 
teljesítményétől függetlenül feltétel nélküli elfogadásban részesítsük. 

 A gyermek viselkedésének formálásában a jó teljesítményt, a jó szándékot és az igyekezetet 
minden adandó alkalommal elismerjük, méltányoljuk és megerősítjük. 

 Egész oktató-nevelő munkánkat áthatja a lelki egészség (mentálhigiéné) biztosítása, 
fenntartása tanítványainkban.  

 Az integrált nevelésben részt vevő tanulókban reális, pozitív énkép és egészséges önbizalom 
kialakítása.  

 Ezek alapján hosszú távú célunk a felelős pályaválasztásra felkészült személyiség kialakítása. 
 
Célok a személyiségfejlesztésben  

 Rendelkezzen a tanuló reális önismerettel, önfejlesztő képességgel.  

 Alakítsa ki reális én-képét.  

 Ismerje meg a tanuló a saját külső- és belső értékeit. 

 Legyen a tanulónak önbizalma, magabiztos fellépése, önérvényesítő magatartásra. 

 Alakuljon és fejlődjön kapcsolatteremtő képessége.  

 Képes legyen adekvát én-közlésre, kommunikációra.  

 Tudja értelmezni és alkalmazni a non-verbális jelzéseket.  

 Fokozatosan növekedjék önállósága.  

 Váljék kreatív emberré, alakuljon ki alkotó és kritikus gondolkodásmódja.  

 Legyen kész és képes a folyamatos, élethosszig tartó tanulásra, ismeretszerzésre.  

 Sajátítsa el a jövőben szükséges életvezetési kompetenciákat a kiegyensúlyozott élethez.  

 Tudja kezelni az érzelmi feszültségeket, képes legyen a személyközi konfliktusok kezelésére, 
feldolgozására.  

 Vállaljon felelősséget tetteiért.  

 Alakuljon és fejlődjön szociális érzékenysége.  

 Legyen képes szeretetet adni és kapni.  

 Tudja elfogadni a másságot (faji, vallási, kulturális, testi fogyatékosság-
mozgáskorlátozottság).  

 Segítse az integrált nevelésben résztvevő társait a beilleszkedésben.  

 Rendelkezzen toleranciával és empatikus készséggel.  

 Törekedjék testi-lelki harmóniája megőrzésére.  

 Éljen, táplálkozzon egészségesen.  

 Az egészséges életmód, a mozgás váljék életformává.  

 Rendelkezzék a tanuló önvédelmi képességgel (balesetvédelmi-, közlekedési ismeretek 
oktatása, stb.).  

 A sport, a játék öröme – kortól függetlenül – legyen része életének.  

 Tudjon különbséget tenni az alapvető erkölcsi normák közt (jó – rossz, helyes – helytelen 
stb.).  

 Tanulja meg, hogy mi a jog, és legyen képes élni vele.  

 Birtokolja a közösségi normákhoz való alkalmazkodási képességet.  

 
 
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok az alapfokú művészetoktatásban 
 
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 
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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, valamint a színművészetben és bábművészetben 
ötvöződnek. 
 
Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy 
az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 
 
A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az 
értékes alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi 
tulajdonságokat, magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményes szereplés 
összetevői. 
 
A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az akarati, az 
alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez. 
 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze 
identitását, vállalja másságát, elfogadja és másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a 
közösséghez való kötődést. 
 
A fenti alapelvek alapján iskolánk a pedagógiai programban fogalmazza meg a 
személyiségformálásról vallott nézeteit. 
A személyiség formálásban az örökletes adottságokon túl a környezet kultúrájának, normáinak, 
elvárásainak és jelentős szerepe van. Az iskola a művészeti nevelés sajátos módszerivel olyan 
személyiségeket kíván kibocsátani, akik a mindennapokban harmóniára törekednek. Igényük van az 
önállóságra, önművelésre.  
Az alapfokú művészeti iskolában folyó nevelés feltárja a művészeti élmény katartikus szerepét, 
megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. A művészeti alkotás során 
kifejezetten előnyt jelent, hogy a gyermekkel egyénileg, illetve kis létszámú csoportokban 
foglalkozhatunk. Erős személyes kötődés alakul ki, mely meghatározó a tanuló fejlődésében. A 
gyermekek kezdeti motivációja gyakran a tanár személyiségén alapszik. Később ezt megerősíti, vagy 
gyengíti a kontaktus alakítása, az elvárásoknak való megfelelés eredményessége. Az erős kötődés a 
tanár személyiségéhez és a tanár gyermekhez való viszonya erősen befolyásolja a tanulás 
eredményességét. 
 
Fontos feladatunk a személyiség fejlesztése folyamán: 

- Pozitív megerősítés, a motivációs bázis támogatása élményekkel, helyes kritikával 
értékelés. 

- Helyes önértékelés kialakítása. 
- A sikerek és kudarcok közös feldolgozása, megbeszélése a szülők bevonásával. 
- A helyes gyakorlás megtanítása, fejlesztése, motiválása. 
- Az esztétikai érzék, ízlés fejlesztése, formálása. 
- Az önkifejezés, nyitottság, mások elfogadásának fejlesztése. 
- Az alkotás által elérhető öröm, élmény feldolgozása. 
- A szereplési szorongás leküzdésének segítése. 
- A művészetoktatás sajátos eszközeinek felhasználása a kapcsolatteremtésben. 

Feladataink eredményes végzéséhez szükségünk van a szülők segítségére, a velük való jó kapcsolat 
kialakítására és ennek fenntartására. 
Ennek eszközei: 
- Órai bejegyzés az ellenőrzőbe. 
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- A szülők érdeklődésének felkeltése az iskola közösségi programjai iránt, bevonásuk ezek 
szervezésébe, megvalósításába. 

- Rendszeres műsoros szülői értekezlet, a gyermekek teljesítményének, szereplési szituációinak 
közös megélése, és feldolgozása, a fejlődési ütem, a személyes problémák megbeszélése, a 
megoldások közös keresése. 

- Szülői óralátogatások biztosítása. 
Közös célunk a személyiség komplex fejlesztése, a harmonikus, az önmagát és társait helyesen 
megítélő emberré nevelés. 
 
1.3 Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Az iskolai egészségnevelésnek hozzá kell járulnia, hogy a tanulók megfelelő tudást és ösztönzést 
szerezzenek az egészséges életvitelhez. A tanulóknak érteniük kell az egészséggel összefüggő 
kérdések fontosságát. El kell érnünk, hogy az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, és 
konkrét tevékenységeken keresztül valósuljanak meg. 
 
Feladatunknak tartjuk, hogy a nálunk tanuló gyermekek: 

 állítsanak fel kötelező értékrendszert az egészség iránti elkötelezettségnek;  

 ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait; 

 legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával; 

 tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészségét befolyásoló hatását; 
legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni; 

 ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását; 

 érjék el személyiségük fejlettségének lehetséges felső határát. 
 
1.3.1 Az egészségfejlesztés iskola feladatai 
A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek 
javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési program, 
melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, 
olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít. 
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres 
végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a nevelési-oktatási 
intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő résztvevők ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása  

 mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek  

 a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése  

 környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is 
magában foglaló egészségfejlesztés hatékony oktatása. 

 
Az egészségnevelés legfontosabb területei beépülnek az iskola pedagógiai rendszerébe. A különböző 
tantárgyak tananyagtartalmában megjelennek az egészségnevelés oda illő ismeretei és az ezek által 
nyújtott lehetőségek maximális kihasználása - figyelembe véve a tanulók élettani sajátosságait. Ezek 
beépülnek a tantárgyi programokba és a tanári ütemtervekbe. 
 
Az osztályfőnöki órák a kiemelt színterei az egészséges életmódra nevelésnek. Ezzel kapcsolatos 
témák:  
- Szenvedélybetegségek káros hatásai, megelőzésük (dohányzás, alkohol-fogyasztás, kábítószer-
fogyasztás, játék-szenvedély, internet- és tv-függés) 
- Egyéni környezettisztelet, környezetvédelem, 
- Családi életre nevelés,  
- Szexualitás, 
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- Több mozgás, tömegsport, 
- Stressztűrés, -kezelés, 
- Egészséges táplálkozás, 
- Személyi higiéné, 
- Balesetmegelőzés, 
- Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja, 
- Fogyasztóvédelem, 
- Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése, 
- Iskola-egészségügy igénybevétele, 
- Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele, 
- Otthoni betegápolás. 
 
1.3.2 Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és 
testnevelés óra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg a gyermekvédelmi felelős és védőnő 
közreműködésével összeállított tematika alapján. 
 
Tanulóink felmenő rendszerben 4. osztálytól vesznek részt a foglalkozásokon. 
Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

 Megismerkedni az alapvető elsősegély-nyújtási technikákkal 

 Célszerű alkalmazása enyhe balesetek alkalmával 

 Biztonság kialakítása az alkalmazási technikák megvalósításában 
 
Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 
a) Biológia óra keretében 
b) Meghívott előadók segítségével 
c) Iskolai versenyeken elsősegélynyújtással kapcsolatos feladatok szakszerű végrehajtása, ellenőrzése 
 
1.4 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

 A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelői irányítása.  
 A tanulók életkori sajátosságainak, fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek 

fejlesztésében.  
 Az önkormányzás képességének kialakítása.  
 A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése.  
 Az iskolai közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása.  

 
1.4.1 A tanítási órán, és az egyéb foglalkozásokon megvalósítható és közösségfejlesztő feladatok: 
 
A tanítási órákon diákjaink többféle csoportban vesznek részt. A tanórák egy részét tanulóink saját 
osztályközösségükben töltik, de többször előfordul, hogy osztálykereten kívüli nívócsoportokban, 
vagy egyéb szervezési szempontok szerinti másfajta csoportbeosztásban vesznek részt az oktatásban. 
Tanulóink nagy részét érintő fejlesztő foglalkozásokon pedig akár több évfolyam diákjai vesznek részt 
egyszerre. Így tehát a tanórákon megvalósuló közösségfejlesztő feladataink eredményes végrehajtása 
elengedhetetlenül fontos a toleráns légkörű, egymást segítő, szolidáris iskolai attitűd kialakításában.  
Egész iskolánkat áthatóan megjelenő és megvalósítandó feladatok tehát: 

 Tolerancia 

 Elfogadás 

 Egymásra figyelés 

 Konfliktuskezelés 
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 Bizalom 

 Empátia 

 Vita-és kommunikációs képességek 

 Dönteni tudás 

 Közös érdekek szem előtt tartása 

 Együttműködés, egymás segítése 

 Tisztelet 

 Nyitottság egymás problémái iránt 
 
1.4.2 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai: 
 
A közösségek fejlesztése során ki kell alakítani az “önkormányzás képességét”, vagyis legyenek 
képesek nevelői segítséggel célt kitűzni maguk elé, és ennek elérése érdekében összehangoltan 
tevékenykedni, majd munkájukat értékelni. 
Cél, hogy: 

 megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;  

 érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak; 

 gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség szolgálatát, 
az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; 

 
1.4.3 A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai: 
 
A közösségfejlesztésben emocionálisan nélkülözhetetlenek az együttes élmények, a közös 
cselekvések.  
A megvalósítás formái: 

 Kirándulások, helytörténeti séták, amelyek az együttes élményen túl lehetőséget teremtenek 
nemzeti értékeink jobb megismerésére, megbecsülésére; a természet iránti tisztelet, a 
környezet iránti felelősség érzésének felkeltésére. 

 Kiállításokon, színházi, zenei, irodalmi programokon való részvétel az esztétikai nevelés 
mellett szolgálja a kulturált megjelenés, viselkedés normáinak elsajátítását, gyakorlását.  

 A közös sportprogramok előmozdítják az egészséges életmód szokásrendszerének 
kialakítását. 

 A csapatversenyeken való részvétel erősíti az egészséges versenyszellemet, segíti az 
együttműködő-készség fejlődését. 

 Az együttes szereplésekben való felkészülések olyan képességek megmutatására is 
lehetőséget teremtenek, amelyekre a tanítási órák keretében nincs lehetőség. E feladatok 
kiváló terepet jelentenek a közösséggel szembeni felelősség átérzésének elmélyítésére. 
 

1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai  
 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 
A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg.  
 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 
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 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, 

 iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza 
meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre 

 

 Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során 
maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

 Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői 
munkaközösségével.  

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

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

 Szülői értekezletet tart. 

 Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és 
év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos 
adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. 

 Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az 
iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, 
közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. 

 Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére.  

 Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását.  

 Ha szükséges, órát látogat az osztályban.  
 
A hatékony együttnevelés, illetve a különnevelés az alábbi kompetenciák meglétét igényli 
pedagógusainknál az intézményünkben: 
 

 A tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak tanulókra jellemző 
módosulásait. 

 Egyéni haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális 
módszereket, technikákat alkalmaz. 
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 A tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 
beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyság-vizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése 
alapján - szükség esetén - megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó 
módszereket alkalmaz. 

 Egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. 

 Alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez. 

 Együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 
beépíti a pedagógiai folyamatokba. 

 
 
A pedagógusok helyi feladatai az alapfokú művészetoktatásban 
 
A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A 
pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 
 

 a tanítási órákra való felkészülés, 

 a tanulók dolgozatainak javítása, 

 a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

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

 felvételi, különbözeti, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

 dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

 a tanulmányi versenyek lebonyolítása, 

 tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

 felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken,  

 iskolai kulturális programok szervezése, 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

 részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

 a tanulók felügyelete óraközi szünetekben, 

 tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, 

 iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

 iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

 szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, 

 osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
 
 
 
 
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok az alapfokú művészetoktatásban 
 
A közösségfejlesztés során a társakhoz való kötődést, alkalmazkodást, összetartozás érzését, illetve a 
közösen elvégzett eredményes munka elégedettségét tapasztalják meg tanítványaink. A népi játékok, 
tánc, közös alkotások, színjáték kiemelkedően fontos szerepet játszanak az egyén és a közösség 
kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a közösséghez való alkalmazkodás, a szocializáció 
tudatos alakításában. A képzőművészetben egy-egy téma, ábrázolandó tárgy vagy természetrészlet 
közös feldolgozása és tanulónkénti összehasonlítása, vagy tematikus kiállítások, egy tanév munkáinak 
közös tárlata nyújthat együttes élményt, összetartó erőt a tanszak tanulói között. 
Az egyéni érdek alárendelése a közösségnek, valamint a közösség részéről az egyéni munka 
eredményeinek elismerése, ennek fejlesztése a művészi tevékenységbe beágyazottan jelenik meg. A 
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csoporton belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez fontos az egymás iránti felelősség erősítése (pl. 
koreográfia, színielőadás, közös kiállítás). A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával 
fejleszti a csoport együttgondolkodását. A hibák közös javítása, a bírálat hozzájárul a felelősségtudat 
erősítéséhez. 
A tanulócsoportot kisebb egységekre bontva közös feladatokat adhatunk a tanulóknak, olykor 
versenyeztetve őket, az együtt végzett munka felelősségének kialakítása, örömének átérzése 
érdekében. A tanulók rendszeresen értékelik egymás munkáját, hogy ezáltal fejlődjék értékítéletük 
objektivitása, a segítőszándék kifejeződése. A tanulók saját teljesítményüket is értékelik az 
eredményesség szempontjából, mivel azt kívánjuk tudatosítani, hogy egymás munkájának 
értékelésekor és önmagukkal szemben is tárgyilagosan ítéljenek. Szituációs játékok-népdalok stb. 
felhasználásával erősítjük annak tudatát, hogy az egyéni siker a közösség együttműködésének 
függvénye, de a közösség sikere is függ a játékban résztvevő egyes tanulók teljesítményétől. 
 
 
1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység 
 
A kiemelt figyelem ás különleges bánásmód igénye a szokásos tartalmi és eljárásbeli 
differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve 
kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai 
eljárások alkalmazását teszi szükségessé. A mi iskolánk is ezt az irányvonalat követi mind a többségi 
oktatást igénylők és a sajátos nevelési igénnyel jelentkezők együttnevelésében, mind pedig a 
különnevelésben. 
 
1.6.1  A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek  
 
Az iskola feladata és kötelessége, hogy minden gyermek személyiségének optimális kibontakozását 
elősegítse, tehetségüket felismerje, és kibontakoztassa. Ezért a következő eljárásokat alkalmazzuk: 
1. Speciális csoportok kialakítása nem életkor, hanem teljesítményszint szerint.  
2. Egyéni feladatkijelölés: az oktatás belső differenciálásához tartozó módszer. A tehetséges gyerek 

számára egyéni feladatkijelöléssel lehetőséget adunk a képességüknek és tempójuknak megfelelő 
tanulásra. 

3. Munkacsoport és intenzív kurzusok. A tantervi anyagot csoportokban veszik át, a felszabadult időt 
a megszerzett tudás elmélyítésére fordítják. Előnye ennek a formának, hogy a tanulók 
osztályközösségükben maradnak és az azonos képességűekkel való bánásmód előnyösen hat a 
gyermekek társas viselkedésére, akik aztán a normál oktatásba való visszatéréskor türelmesebbek 
társaikhoz is. 

4. További teljesítménycsoportokban való részvétel. 
5. A kiemelkedő képességűek, mint a kisebbek segítői. Sok tehetséges gyerek önállóan is át tud 

vállalni segítő feladatkört is. Viszont nem minden tanuló alkalmas erre. Figyelni kell arra, hogy ne 
ez legyen az egyetlen tehetséggondozói forma a gyerek számára. 

6. Felkészülés versenyekre. 
7. Részleges részvétel magasabb osztályok tanítási óráin, foglalkozásain. Az egy-egy területen 

kiemelkedő képességű tanulót gyakran azzal is segíthetjük, ha kedvenc tárgyukból magasabb 
osztályok óráin, foglakozásain vehet részt. Így benn marad osztályközösségében, művészeti 
csoportjában, valamint tehetségének és érdeklődésének megfelelő szinten tanul. 

8.  Gyermekcsere program. Ha az osztályozás már elvesztette értékmérő és inspiráló szerepét, akkor 
egyes gyerekek esetében szóba jöhet a fél- vagy egy éves külföldi vagy belföldi tanulás az adott 
speciális intézményben, formában.  
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Fontos  a tanárok felkészítése, mivel speciális, esetenként váratlan intellektuális ill. nevelői helyzetek 
adódnak a tehetséggondozás során. A legtöbb kiemelkedő képességű tanuló rá van utalva egy erős 
tanáregyéniségre! 
A tehetséggondozás tehát sokarcú pedagógiai stratégiát igényel, olyan sokarcú, mint a tehetség 
megjelenésének formái. Hogy helyesen cselekedjünk, tudnunk kell a mérték elvét, hogy ne essünk a 
személytelen, teljesítményelvű elképzelések korlátolt hajszájába. Nem kell gyermekeinket a világ 
legszomorúbb versengésére késztetni, nem kell hajtani, hogy valakivé legyen. A támogató kapcsolat 
gyöngéd légkörét kell kialakítani.  
Valamennyi ember nevelődéséhez pedig fontos, hogy az iskolának célja legyen, hogy az egyéni 
érdeklődést kielégítse, a kezdeményezőkészséget fejlessze és bátorítsa, hogy a gyermek önmaga 
értékét felismerhesse és örömmel megélhesse, önbizalmát ápolja. Fontos továbbá, hogy az általában 
beidegződött kompetitív hozzáállás mellett nagyobb teret nyerjen az egymást segítő, támogató, 
szolidaritáson alapuló kooperatív attitűd. 
 
 
1.6.2 Az SNI és a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 
 
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 
differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. 

 
A mi iskolánk is ezt az irányvonalat próbálja követni a hagyományos oktatást igénylők és a sajátos 
nevelési igénnyel jelentkezők együttnevelésében. 

 
A befogadó pedagógusok többsége számára nagy kihívást jelent a sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatása-nevelése. A tanórai munka zökkenőmentessége és a heterogén csoportokkal végzett sikeres 
pedagógiai munka érdekében szakmai kompetenciájukat új elemekkel kellett bővíteni. Meg kellett 
ismerni és alkalmazni azokat a technikákat – pl. a kooperatív tanítás-tanulás vagy a rugalmas 
tanulásszervezés – amelyekkel a sajátos nevelési igényű tanuló bevonható a tanulócsoport 
differenciált munkájába.  
Az együttnevelés sikere nagymértékben múlik azon, hogy a pedagógusok elfogadó, toleráns, 
gyermekközpontú szemlélete mellett a módszertani eljárások és ismeretek bőséges választéka, az 
eszköztár széles palettája, a hatékony tanítás elemeinek birtokosa. 

• A befogadó pedagógus nem vonhatja ki magát a sajátos nevelési igényű tanulóval 
kapcsolatos pedagógusi tennivalókból a tanórán, még a két tanáros modell gyakorlatában 
sem. 

• Odafigyelést és erőfeszítést igényel a pedagógustól az integrált tanulók testi-érzékszervi 
fogyatékosságuk miatti sajátos nevelési igényének, nehézségeinek alapos megismerése és az 
ezekhez való napi alkalmazkodás.  

• Az egyéni segítés iránti igény életkortól és iskolatípustól függő, az időráfordítás és intenzitás 
tekintetében és a segítés formáját tekintve is eltérő.  

 
Alsó tagozatban a tanító a tanulóval szorosabb kapcsolatban van, több idő áll rendelkezésére a 
sajátos tanulási szükségletek megfigyelésére, feltárására; a tanulásban önálló tanítvánnyal. 
Felső tagozatban, középiskolában a pedagógus megbeszélheti, hogy a fogyatékosság milyen 
problémát okoz a tanulásban, és az milyen segítséggel kompenzálható.  
 
A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus feltárhatja a tanuló diagnózisából 
fakadó pedagógiai következményeket, a sajátos nevelési igényt, ám ez önmagában nem elegendő. A 
segítő jelenlét nem mentesíti ugyanis a befogadó pedagógust az alól, hogy a tanulási nehézségekről 
személyes tapasztalatot is szerezzen. Informálódnia kell például arról, hogy milyen betűmérettel és 
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betűtípussal célszerű gyengén látó tanítványa számára a feladatlapokat elkészíteni. Nagy odafigyelést 
és önfegyelmet igényel eleinte a tanártól az is: ne feledkezzen el arról, hogy magyarázat közben 
mindig a hallássérült tanuló felé kell fordulnia. Nem elegendő ezekre a sajátos igényekre 
rácsodálkozni, meg kell ismerni, és be kell építeni a mindennapi tanítási gyakorlatba. Az a pedagógus, 
aki kellő figyelmet fordít sajátos nevelési igényű tanítványára, átéli nehézségeit, tanúja 
küzdelmeinek, az a közös munkában egyre elfogadóbbá válik. A fogadó intézmények szakembereinek 
attitűdje és felkészültsége tehát kulcsfontosságú tényező az integráció sikerességében. 
 

 
Cél: 
A fejlesztő foglalkozások célja, hogy képessé tegye a saját tanulócsoportjában a közös munkára, az 
önálló feladatok megoldására, a tananyag feldolgozására és elsajátítására. A gyerekek "bekerülése" 
a foglalkozásokra a Szakértői Bizottságok javaslata, a pedagógus véleménye, valamint a szülő és a 
gyerek kérésére történik. A foglalkozások szervezése a gyerek megfigyelése, valamint az 
információk feldolgozása és az okok feltárása után kezdődik meg. 
 
 
 
Forma: 
A fejlesztő foglalkozások formája lehet csoportos, kiscsoportos és egyéni.  
Az csoportos foglalkozásokon általában 4-8 fő vesz részt. Ez a forma heterogén csoportok 
szervezését teszi lehetővé. Egyéni foglalkozáson minden gyerek részt vesz a megismerkedés 
időszakában, hiszen személyes elfogadás, kötődés nélkül a munkája nem lenne eredményes. 
Később csak azok maradnak egyéni foglalkozáson, akik kifejezetten egyéni bánásmódot igényelnek.  
 
A kiscsoportos (2-4 fő) foglalkozást általában a probléma szempontjából homogénnek mondható 
gyerekek körében tartanak. Célja a funkciózavar megszüntetése, vagy csökkentése, a 
pszichomotoros és percepciós funkciók korrekciója, fejlesztése, az épen maradt funkciók 
erősítésével a transzfer hatás tudatos kihasználása.  
A fejlesztő foglalkozások általában kiscsoportos keretben zajlanak, de szükség szerint egy-egy 
gyereknél a foglalkozások minden formája előfordulhat. 
A foglalkozások rendje függ az elmaradás mértékétől, mennyiségétől és milyenségétől, a csoportba 
szervezés megoldhatóságától valamint a gyerekek számától.  
A tanulók között meglévő eltérések a tanórákon is a differenciált eljárások, tartalmak és 
oktatásszervezési megoldások alkalmazását teszik szükségessé. Az integráltan oktatott sajátos 
nevelési igényű tanulók differenciált oktatását a tanórákon – főként az 1-6. évfolyamokon - 
gyógypedagógiai asszisztens segítségével tudjuk hatékonyan végezni. Felsőbb évfolyamokon 
szükség és lehetőség szerint bontott csoportokban, nívócsoportokban, tantárgyblokkokban folyik 
az oktatás. 
A célzott kiscsoportos fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült 
funkciók korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási 
technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére irányul. 
Intézményünkben a tanulási nehézségek kiküszöbölését a pedagógus nem hárítja teljes egészében a 
gyógypedagógusra, hanem igyekszik, hogy saját eszköztárán változtasson, amikor problémákat lát, 
vagyis csak a gyermekben, de sajátmagában is keresi a változtatás lehetőségeit. A gyógypedagógus 
partner ebben a folyamatban, nem csak a gyermek fejlesztése a feladata, hanem a konzultálás, a 
közös tervezés a pedagógusokkal és szaktanárokkal. A gyermek egyéni fejlesztését is vállalja szükség 
esetén, de azt nem a soron lévő iskolai feladatik megoldására, hanem képességfejlesztésre fordítja. 
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A célzott kiscsoportos fejlesztés kifejezetten a sérülésspecifikusságot tartja szem előtt, a sérült 
képességek korrekciós területeit, külön figyel a kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a 
tanulási technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére. 
 
Területei: 
Percepció fejlesztése 

- vizuális 
- akusztikus 
- taktilis-kinesztéziás 

Mozgáskoordináció, mozgás fejlesztése: 
- mozgásbiztonság 
- nagymozgás koordináció 
- finommozgás összerendezettség 
- mozgásgyorsítás 
- mozgásszabályozás 

A percepciós zavarok kiküszöbölése, ill. az ebből adódó problémák korrigálása 
- tévészlelés - tévirányok 
- testséma, térbeli tájékozódás képessége 
- alaklátás (gestalt látás, rész-egész) 
- formaészlelés 

Szocializációs, magatartási zavarok enyhítése, kívánt formák kialakítása, fejlesztése: 
- akarat 
- jellem 
- igényszint 
- önállóság, önellenőrzés 
- önbizalom 
- fegyelmezettség 
- közösségi viselkedés 
- kudarctűrő képesség  

Kommunikációs zavarok enyhítése, a kommunikációs szint emelése 
- beszédhiba  
- beszédritmus  
- beszédészlelés-beszédmegértés 
- nyelvi kommunikáció – metakommunikáció 

Részképesség (akadémiai képességek) fejlesztés: 
- diszlexia prevenció, reedukáció 
- diszgráfia prevenció, reedukáció 
- diszkalkulia prevenció, reedukáció 

A mentális-kognitív képesség fejlesztés: 
- figyelem 
- emlékezet 
- gondolkodás 
- beszédkészség 

Tanulási technikák elsajátítása 
 

A módszereket a normál pedagógiai, didaktikai ismeretek, a gyakorlatban szerzett tapasztalatok 
valamint gyógypedagógiai és pszichológiai eszköztárból merített ismeretek adják. 
 



 24 

 
Az elmúlt évek statisztikáinak elemzéséből a sajátos nevelési igényű gyermekek megoszlása az iskolánkban 

 

Iskolánk szakember ellátottsága és tárgyi feltételei révén az alábbi fogyatékosságtípusú tanulók 
integrált nevelés-oktatását tudja felvállalni és hatékonyan fejleszteni: 

 
Értelmi fogyatékos tanulók 

- F70.0 Enyhe mentális retardáció, viselkedésromlás nincs, vagy nagyon enyhe 
o F70.1 Enyhe mentális retardáció, markáns viselkedésromlással, ami figyelmet 

vagy terápiát igényel 
o F70.8 Enyhe mentális retardáció, a viselkedés egyéb romlásával 
o F70.9 Enyhe mentális retardáció, viselkedésromlást nem jeleztek 

 
Mozgásszervi  fogyatékos tanulók  

- G80 Csecsemőkori agyi bénulás 
o G80.0 Spasticus agyi bénulás 
o G80.1 Spasticus kétoldali bénulás 
o G80.2 Csecsemőkori féloldali bénulás 
o G80.3 Dyskineticus agyi bénulás 
o G80.4 Ataxiás agyi bénulás 
o G80.8 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás 
o G80.9 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n. 

- G81 Féloldali bénulás (hemiplegia) 
o G81.0 Féloldali petyhüdt bénulás 
o G81.1 Féloldali spasticus bénulás 
o G81.9 Féloldali bénulás k.m.n. 

- G82 Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia 
o G82.0 Petyhüdt paraplegia 
o G82.1 Spasticus paraplegia 
o G82.2 Paraplegia k.m.n. 
o G82.3 Petyhüdt tetraplegia 
o G82.4 Spasticus tetraplegia 
o G82.5 Tetraplegia k.m.n. 

- G83 Egyéb bénulásos szindrómák 
o G83.0 Felsõ végtag kétoldali bénulása 
o G83.1 Az egyik alsó végtag bénulása 
o G83.2 Az egyik felsõ végtag bénulása 
o G83.3 Egy végtag bénulása k.m.n. 
o G83.4 Cauda equina szindróma 

enyhe értelmi fogyatékos

gyengénlátó

vak, nagyothalló, mozgás és 
beszédfogy

siket, autista

egyéb
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o G83.8 Egyéb meghatározott bénulásos szindrómák 
o G83.9 Bénulásos szindróma k.m.n. 

- Q70 Összenőtt ujjak (syndactylia) 
o Q70.0 Összenőtt ujjak 
o Q70.1 Úszóhártyás ujjak 
o Q70.2 Összenőtt lábujjak  
o Q70.3 Úszóhártyás lábujjak 
o Q70.4 Polysyndactylia 
o Q70.9 Ujjak összenövése, k.m.n. 

- Q71 A felső végtag redukciós defektusai 
o Q71.0 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
o Q71.1 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével 
o Q71.2 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 
o Q71.3 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya 
o Q71.4 Az orsócsont megrövidülése 
o Q71.5 A singcsont megrövidülése 
o Q71.6 Rákolló-kéz 
o Q71.8 A felső végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 
o Q71.9 A felső végtag redukciós defektusa k.m.n. 

- Q72 Az alsó végtag redukciós defektusai 
o Q72.0 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
o Q72.1 A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével 
o Q72.2 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya 
o Q72.3 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya 
o Q72.4 A combcsont megrövidülése 
o Q72.5 A sípcsont megrövidülése 
o Q72.6 A szárkapocs megrövidülése 
o Q72.7 Hasadt láb 
o Q72.8 Az alsó végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 
o Q72.9 Az alsó végtag redukciós defektusa k.m.n. 

- Q73 Nem meghatározott végtag redukciós defektusai 
o Q73.0 Nem meghatározott végtag(-ok) veleszületett hiánya 
o Q73.1 Nem meghatározott végtag(-ok) proximális végének hiánya 
o Q73.8 Nem meghatározott végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

- Q74 Egyéb veleszületett végtag-rendellenességek 
o Q74.0 A felső végtagok és vállöv egyéb veleszületett rendellenességei 
o Q74.1 A térd veleszületett rendellenessége 
o Q74.2 Az alsó végtag(-ok) és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei 
o Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita 
o Q74.8 Egyéb meghatározott veleszületett végtagrendellenességek 
o Q74.9 A végtag(-ok) k.m.n. veleszületett rendellenessége 

- Q75 Az agy- és arckoponya csontjainak egyéb veleszületett rendellenességei 
o Q75.0 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis) 
o Q75.1 Dysostosis craniofacialis 
o Q75.2 Hypertelorismus 
o Q75.3 Nagyfejűség (macrocephalia) 
o Q75.4 Dysostosis mandibulo-facialis 
o Q75.5 Disostosis oculo-mandibularis 
o Q75.8 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszületett 

rendellenességei 
o Q75.9 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei 

- Q76 A gerinc és csontos mellkas veleszületett rendellenességei 
o Q76.0 Rejtett gerinchasadék (spina bifida occulta) 
o Q76.1 Klippel-Feil szindróma 
o Q76.2 Veleszületett csigolyacsuszamlás (spondylolisthesis) 
o Q76.3 Veleszületett scoliosis veleszületett csontrendellenesség miatt 



 26 

o Q76.4 A gerincoszlop egyéb veleszületett, scoliosissal nem társuló 
rendellenességei 

o Q76.5 Nyaki borda 
o Q76.6 A bordák egyéb veleszületett rendellenességei 
o Q76.7 A szegycsont veleszületett rendellenességei 
o Q76.8 A csontos mellkas egyéb veleszületett rendellenességei 
o Q76.9 A csontos mellkas veleszületett rendellenessége k.m.n. 
 

- Q77 Csont-porcképződési zavar (osteo-chondrodysplasia) a csöves csontok és 
gerinccsontok növekedési defektusával 

o Q77.0 A porcfejlődés hiánya (achondrogenesis) 
o Q77.1 Thanatophoricus rövid alkat 
o Q77.2 Rövid borda szindróma 
o Q77.3 Chondrodysplasia punctata 
o Q77.4 A porcképződés hiánya (achondroplasia) 
o Q77.5 Dysplasia diastrophica 
o Q77.6 Chondroectodermális dysplasia 
o Q77.7 Spondyloepiphyseális dysplasia 
o Q77.8 Egyéb osteo-chondrodysplasia a csövescsontok és gerinc növekedési 

defektusaival 
o Q77.9 Osteo-chondrodysplasia a csövescsontok és gerinc növekedési 

defektusával k.m.n. 
- halmozottan sérült mozgáskorlátozott (tanulási, beszéd, nyelvfejlődési 

akadályozottság vagy fejlődés más további zavarai) 
 

Érzékszervi fogyatékos tanulók 

- H54 Vakság és csökkentlátás 
o H54.0 Vakság mindkét szemen 
o H54.1 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen 
o H54.2 Csökkentlátás mindkét szemen 
o H54.3 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen 
o H54.4 Vakság egyik szemen 
o H54.5 Csökkentlátás egyik szemen 
o H54.6 Nem osztályozott látásvesztés egyik szemen 
o H54.7 Nem meghatározott látásvesztés 

- halmozottan sérült gyengén látó (tanulási, beszéd, nyelvfejlődési akadályozottság 
vagy fejlődés más további zavarai) 

- H90 Vezetéses típusú és idegi eredetű hallásvesztés 
o H90.0 Kétoldali vezetéses hallásvesztés 
o H90.1 Egyoldali vezetéses hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 
o H90.2 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n. 
o H90.3 Kétoldali idegi hallásvesztés 
o H90.4 Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 
o H90.5 Idegi hallásvesztés k.m.n. 
o H90.6 Kétoldali, kevert vezetéses típusú és idegi hallásvesztés 
o H90.7 Egyoldali kevert vezetéses típusú és idegi hallásvesztés, ép ellenoldali 

hallással 
o H90.8 Kevert vezetéses típusú és idegi hallásvesztés, k.m.n. 

- halmozottan sérült hallássérült , amennyiben a hallássérüléshez tanulási, beszéd-, 
nyelvfejlődési akadályozottság, vagy a fejlődés más zavarai társulnak 

 
Beszédfogyatékos tanulók   

- F80 A beszéd és beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei 
o F80.0 Az artikuláció jellegzetes zavara 
o F80.1 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 
o F80.2 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 
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o F80.3 Szerzett aphasia epilepsziával *Landau-Kleffner szindróma+ 
o F80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 
o F80.9 A beszéd és a nyelv fejlődésének nem meghatározott zavara 

- F82 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 
- R47 Beszédzavarok, m.n.o. 

o R47.0 Dysphasia és aphasia 
o R47.1 Dysarthria és anarthria 
o R47.8 Egyéb és nem meghatározott beszédzavarok 

- R49 Beszédhang zavarok 
o R49.0 Dysphonia 
o R49.1 Aphonia 
o R49.2 Hyper- és hyponasalitás 
o R49.8 Egyéb és nem meghatározott beszédhang zavarok 

- halmozottan beszédfogyatékos 
- komplex nyelvi fejlődési zavar 

 

Autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók  

- F84 Pervazív fejlődési zavarok 
o F84.0 Gyermekkori autizmus (autismus infantilis) 
o F84.1 Atípusos autizmus 
o F84.2 Rett-szindróma 
o F84.3 Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar 
o F84.4 Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló túlzott 

aktivitás 
o F84.5 Asperger szindróma 
o F84.8 Egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar 
o F84.9 Nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar 

- halmozottan sérült (tanulási, beszéd, nyelvfejlődési akadályozottság vagy fejlődés 
más további zavarai) 

 

Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók,  

súlyos tanulási zavarral küzdő tanulók  

- F81 Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési rendellenességei 
o F81.0 Meghatározott olvasási zavar (dyslexia) 
o F81.1 Az írás zavara (dysgraphia) 
o F81.2 Az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) 
o F81.3 Az iskolai készségek kevert zavara 
o F81.8 Az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara 
o F81.9 Az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara 

- F82 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 
- F83 Kevert specifikus fejlődési zavarok 

az aktivitás szabályozás és a figyelem zavaraival küzdők  

- F90 Hiperkinetikus zavarok 
o F90.0 Az aktivitás és a figyelem zavarai 
o F90.8 Egyéb hiperkinetikus zavar 
o F90.9 Nem meghatározott hiperkinetikus zavar 

magatartás-szabályozás zavara  
- F90.1 Hiperkinetikus magatartászavar 
- F91 Magatartási zavarok 

o F91.0 A családi körre korlátozódó magatartászavar 
o F91.1 Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (nem 

szocializált magatartászavar) 
o F91.2 Kortárscsoportba beilleszkedettek magatartászavara. (szocializált 

magatartászavar) 
o F91.3 Nyílt (kihívó) oppozíciós zavar 
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o F91.8 Egyéb magatartászavar 
o F91.9 Nem meghatározott magatartászavar 

 
- F92 Kevert magatartási és emocionális zavarok 

o F92.0 Depressziós magatartászavar 
o F92.8 Egyéb kevert magatartás és emocionális zavar 
o F92.9 Nem meghatározott kevert emocionális és magatartászavar 

- F93 Jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok 
o F93.0 Szeparációs szorongás a gyermekkorban 
o F93.1 Fóbiás szorongásos zavar gyermekkorban 
o F93.2 Szociális szorongásos zavar gyermekkorban 
o F93.3 Testvér rivalizáció (zavara) 
o F93.8 Egyéb gyermekkori emocionális zavar 
o F93.9 Nem meghatározott gyermekkori emocionális zavar 

- F94 A szocializáció jellegzetesen gyermek- és serdülőkorban kezdődő zavarai 
o F94.0 Elektív mutizmus 
o F94.1 Reaktív kötődési zavar gyermekkorban 
o F94.2 Diszinhibiciós (gátlástalan) kötődési zavar gyermekkorban 
o F94.8 Egyéb gyermekkori szociális funkciózavar 
o F94.9 Nem meghatározott gyermekkori szociális funkciózavar 

- F95 Tic (zavar) 
o F95.0 Átmeneti tic (zavar) 
o F95.1 Krónikus motoros vagy vokális tic (zavar) 
o F95.2 Kombinált vokális és multiplex motoros tic (zavar) *Gilles de la Tourette 

szindróma+ 
o F95.8 Egyéb tic zavarok 
o F95.9 Nem meghatározott tic zavarok 

- F98 Egyéb, rendszerint gyermek- és serdülőkorban kezdődő viselkedési és 
emocionális rendellenességek 

o F98.0 Nem organikus enuresis 
o F98.1 Nem organikus encopresis 
o F98.2 Csecsemő- és gyermekkori táplálási zavarok 
o F98.3 Pica csecsemő- és gyermekkorban 
o F98.4 Sztereotip mozgászavar 
o F98.5 Dadogás (psallismus, ischophonia) 
o F98.6 Hadarás (agitolalia) 
o F98.8 Egyéb, rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban kezdődő 

meghatározott viselkedés és emocionális zavar 
o F98.9 Rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban kezdődő nem 

meghatározott viselkedés és emocionális zavar 

 
A fejlesztési területek és óraszámok meghatározásakor a Köznevelési törvény 6. melléklete és a 
Szakértői Bizottságok szakértői véleményében foglaltak az irányadók. A fejlesztések összegződnek, az 
adott fejlesztési típus szakmai sajátosságainak, valamint az egyes tanulók aktuális állapotának 
megfelelően. 
 
terület ellátási forma szakember 

logopédia – hanghibák javítása 
beszédfejlesztés, 

egyéni 
kiscsoportos /3 fő 
csoportos 1.o. 

logopédus - gyógypedagógus, 

diszlexia-diszgráfia prevenció, reedukáció kiscsoportos 
3-6 fő/csoport 

gyógypedagógus, tanító-
gyógypedagógus 

diszlexia reedukáció kiscsoportos 
3-6 fő/csoport 

gyógypedagógus 
tanító-gyógypedagógus 

diszgráfia-diszortográfia reedukáció kiscsoportos 
3-6 fő/csoport 

gyógypedagógus 
tanító-gyógypedagógus 
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Gyógypedagógiai tagintézményünk szakember ellátottsága és tárgyi feltételei révén az alábbi 
fogyatékosságtípusú tanulók különnevelését tudja felvállalni és hatékonyan fejleszteni: 
 

 Közepes értelmi fogyatékos tanulók (BNO kód:: F 71) 

 Pervazív fejlődési zavar, autista tanulók (BNO kód: F 84.0 – 84.9) 
 autisztikus 
 halmozottan sérült (tanulási, beszéd, nyelvfejlődési akadályozottság   
 vagy fejlődés más további zavarai) 
 reciprok szociális interakciók zavarai 
 minőségileg károsodott kommunikáció 
 atipusos autizmus 
 Asperger-szindróma 
 Nem meghatározott PDD 

 Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók, súlyos tanulási zavarral küzdő tanulók (BNO 
kód: F 81.0 – 81.9 F 82, F 83)   

 diszlexia 
 diszgráfia 
 diszkalkulia 
 iskolai készségek kevert zavara 
 motoros funkciók specifikus fejlődési zavara 
 kevert specifikus fejlődési zavar  

az aktivitás szabályozás és a figyelem zavaraival küzdők   (BNO kód: F 90.0) 

Tanulásmódszertan, tantárgyi megsegítés kiscsoportos 
3-6 fő/csoport 

gyógypedagógus 
fejlesztőpedagógus 

diszkalkulia terápia kiscsoportos 
2-4 fő/csoport 

gyógypedagógus, szaktanár 
diszkalkulia terapeuta 
képzéssel 

Szintentartó diszkalkulia terápia kiscsoportos /4-8 fő gyógypedagógus 
specializált szaktanár 

Alapozó Terápia (idegrendszerfejlesztő 
mozgásterápia 

kiscsoportos 
4-6 fő/csoport 

testnevelő –mozgásterapeuta, 
gyógypedagógus-
mozgásterapeuta 

Gyógytestnevelés csoportos/ 12 fő 
kiscsoportos 1-2 fő 

testnevelő-mozgásterapeuta, 
testnevelő-gyógytornász 

Mozgásnevelés 
 

egyéni, kiscsoportos konduktor, mozgásterapeuta 

pszichés megsegítés – viselkedés korrekció csoportos/önismeret, kiscsoportos/10-12 
fő  

• figyelemcsoport, 
• énerősítő,  
• szociális készségfejlesztő,   
• hiper.  
• kortárssegítő,  
• szorongó. 

gyógypedagógus- 
pszichopedagógus, 
pszichológus 

egyéni krízis segítés egyéni  pszichológus 

mediátori megsegítés páros, kiscsoportos pszichológus 

autizmus specifikus megsegítés  egyéni 
kiscsoportos/ 3-5 fő 

pszichológus,  
gyógypedagógus 

komplex gyógypedagógiai fejlesztés 
 

kiscsoportos, egyéni gyógypedagógus  

érzékszervi fogyatékosok specifikus 
megsegítése 

egyéni, kiscsoportos gyógypedagógus, utazó 
gyógypedagógus 

általános fejlesztés kiscsoportos gyógypedagógus 

egyéni fejlesztés egyéni gyógypedagógus, logopédus, 
mozgásterapeuta 
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 figyelemzavar 
 fokozott arousal 
 Impulzivitás 

magatartás-szabályozás zavara  (BNO kód: F 90,1, 91.0 – 91.9, 92.0 – 92.9, 93.0 - 93.9, 94.0 – 
94.9, 98.0 – 98.9) 

 hiperkinetikus magatartászavar 
 kevert magatartás és érzelmi zavar 
 jellegzetesen gyermekkorban kezdődő érzelmi zavar 
 egyéb viselkedési vagy érzelmi zavar 
 szocializáció jellegzetesen gyermek v. serdülőkorban kezdődő zavara 

 
A fejlesztési területek és óraszámok meghatározásakor a Nkt. 6. melléklete és a Szakértői Bizottságok 
szakértői véleményében foglaltak az irányadók.  
 

 
 
 
 
1.6.3 A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése 
 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: 
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján 

 az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, 

 társas kapcsolati problémákkal, 

terület ellátási forma szakember 

logopédia – hanghibák javítása 
beszédfejlesztés, 

egyéni 
kiscsoportos /3 fő 

logopédus - gyógypedagógus, 

diszlexia-diszgráfia prevenció, reedukáció kiscsoportos 
3-6 fő/csoport 

gyógypedagógus, tanító-
gyógypedagógus 

diszgráfia-diszortográfia reedukáció kiscsoportos 
3-6 fő/csoport 

gyógypedagógus 
tanító-gyógypedagógus 

Tanulásmódszertan, tantárgyi megsegítés kiscsoportos 
3-6 fő/csoport 

gyógypedagógus 
fejlesztőpedagógus 

diszkalkulia terápia kiscsoportos 
2-4 fő/csoport 

gyógypedagógus, szaktanár 
dyscalculia terapeuta 
képzéssel 

Alapozó Terápia (idegrendszer fejlesztő 
mozgásterápia) 

kiscsoportos 
4-6 fő/csoport 

testnevelő –mozgásterapeuta, 
gyógypedagógus-
mozgásterapeuta 

pszichés megsegítés – viselkedés korrekció csoportos/önismeret, kiscsoportos/10-12 
fő  

• figyelemcsoport, 
• énerősítő,  
• szociális készségfejlesztő,   
• hiper.  
• kortárssegítő,  
• szorongó. 

gyógypedagógus- 
pszichopedagógus, 
pszichológus 

egyéni krízis segítés egyéni  pszichológus 

mediátori megsegítés páros, kiscsoportos pszichológus 

autizmus specifikus megsegítés  egyéni 
kiscsoportos/ 3-5 fő 

pszichológus,  
gyógypedagógus 

komplex gyógypedagógiai fejlesztés kiscsoportos, egyéni gyógypedagógus  

általános fejlesztés kiscsoportos gyógypedagógus 

egyéni fejlesztés egyéni gyógypedagógus, logopédus, 
mozgásterapeuta 
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 tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

 közösségbe való beilleszkedése, 

 illetve a személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 
sajátos nevelési igényűnek. 

 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését a tervezett Pedagógiai 
Szakszolgálati Intézmény hálózati bázisát nyújtó Nevelési Tanácsadók szakvéleménye alapján 
szervezzük és tervezzük meg.  
Iskolánk szakember-ellátottsága megfelel, mind a tanulási, mind a tanulási-beilleszkedési 
nehézséggel küzdők megsegítésével szemben támasztott követelményeknek 
 
A tanulók részleges kiemeléssel, egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztéssel, korrepetálással pótolják 
hiányaikat, hiszen a cél a minél előbbi felzárkózás a többiekhez.  
 
A kiscsoportos fejlesztésen, felzárkózhatáson túl a tanulás folyamatában a pedagógusok a tanórai 
differenciált oktatás, a mielőbbi felzárkózást segítő technikák és módszerek, módszerkombinációk 
alkalmazásával segítik a tanulókat. A fejlesztő munka különböző színtereken, párhuzamosan, egymást 
megerősítve folyik. 
 
A fejlesztés tudatosságát a egyéni fejlesztési terv biztosítja, amely személyre szólóan, a tanulói 
problémájára fókuszálva kerül kidolgozásra, és a fejlesztés biztosításának ütemterve. 
 
A fejlesztések területei az adott fejlesztési típus szakmai sajátosságainak, valamint az egyes tanulók aktuális állapotának 
függvénye 
Sajátosságainak meghatározásához, a területek súlypontozásához a szakvéleményben foglaltak az irányadók. 

terület  átlag óraszám szakember 

 ellátási forma 1-4. 
évfolyam 

5-6. 
évfolyam  

7-8 
évfolyam  

9-13 
évfolyam  

 

logopédia – 
hanghibák javítása 
beszédfejlesztés,  

egyéni 
kiscsoportos /3 fő  

 
1-2 
óra/hét 

 
1-2 
óra/hét 

  logopédus  

anyanyelvi - 
helyesírási  - olvasási 
szövegértési készség 
fejlesztése 

kiscsoportos 
3-6 fő/csoport 

 
1-2 
óra/hét 

 
 -2 
óra/hét 

 
1-2 
óra/hét 

 
1-2 
óra/hét 

tanító-
gyógypedagógus, 
gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus, 
beszédfejlesztő 
pedagógus 

matematikai 
készségek fejlesztése 

kiscsoportos 
3-6 fő/csoport 

 
1-2 
óra/hét 

 
1-2 
óra/hét 

 
1-2 
óra/hét 

 
1-2 
óra/hét 

gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus, 
tanító-gyógypedagógus 
 

Tanulásmódszertan, 
tantárgyi megsegítés 

kiscsoportos 
3-6 fő/csoport 

  1 óra/hét 1  
óra/hét 

gyógypedagógus, 
fejlesztőpedagógus 

Alapozó Terápia 
idegrendszer 
fejlesztő 
mozgásterápia 

kiscsoportos 
4-6 fő/csoport 

 
5 óra/hét 

 
4-5 
óra/hét 

 
 

 mozgásterapeuta 

Gyógytestnevelés csoportos/ 12 fő 
 

 
3 óra/hét 

 
3 óra/hét 

 
szükség 
esetén 

 
szükség 
esetén 

testnevelő-
gyógytestnevelő, 
gyógytornász 

pszichés megsegítés 
– viselkedés 
korrekció 

csoportos/önismeret, 
kiscsoportos/10-12 fő 
(figyelemcsoport, 
énerősítő, szociális 
kortárssegítő, 
szorongó) 

 
1-2 
óra/hét 

 
1-2 
óra/hét 

 
1-2 
óra/hét 

 
1-2 
óra/hét 

pszichopedagógus, 
pszichológus 

egyéni krízis segítés egyéni  szükség szükség 4 4 pszichológus 
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szerint szerint  alkalmas 
sorozat 

alkalmas 
sorozat 

általános fejlesztés kiscsoportos  
2 óra/hét 

 
 

 
 

 
 

gyógypedagógus 

egyéni fejlesztés egyéni szükség 
szerint  

szükség 
szerint 

szükség 
szerint 

szükség 
szerint 

gyógypedagógus, 
logopédus, 
mozgásterapeuta 

 
 
 
1.6.4 Az ifjúságvédelemi feladatok ellátása 
 
Az iskola tanulóinak szociális környezete: 
A tanulók gyermekvédelmi értelemben vett jellemzése a családi háttér megítélése szerint: 

 veszélyeztetett 

 potenciálisan veszélyeztetett 

 elvált szülők száma 

 gyermekét egyedül nevelők 

 három gyermekes családok 

 háromnál több gyereket nevelő családok 

 nagyon szegény családban élők 

 munkanélküli szülők 

 ingerszegény, nagyon rossz szociális környezetben élők 
 
A családok társadalmi helyzete nagy szóródást mutat, sok a periférián élő család. Ennek megfelelően 
alakul a gyermekek neveltségi szintje, kulturáltsága. 
 
A feladat ellátásának formái: 
 

 kapcsolatfelvétel a családdal, indokolt esetben 

 felvilágosító munka szülői értekezleteken, fogadóórákon 

 ismeretterjesztés (veszélytényezők, bűnözés, kábítószer stb.) – osztályfőnöki óra, 

 meghívott külső előadók (védőnő, drog prevenciós szolgálatok, rendőrség  

 szakemberei). 

 pszichológiai segítség, 

 nevelési tanácsadó, családsegítő igénybevétele, 

 délutáni megbeszélő esetek működtetése, 

 pályázati ösztöndíjak figyelemmel kísérése 
Mindezek mellett a gyermekvédelmi felelős nyilvántartja a veszélyeztetett gyermekeket, feljegyzi a 
velük és a családjukkal kapcsolatos intézkedéseket és azok eredményességét, kapcsolatot tart a 
gyermek családjával. Felmérést készít a hátrányos helyzetű tanulókról, segítő beszélgetéseket, 
segítőfoglalkozásokat tart. Körülményeik alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri 
(esettanulmány). Intézkedést kér azoktól a szakemberektől, akik illetékesek a veszélyeztetett 
gyermek problémáinak megoldásában. 
 
 
1.6.5 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
 
Komplex tevékenység iskolánkban, amelyben pedagógusaink, gyógypedagógusaink és 
pszichológusaink egyaránt részt vesznek. 
Feladataik közé tartoznak: 
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 Iskolai csoportok megfigyelése - beavatkozás, aktív tevékenység nélkül. 
Cél: a gyermekek megfigyelése, egy-egy problémásabb gyermekre fókuszálás. Megfigyelés 
után a tapasztalatok megbeszélése a csoportvezetőkkel, igazgatóval, tanárokkal, 
pszichológusokkal. 

 Egy-egy problémásabb gyereknél a gyerek beszéltetése, kapcsolatfelvétel a gyerekkel. Fontos 
a gyerek bizalmának a megnyerése. Szükség esetén ez a beszélgetés ismétlődik, több 
alkalommal kerül sor.  
Cél: a gyermek problémáinak hátterének feltárása, ha a magatartás problémának nem P.O.S. 
vagy disz... az oka, hanem családi zavarok, problémák  (pl. válás, halál, munkanélküliség). 

 
Családi problémák tünethordozója lehet a gyerek szélsőséges viselkedése, kimaradozása, fáradtsága, 
dekoncentráltsága. Ilyenkor szükséges felvenni a kapcsolatot a családdal. Fontos: pszichológiai 
terápiát nem vállalhat fel, de konzultál a pszichológussal az eset átadásáról (ez is team munka). Ha 
családgondozás válik szükségessé (pl. szociális problémák, gyerek fizikai, mentális 
veszélyeztetettsége) konzultálnia kell a területi gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő központtal 
esetleg a gyámüggyel. 
Az iskola több olyan tevékenységi és szervezeti formát működtet, amely a tanulók helyzetéből, 
családi hátteréből adódó szociális hátrányok enyhítését szolgálják.  
 
Egyéb tevékenységek:  

• A szociális hátrányok feltérképezése – családszociológiai vizsgálatokkal, a 
személyiségi jogokat nem sértő adatok bekérésével.  

• A problémák feltárása és a stratégiák kidolgozása az egyéni megsegítésre.  
• Napközis foglalkozások biztosítása az 1-8. évfolyamon valamennyi tanuló részére.  
• Igény és szükséglet szerint tanulószoba szervezése 7-8. évfolyamokon.  
• Szakkörök, kurzusok működtetése a képességfejlesztés, a kulturális hátrányok 

enyhítésére, a tehetségesebb tanulók differenciált megsegítésére.  
• Segítségnyújtás a különféle (szociális alapú) támogatás megszerzéséhez (étkezés, 

tankönyv, beiskolázás, tábor, kirándulás).  
• Sportkör működtetése, a kiemelkedő képességekkel rendelkező tanulók 

sportegyesületi tevékenységbe történő bekapcsolása, eredményeik, fejlődésük 
nyomon követése folyamatos kapcsolattartással.  

• Tájékoztató, felvilágosító programok kimunkálása a drogmegelőzéssel kapcsolatosan, 
ezen tevékenységek, tartalmak beépítése az osztályfőnöki órába és az 
egészségnevelésbe.  

• Eszközök, fejlesztő játékok, feladatok. 
 
A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység az alapfokú 
művészetoktatásban 
 
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 
Az alapfokú művészeti iskola alapvetően tehetséggondozó intézmény. Alapvető feladatai közé 
tartozik a tehetségek felkutatása, gondozása, kibontakozásuk elősegítése. Éppen ezért az iskola 
nevelési-oktatási programja a tehetséggondozás célját szolgálja.  
A különösen tehetséges tanulók az egyes csoportok produkcióiban központi szerepet kapnak, ezzel a 
csoport számára is erős motiváció alakulhat ki tehetségük még jobb alkalmazására. 
Szemléletünkben a kiválasztáskor nem csak a kiemelkedő képességek számítanak. A tehetség 
összetett, komplex képesség, a személyiség alapvető, domináns jegye. Meghatározása általános 
értelemben is nehéz, objektíven nehezen vagy alig mérhető. 
A tehetség készség formájában mutatkozik meg már a tanulás előtti korban. Ezt a készséget kell 
felismernünk, felmérnünk, megvizsgálva közben a gyermek egész egyéniségét, értelmi, kombinációs 
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és asszociatív képességét, kreativitását, érzelmi reakcióit, fantáziáját, temperamentumát, kitartását, 
memóriáját, akaraterejét, aktivitását, mozgáskészségét, stb. 
E megfigyelések összegzése után is csak hozzávetőleges képet kaphatunk a gyermek tehetségéről. 
Igazán csak a tanulási folyamán nyilvánul meg a gyermek tehetsége, tanulási tempójának 
függvényében. (Még ezeknek tudatában is tisztában kell lennünk azzal, hogy a gyermek, mint minden 
ember individuum, nem ismerhetjük eléggé, azt pedig még kevésbé tudhatjuk, mivé fejlődhet). 
Mégis, meg kell adnunk a lehetőséget, hogy az iskolában tanuló valamennyi növendék számára 
lehetővé váljon képességeinek teljes kibontakozása. Éppen ezért a kiemelkedően tehetséges 
növendékeinket kötelességünk művészeti szakközépiskolába irányítani. E tanulóinknak az iskola 
egyéni, differenciált képzést kíván biztosítani úgy, hogy a tanulók magasabb óraszámban tanulhatják 
az adott tantárgyat. 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót a művészeti nevelés segíti abban, hogy megtalálja, 
megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja, és másoknak is megmutassa a 
kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést. 
 
A beilleszkedési, magatartási és tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 
Iskolánkban a differenciált foglalkozásoknak a csoportok heterogén összetétele, illetve a 
növendékeink eltérő szociokulturális háttere miatt az átlagosnál jóval nagyobb szerepe van. 
Mivel iskolánkban fogadjuk azokat a tanulókat is, akik a tanulásban valamennyire le-, illetve 
elmaradtak, rájuk nézvést fő feladatunk a felzárkóztatás. Néhányuknak a verbális készségek, 
viselkedéskultúra terén komoly hátrányt kell behozni. 
Fontos feladatunk a tanulás tanítása, a rendszeres gyakorlásra nevelés. Nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy a rendelkezésünkre álló valamennyi eszközzel segítsük növendékeinket. Arra motiváljuk 
őket, hogy ők valamennyien értékes emberek, ezért minél több olyan lehetőséget nyújtunk 
számukra, hogy megmutathassák tehetségüket (versenyek, bemutatók, stb.)  
Igyekszünk lehetőséget adni arra, hogy a gyengébb képességű, vagy más okból tanulási kudarcnak 
kitett tanulók is lehetőséget kapjanak arra, hogy felzárkózzanak társaikhoz, és elfogadható szintet 
teljesítsenek.  
A fenti célok eléréséhez a MŰVÉSZET személyiségformáló, fegyelmező erejét használjuk!  
 
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 
Különböző jogszabályok alapján iskolánkban a fenntartó határozza meg, hogy a növendékeink 
mennyi térítési- és/vagy tandíjat fizetnek, illetve, hogy ki az, aki ingyenesen vehet részt az 
oktatásban. 
Mindezek mellett iskolánk a taneszközöket, jelmezeket, viseleteket ingyenesen bocsátja tanulóink 
rendelkezésére. 
 
 
 
1.7 Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvételi rendje 
 

A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

 Feladata az iskola tanulóinak érdekfeltárása, érdekképviselete és érdekvédelme. 

 A tanulmányi munka segítése. 

 Részvétel a diákokat érintő helyi kulturális- és sportprogramok megvalósításában. 

 Célja a tanulók közösséggé válásának megkönnyítése, közösségként történő működésének 
segítése, vezetési, szervezési, joggyakorlási tapasztalatok szerzése. 

 Helyi hagyományok teremtése és őrzése. 
 
Intézményünkben minden osztály maximum 2-2 tagot delegálhat az iskolai Diákönkormányzatba. 
Ezek a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az őket érintő fontos 
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kérdésekről, társaik véleményének kikérése után gyakorolják a véleményezési jogot és vezetőt 
választanak maguk közül, aki kapcsolatot tart iskolavezetéssel. A Diákönkormányzat évenkénti 
döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat 
szervezhet. A Diákönkormányzat munkáját e feladatra pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat 
javaslatára az igazgató bíz meg. 
 
Az iskolai döntéshozatali folyamatban a Diákönkormányzat véleményét minden esetben ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 ifjúsági célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 házirend elfogadása előtt. 
 
Ezeken kívül: 

 javaslatot tehet, amelyre 15 napon belül érdemi választ ad az iskolavezetés 

 véleményezési joga van az intézményi adatkezelés és –továbbítás intézményi rendjével 
kapcsoltban 

 véleményezési joga van és delegáltja jelen van az iskola fegyelmi eljárása során 

 a Diákönkormányzat kezdeményezheti diákgyűlés összehívását 

 Feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, ha ezzel nem 
korlátozza az iskola működését, és nem sérti annak házirendjét 

 
 
Információt szolgáltatunk tanulóinknak az alábbi csatornákon: 

 Faliújság hírei 

 Iskolarádió hirdetései 

 DÖK havonkénti megbeszélései 

 Éves diákközgyűlés 

 Kötetlen beszélgetések az iskola igazgatójával, vezetőivel 

 Osztályfőnöki órán a hirdetőkönyvből 
További véleménynyilvánítási lehetőségek: 

 szakórán 

 osztályfőnöki órán 

 DÖK havonkénti megbeszélésein 

 kötetlen beszélgetéseken az iskola igazgatójával, vezetőivel 

 az éves diákközgyűlésen 
 
 
 
1.8 Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal és az iskola partnereivel 
 
1.8. 1  A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 
 
Intézményi kultúránk egyik alapköve a szolidaritás, az empátia. A XXI. század kihívásaira a jól együtt 
működni képes ember találja meg leghamarabb a jó válaszokat. Nincs hibák nélküli ember, így az 
együttműködés nem jöhet létre egymás iránt érzett tolerancia és a másság elfogadása nélkül. 
Iskolánk osztályokon és évfolyamokon átívelő tanulócsoport szervezéssel, nívócsoportok és 
tehetségfejlesztő kurzusok kialakításával elérte, hogy a nálunk tanuló gyermekek a lehető 
legszélesebb értelmezésben informális kapcsolatba kerüljenek egymással. Ez egyfajta „nagycsalád” 
szerű szerkezetet eredményez, amely hűen tükröződik tagintézményeink egészét érintő szociometriai 
méréseinek eredményében. Alig van tehát olyan tanulónk, aki ne csatlakozna valamilyen formában 



 36 

az épületeink nagy szociometriai hálójába, ez pedig jelzi a több mint másfél évtizedes tanulói 
közösség szervezésével kapcsolatos munkánk olyan iskolai légkört alakított ki, amelyben a diákok 
egymásra is tudnak támaszkodni.  
 
Intézményünkben mindezt tovább erősítik a tanulók közösségét érintő egyéb formális 
kapcsolattartási módok: 
 
Diákjaink önkormányzó rendszere, amelynek további célja, hogy tanulóink: 

 megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;  

 érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak; 

 gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség 
szolgálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez. 

 
A nálunk tanulók további lehetőségei: 

 egyéni problémáival felkeresheti osztályfőnökét, szaktanárait, az intézményben dolgozó 
pszichológusokat, vagy akármelyik vezetőt. 

 
Az intézmény feladata:  

 az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének 
pedagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálni; 

 az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása; 

 az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán kívüli 
programjainak meghatározása. 

 
 
1.8.2  A szülők (gondviselők) közösségét érintő együttműködési formák: 
 
A szülőkkel való együttműködésünk kettős célt szolgál. Egyrészt intézményünk megteremti a 
törvényben rögzített szülői jogokkal harmonizáló feltételeket a szülői közösségek működési 
feltételeinek kialakítása és működtetése céljából, másrészt intézményünk hitvallásából eredően az 
oktatás/nevelés minél sikeresebb végrehajtása érdekében stratégiai szövetségesként tekint a nálunk 
tanuló gyermekek családjára.  
 
A szülőkkel való kapcsolattartásunk intézményi attitűdje: 

 Az értékközvetítésben a szülők a legfontosabb partnereink. A szülőkkel fenntartott 
kapcsolatunkban legfontosabb: 

 Megismertetni őket az általunk elsődleges fontosságúnak tekintett értékekkel (szükség 
esetén vitában meggyőzni őket ezek fontosságáról). 

 Tiszteletben tartani azt a jogukat, hogy gyermekeiket minden körülmények között védjék és 
(akár elfogultan is) szeressék. A gyerekkel kapcsolatos elmarasztaló vélemény közlésekor 
maximális empátiát kell tanúsítanunk. 

 Tudatosítanunk kell azt a tényt önmagukban, hogy a szülő más és több oldalról ismeri a 
gyermekét, mint a pedagógusok. (Ezért a kialakult konfliktushelyzet okainak vizsgálatánál 
körültekintően kell eljárnunk.) 

Az intézmény feladata:  

 kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony működtetésének 
feltételeiről gondoskodni; 

 a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés 
lehetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; 
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 a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit 
megteremteni; 

 a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása 
vonatkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, 
egyeztető fórumok);    

 a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szolgáló 
pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a továbbképzési és 
beiskolázási tervek kialakításánál. 
 

Minden osztályközösséghez tartozó szülői közösség az év elején megtartott szülői értekezleten két 
szülőt delegálhat a szülői munkaközösségbe. A munkaközösség az iskola vezetőjével egyetértésben 
választja ki a szülői munkaközösség vezetőjét. A szülői közösségnek a törvényben és rendeletekben 
rögzített jogosultságaik érvényesítését az intézmény vezetője garantálja. A szülői közösség évente 
legalább kétszer ülésezik, ezek időpontjait az éves munkaterv tartalmazza. A jogszabályokban 
rögzítetteken túl is van a szülői szervezetnek lehetőségük kapcsolatfelvételre az intézmény 
vezetőségével, ezeket a „rendkívüli” üléseket az intézmény vezetőjével a szülői közösség 
megválasztott elnöke egyezteteti, az intézmény vezetője pedig az intézmény honlapján kihirdeti. 
 
Cél, hogy a szülők: 

 mindenkor bizalommal fordulhassanak véleményeikkel, javaslataikkal vagy problémáikkal 
a pedagógusokhoz; 

 kapjanak támogatást az iskolától problémáik megoldásához; 

 együttműködhessenek a pedagógusokkal gyermekük nevelésében 

 részt vegyenek az intézmény különféle programjaiban. 
 

A szülők és pedagógusok együttműködésének színtere, módjai: 

 írásbeli tájékoztatás, 

 telefonos, e-mail megkeresés, honlap 

 fogadóórák, 

 szülői értekezletek, 

 nyílt napok, nyílt órák (bármely tanítási órán lehetősége van a szülőnek óralátogatásra) 

 családlátogatások, 

 fórumok, 

 közös programokon való részvétel (rendezvények, szabadidős tevékenységek). 
 
1.8.3  Kapcsolattartás az iskola partnereivel: 
 
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet az iskola a folyamatos, informális kapcsolattartásra a szülői- és 
tanulói közösségen túl a fenntartóval, a kamarákkal, a „szakértői” bizottságokkal, a nevelési 
tanácsadókkal, az önkormányzatokkal és a kormányhivatallal. Integráló és befogadó intézményként a 
gyermekek érkezése egész évben folyamatos, így a kapcsolattartás partnereinkkel többnyire 
szükségszerűen napi szintű.  
Az intézmény vezetője kapcsolatot tart különösen: 

- a fenntartóval, 
- a kamarákkal, 
- a  Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központokkal, 
- Nevelési Tanácsadókkal, 
- az önkormányzatokkal és a kormányhivatalokkal. 

 
A gyermekvédelmi felelős kapcsolatot tart különösen: 
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- gyermekvédelmi központokkal, 
- kollégiumokkal, 
- önkormányzatokkal, 
- Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatával, 
- nevelőszülőkkel, 
- gyermekotthonokkal, 
- rendvédelmi szervekkel, 
- gyermekjóléti szolgálattal. 

 
A pedagógusok kapcsolatot tartanak különösen 

- kollégiumokkal, 
- gyermekotthonokkal. 

 
Az intézményi pszichológusok kapcsolatot tartanak különösen: 

- külsős terapeutákkal, vagy terápiás intézményekkel, 
- gyermekotthonokkal. 

 
Gyógypedagógusaink kapcsolatot tartanak különösen: 

- a  Pedagógiai Szakszolgálat intézményeivel. 
 
1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
 
A tanulmányok alatti vizsgákat intézményünk a 20/2012 EMMI rendelet 64. § -75 § által 
meghatározott rendben és módon szervezi meg és bonyolítja le.  
 
1.9.1 A vizsgaszabályzat célja 
 
20/2012-es EMMI rendelet 65. § 5. bekezdésben meghatározottak szerint e program hivatott 
meghatározni a tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit és szabályait.  
20/2012-es EMMI rendelet 64. § szerint, ha a tanuló nem osztályozható évközi teljesítménye, vagy 
érdemjegyei alapján bármely okból kifolyólag, akkor tanulmányok alatti vizsgán kell az érdemjegyet 
megszereznie. Az osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák szabályzata biztosítja tanulóink számára 
azt az átláthatóságot, amelyre tanulóinknak a sikeres továbbhaladáshoz szüksége lehet. 
 
 
1.9.2 A vizsgaszabályzat hatálya 
 
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra, 

 pótló vizsgákra vonatkozik. 
 
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 
 
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 
különbözeti vizsga letételét írja elő.  
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Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 
 
Osztályozó vizsga 
osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, 

 akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem  
osztályozható, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.(a tanuló csak  

 eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait magasabb évfolyamon), 
akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és 
érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból (20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 51. § (6) bekezdés) 

 aki rendszeres iskolába járás alól felmentett. 
 
 
Javítóvizsga  
Javítóvizsgát tesz az a tanuló, 

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, 

 aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg 
Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban kerül sor. Szakmai 
gyakorlatból akkor lehet javítóvizsgát tenni, ha a gyakorlati képzés szervezője azt engedélyezte. 
 
Különbözeti vizsga 
Az a tanuló, aki intézményünkben szeretne tanulni, de valamilyen tantárgyból, bármilyen okból nincs 
meg az osztályfokának megfelelő érdemjegye, az különbözeti vizsgát tehet. A különbözeti vizsgák 
lebonyolítására intézményünk két vizsgaidőszakot jelöl ki, amelyet éves munkatervünkben 
szerepeltetünk és a tanév elején kihirdetünk. 
 
- pótló vizsga 
Pótló vizsgán vehet részt az a tanuló, aki neki fel nem róható ok miatt nem tudott osztályozó vagy 
javítóvizsgát tenni. Intézményünk törekszik arra, hogy a vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény 
számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 
megteremthetők.  
 
Vizsgaforma, vizsgarészek: 

 írásbeli vizsga 

 szóbeli vizsga 

 gyakorlati vizsga 
 
A tanulmányok alatti vizsgák a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet szabályozását figyelembe véve a 
házirendben rögzített időpontban kerülnek kitűzésre. A tanulmányok alatti vizsgára a tanulók 
jelentkeznek, a vizsgák időpontjáról a vizsgázót a jelentkezéskor az iskola írásban tájékoztatja. 
 
 
1.9.3 Az értékelés rendje 
 
Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei: 
 
• folyamatosság, rendszeresség, 
• korrektség, 
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• igényesség, 
• objektivitás és empátia egészséges aránya, 
• a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye. 
 
A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei: 
 
• Számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez  
a tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott. 
• A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell irányulnia. A 
hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának segítése. 
• Lehetőséget kell adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok pótlására, hibák 
javítására. 
• A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény egységében 
kell értékelni. 
• Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges minősítés 
mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kialakult tudásbeli 
rangsorban elfoglalt helyét). 
• A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés útján 
történő fejlesztése az irányadó elv. 
 
Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását követően a 
vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása pontozásos 
rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható maximális 
pontszámot egyaránt meg kell jelölni. 
A vizsgatárgy akár egy vagy több vizsgarészt tartalmaz, az egyes vizsgarészekben elért pontszámok 
összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg: 
 
1 – 19 % - elégtelen 
20 – 39 % - elégséges 
40 – 59 % - közepes 
60 – 79 % - jó 
80 – 100 % - jeles. 
 
Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni. 
 
Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja letenni, akkor a 
vizsgákat minden évfolyam anyagából külön vizsgán kell megszereznie. 
 
1.9.4 A vizsgatárgyak részei és követelményei 
 
A vizsgákon figyelembe vesszük a vizsgázó szakértői véleményében foglalt javaslatokat, az 
intézményvezető dönt a könnyítés mértékéről és ezt határozatban rögzíti. A döntési folyamatot 
intézményi gyógypedagógus véleménye segíti. A határozatban megállapított döntés végeredménye 
lehet többletidő megadása az írásbeli vizsgarésznél, vagy a szóbeli felkészülésénél, illetve egyes 
vizsgarészek, feladatelemek kihagyása. A vizsgabizottság elnökének a felelőssége, hogy az esetleges 
könnyítések mellett a vizsgarészek értékelésénél az esetleges arányeltolódás ne befolyásolja az 
érdemjegyet. 
 
Magyar nyelv és irodalom 
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Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárok által 
félévekre bontott vizsgatematika alapján történik a vizsgáztatás. A témák nem feltétlenül egyetlen 
alkotóhoz kapcsolódnak, a vizsga során az adott évfolyam anyagában szereplő ismeretanyagról ad 
számot a vizsgázó. Minden vizsgázó félévenként 1 tematikai egységből vizsgázik. 
 
Értékelési szempontok a témák kifejtésénél: 

 stílustörténet, 

 irodalomelmélet, 

 alkotóról adott felelet, 

 az előadásmód és forma értékelése.  
 
Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 
 
Történelem 
 
A történelem vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és a szóbeli vizsga az érettségi 
vizsgaszabályzat történelem vizsgáztatására vonatkozó utasításainak szellemében és formájában kéri 
számon a tanuló ismereteit, az adott tanév tananyagát figyelembe véve. 
Az írásbeli vizsgarész egy rövid válaszokat igénylő részből és két röviden kifejtendő esszéből áll. A 
rövid választ igénylő kérdések topográfiai, kronológiai és fogalomhasználati kérdéseket tartalmaznak. 
A két esszé közül az egyik egyetemes-, a másik magyar történelmi témát kell, hogy felöleljen. Az 
esszék formája és értékelése megegyezik az érettségi vizsga dolgozatainak formájával és 
értékelésével.  
 
A szóbeli vizsgarész egyaránt érint magyar és egyetemes történelmi témát az adott évfolyam(ok)hoz 
kapcsolódóan. 
 
Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek aránya 60/40 százalék, az elérhető maximális pontszám 100 pont, 
így az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 
 
Idegen nyelv 
Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll.  
Az írásbeli vizsga nyelvhelyesség és olvasásértésből áll, és számon kéri a megfelelő tanév vagy 
tanévek tananyagát az érettségi vizsga követelményei és feladattípusai szerint. 
A szóbeli vizsga kötetlen beszélgetés előre féléves tematikákban meghatározott témákban. 
 
Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek aránya 50/50 százalék, az elérhető maximális pontszám 100 pont, 
így az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 
 
Matematika 
Írásbeli vizsga, amely megoldására 60 perc áll rendelkezésre. A feladatlapon található feladatok az 
adott tanév(ek) tematikai egységeinek legfontosabb tananyagegységeiből vannak összeállítva. 
Fókuszában áll alapfogalmak, definíciók, egyszerűbb összefüggések ismerete, de emellett 
összetettebb feladatokat is tartalmaz. 
 
Megengedett segédeszközök lehetnek évfolyamtól függően: 
körző 
vonalzó 
számológép 
függvénytáblázat 
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Az elérhető maximális pontszám 50 pont, így az általános százalékos értékeléssel pontosan 
kiszámítható az érdemjegy. 
 
Fizika 
A fizika vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészt egyaránt tertalmaz. 
Az írásbeli vizsga megoldására 60 perc áll rendelkezésre. A feladatlapon található feladatok az adott 
tanév(ek) tematikai egységeinek legfontosabb tananyagegységeiből van összeállítva. Fókuszában áll 
alapfogalmak, definíciók, egyszerűbb összefüggések ismerete, de emellett összetettebb feladatokat is 
tartalmaz.  
 
Megengedett segédeszközök lehetnek évfolyamtól függően: 
számológép 
A szóbeli vizsgarészben a tanulónak az adott tanév(ek) legfontosabb tematikai egységeiből 
összeállított tematikáiból kell egy kiválasztott fizikai jelenségről szóban beszámolnia.  
 
Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek aránya 60/40 százalék, az elérhető maximális pontszám 50 pont, 
így az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 
 
Biológia 
A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll.  
Az írásbeli vizsga feladatsora az adott tanév(ek) tematikai egységeinek legfontosabb 
tananyagegységeiből van összeállítva. A feladatok között szerepel: 

 ábraelemzés, 

 rövid válaszos feladat, 

 feleletválasztós (teszt) feladat. 
 
A szóbeli vizsga az érettségi vizsgaszabályzat biológia vizsgáztatására vonatkozó utasításainak 
szellemében és formájában kéri számon a tanuló ismereteit, az adott tanév tananyagát figyelembe 
véve. 
 
Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek aránya 60/40 százalék, az elérhető maximális pontszám 50 pont, 
így az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 
 
Kémia 
A vizsga egy 45 perces írásbeli dolgozatból áll.  
Az írásbeli vizsga feladatsora az adott tanév(ek) tematikai egységeinek legfontosabb 
tananyagegységeiből van összeállítva. A feladatok között szerepel: 

 egyszerűbb kémiai jelenségek, összefüggések ismeretével kapcsolatos feladat, 

 számolási feladat, 

 feleletválasztós (teszt) feladat. 
 
 
Földrajz 
A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll.  
Az írásbeli vizsga feladatsora az adott tanév(ek) tematikai egységeinek legfontosabb 
tananyagegységeiből van összeállítva. A feladatok között szerepel: 

 grafikonelemzés, 

 vaktérképes feladat, 

 feleletválasztós (teszt) feladat. 
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A szóbeli vizsga az érettségi vizsgaszabályzat földrajz vizsgáztatására vonatkozó utasításainak 
szellemében és formájában kéri számon a tanuló ismereteit, az adott tanév tananyagát figyelembe 
véve. 
 
Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek aránya 60/40 százalék, az elérhető maximális pontszám 50 pont, 
így az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 
 
 
Testnevelés 
A vizsga típusa gyakorlati vizsga. Az adott év mozgásformái és gyakorlatai képezik a vizsga alapját. 
Mindezek mellett a tanulónak a fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére kialakított 
feladatsort is végre kell hajtania megfelelő szinten, amely a következőkből áll: 

 Cooper-teszt futás 

 200 m-es síkfutás 

 Helyből távolugrás 

 Hason fekvésből törzsemelés 

 Fekvőtámaszban karhajlítás 
 
 
Ének–zene 
Az ének-zenei vizsga szóbeli vizsga, amely két elkülöníthető részből áll. Egyrészt az adott tanév 
zeneelméleti anyagára épül, amelyből egy témát kell a vizsgázónak a vizsgabizottság előtt kifejtenie, 
másrészt a vizsgázónak az adott tanév dalaiból egy maga által összeállított, (legalább 10 népdalból 
vagy műdalból álló listából) a vizsgabizottság választása alapján egy éneket el kell énekelnie. Az 
értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmusbeli pontosság.  
A két szóbeli vizsgarész 60/40 százalék arányban kerül értékelésre. Az elérhető maximális pontszám 
50 pont, így az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 
 
Informatika 
Az informatika vizsga egy tesztet tartalmazó feladatlapból és két gyakorlati feladatokat tartalmazó 
feladatból áll. Időtartama 60 perc (20 perc teszt és 40 perc gyakorlat).  
A tesztlapon található feladatok az adott tanév(ek) tematikai egységeinek legfontosabb 
tananyagegységeiből van összeállítva. Fókuszában állnak az alapfogalmak, definíciók, az egyszerűbb 
számítási feladatok illetve algoritmizálások. 
A gyakorlati feladatsor az alábbi témaköröket érintheti: szövegszerkesztés, táblázatkezelés, 
prezentáció és grafika, adatkezelés. A feladatlapon az említett témák közül évfolyamnak megfelelően 
2 feladat található, amelyekből a vizsgázó szabadon választhat. 

 

A két vizsgarész 50/50 százalék arányban kerül értékelésre. Az elérhető maximális pontszám 50 pont, 
így az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 

Rajz és műalkotások elemzése 
Szóbeli vizsga, amelynek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb művészettörténeti ismeretét 
érinti. A szaktanárok által félévekre bontott vizsgatematika alapján történik a vizsgáztatás, amelyek 
egy-egy korszak vagy irányzat építészeti, szobrászati, festészeti vagy iparművészeti alkotásának 
elemző bemutatását is számon kéri. Minden vizsgázó félévenként 1 tematikai egységből vizsgázik, 
amelyek fókuszában: 

 művészettörténeti ismeretek, 

 alapfogalmak, 

 egyszerű összefüggések ismeretei állnak. 
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai az alapfokú művészetoktatásban 
 
A tanulmányok alatti helyi vizsgák típusai 

1. Beszámoltató (tanév végi) vizsga 
2. Osztályozó vizsga  
3. Különbözeti vizsga 
4. Pótló vizsga 
5. Javítóvizsga 
6. Művészeti alap- és záróvizsga 

 
A vizsgaszabályzat célja 
Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI Rendelet alapján a tanulók tanulmányok alatt 
tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. 
 
A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed: 

 az iskola valamennyi tanulójára,  

 azon tanulókra, akik felvételüket, átvételüket kérik iskolánkba, és ennek feltételeként az 
intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő, 

 az iskola nevelőtestületének tagjaira, 

 a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 
Az értékelés rendje 
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei és a beszámoltató vizsgán, vagy az 
osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a 
továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A 
kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
 
1. Beszámoltató (tanév végi) vizsgát a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban 
kell megszervezni. A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgafeladatokat az 
intézmény helyi tanterve alapján kell kidolgozni.  
A beszámoltató vizsgát csoportonként, tanári naplószámok alapján összeállított közös osztályozó íven 
osztályozza a bizottság, mely egyben a beszámoltatás jegyzőkönyvei is egyben. 
 
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 
az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 a tanítási órák egyharmadánál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 
osztályozó vizsgát tehet, 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 
előtt tesz vizsgát. 

 
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 
vonatkozik, kivéve, ha több tantárgyra is engedélyt kapott a tanuló. A tanítási év lezárását szolgáló 
osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  
Osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell megszervezni. 
 
Összevont beszámoló 
Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető tanár együttes javaslata alapján az 
igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen 
összevont beszámolót. 
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A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály anyagából kell összeállítani. A 
kötelező tantárgynál a magasabb osztály követelményei alapján kell az osztályzatot megállapítani. 
 
3. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az 
intézmény a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti 
vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb 
évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a 
magasabb évfolyamra lépésnek.  
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az 
intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  
 
4. Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 
megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem 
róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 
bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató 
hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára 
megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 
megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 
értékelni kell. 
 
5. Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 
vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 
augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 
A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanuló szüleit értesíteni kell. Ha a tanuló a 
javítóvizsga napján nem jelenik meg, vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, tanulmányait csak az 
osztály megismétlésével folytathatja. 
 
6. Az alapfokú művészeti iskolában a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjéről szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott időpontban kell megszervezni. A művészeti alapvizsgát és 
záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgafeladatokat az intézmény helyi 
tanterve alapján kell kidolgozni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató 
intézmény feladata. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát több alapfokú művészeti iskola közösen is 
megszervezheti. 
 
A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket), az 
értékelés szabályait a helyi tanterv tartalmazza, külön-külön tantárgyakra lebontva.  
 
A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának elnökét és tagjait az 
igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza 
meg. 
 
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb húsz óráig tarthat. 
 
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az 
évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a 
tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. 
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Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert 
az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig 
tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 
 
A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 
 
 
1.10  Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 
 
Intézményünk befogadó jellegű, egész évben fogadja tehát a hozzánk érkező diákokat. 
Természetesen a hatékony csoportszervezési szempontokat iskolánk minden esetben figyelembe 
veszi, fontos tehát, hogy az érkező diák az adott tanulócsoportba illeszthető-e. Integráló 
intézményünk tanulócsoportjaira a sokszínűség és a nagyfokú heterogenitás jellemző, ezért fontos 
hogy a fenti illeszthetőségi kritérium megítélésébe minél több pedagógus és egyéb szakember 
kapcsolódhasson be. Az iskola és a tagintézmény vezetőjén túl bevonjuk a döntésbe az 
osztályfőnököket, a szaktanárokat is és a segítő szakembereket is, akik szükség szerint különbözeti 
felmérőkkel segítik az iskola vezetőségét, a felvételiző diákot és szüleit az iskolaváltással kapcsolatos 
döntés meghozatalában. Intézményünk pszichológusai a felvételi szándékkal iskolába érkezőket - 
mihamarabbi beilleszkedés lehetőségét felgyorsítandó- rövid tájékozódó beszélgetésen, estenként 
rajzos vagy egyéb gyorsan kiértékelhető teszt segítségével felmérik, amely szintén fontos szempont 
lehet az érkező diák átvételével kapcsolatban.  
 
Diákjaink az általános iskolát követően a központi felvételi eljárás lebonyolítása után folytathatják 
nálunk tanulmányaikat gimnáziumban és szakgimnáziumban vagy szakközépiskolában. 
 
A 9. gimnáziumi évfolyamba a felvételi eljárás keretében, vagy nyelvi előkészítő évfolyam elvégzése 
után kerülhet a diák. Iskolánk tanév közben is átvesz diákokat más oktatási intézményekből. Ebben az 
esetben a diáknak különbözeti vizsgát kell tennie.  
 
 
 
 
1.11  A felvételi eljárás különös szabályai 
 
A középiskolai felvételi eljárás éves menetrendjéről, az eljárás során betartandó határidőkről minden 
évben az Oktatási Minisztérium által kibocsátott, a tanév rendjéről szóló rendelet intézkedik. Különös 
eljárást nem folytatunk. 

 A kilencedik évfolyamba a törvény értelmében minden, az általános iskola 8. osztályát 

elvégzett személy fölvehető, aki a tankötelezettségi törvénynek eleget tett.  

 Magasabb évfolyamra akkor vehető fel, ha rendelkezik a továbblépéshez szükséges lezárt 

bizonyítvánnyal és/vagy vállalja, hogy azokból a tantárgyakból különbözeti vizsgát tesz, 

amelyet a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon már tanított az iskola. 

A különbözeti vizsgát a jelentkező kérésére az igazgató írásban engedélyezi. 

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, bizonyítvány 

 Ha a tanulmányi idő befejezése előtt szeretné valaki megszüntetni tanulói jogviszonyát, az 

írásban kell jeleznie a titkárságon. 
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1.12  Tanulók értékelésével kapcsolatos különleges szabályok 
 
Az első, második, harmadik évfolyamokon félévkor és év végén, illetve negyedik évfolyamon félévkor 
iskolánk a tanulók teljesítményét szöveges értékeléssel, ezt követően osztályzattal minősíti. A 
második évfolyam végétől a szöveges értékelés tartalmazza a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény 54 § 2. bekezdésében felsorolt „jeles”, „jó”, „közepes”, „elégséges” és „elégtelen” 
értékeléseket. 
 
 
1.13  A felvétel és az átvétel helyi szabályai az alapfokú művészetoktatásban 
 
Az alkalmassági vizsga szabályai, felvétel az iskolába 
A jelentkező képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű 
– pedagógusaiból álló minimum háromtagú bizottság méri fel.  
A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem 
elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a 
jelentkezőt.  
Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján 
ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú 
művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra meghatározott 
rendelkezései alapján. 
Az iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A beiratkozás időpontját a 
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban a művészeti iskolában, 
az általános iskolában és az óvodában el kell helyezni a hirdetőtáblán, hogy az érdekelt tanulók 
időben értesüljenek róla. 
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a 
kérelmet elutasító döntést hoz. 
 
Az alapfokú művészeti iskolánkba külön jelentkezési lap benyújtásával lehet jelentkezni. A felvételi 
eljárás rendjét éves munkatervében az igazgató határozza meg. A beiratkozás időpontját 
intézményünk honlapján tesszük közzé legalább harminc nappal az első határnap előtt. 
 

 Az alapfokú művészeti iskolában a tanuló képességeit az iskola adott művészeti ágnak 

megfelelő szakképzettségű pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők 

képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, 

továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék fel a jelentkezőt.  

 Amennyiben a tanuló haladási üteme azt indokolja, lehetősége van az adott évfolyam 

követelményeit rövidebb idő alatt teljesíteni.  
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2. Helyi tanterv 

 
2.1 A választott kerettanterv megnevezése 

 
Intézményük az Emberi Erőforrások Minisztere által aláírt, Oktatáskutató és fejlesztő Intézet által 
kifejlesztett- illetve az erre épülő tankönyvkiadók által ajánlásokkal kibővített tanterveket vette 
alapul. Helyi tantervünk megírásakor intézményünk fő célja a többségi oktatásban sikertelen 
tanulókat is felkaroló terv összeállítása, amely elegendő helyet, és teret biztosít az ismétlésre, 
rendszerezésre és gyakorlásra. A pirossal kiemelt plusz óraszámok a szabadon válaszható órakeret 
terhére kijelölt óraszámokat jelzik heti bontásban. 
 
2.2 Óratervek 
 

Óraterv a kerettantervekhez – 1–4. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 7+1 7+1 6+2 6+2 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

 
 

Óraterv 5–8. évfolyam 

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

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 3+1 4+1 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

2 2 2 2 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Természetismeret 2 2   

Biológia-egészségtan   2 1 

Fizika   2 1 

Kémia   1 2 

Földrajz   1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Óraterv 5–8. évfolyam (folytatás) 
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Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Vizuális kultúra 1+1 1+1 1+1 1+1 

Hon- és népismeret  1    

Informatika  1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1  

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

 
 
 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene felső tagozat A változat 

Ének-zene alsó tagozat A változat 

 
A szabadon tervezhető órakeretet kitöltése: 
 
1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

    

magyar nyelv és irodalom 
+1 óra 

magyar nyelv és irodalom 
+1 óra 

magyar nyelv és irodalom 
+2 óra 

magyar nyelv és irodalom 
+2 óra 

matematika + 1 óra matematika + 1 óra matematika + 1 óra matematika + 1 óra 

 
5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

    

magyar nyelv és irodalom 
+1 óra 

magyar nyelv és irodalom 
+1 óra 

magyar nyelv és irodalom 
+1 óra 

magyar nyelv és irodalom 
+1 óra 

matematika + 1 óra matematika + 1 óra matematika + 1 óra matematika + 1 óra 

vizuális kultúra +1 óra vizuális kultúra +1 óra vizuális kultúra +1 óra vizuális kultúra +1 óra 

 
 
A szabadon választott órakeretbe a nálunk tanuló diákok igényeihez megfelelően elsősorban a 
magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tantárgyak óraszámait növeltük, hogy legyen 
elegendő idő a tananyag elmélyítésére, ismétlésre, rendszerezésre és gyakorlásra.  További 
szempontunk volt tanulóink fejlesztése, valamint tehetségfejlesztése szempontjából fontos vizuális 
nevelés tantárgy óraszámainak emelése. A vizuális nevelés hosszú évek tapasztalata alapján remek 
kompenzációs területnek bizonyult a bizonyos tantárgyakból felmentett tanulók esetében, a 
megemelt óraszám tehát ezt a célt is szolgálja.  Nyelvi előkészítő évfolyamon a nálunk tanulók 
igényeihez igazítottan a képességfejlesztő órákat magyar nyelv és irodalom, illetve matematika 
tantárgy köré csoportosítjuk, ahol egyértelmű cél az addig tanult ismeretek átismétlése, a 
képességek fejlesztése, valamint a középiskolai felkészítő rendszerezés, amelyeket a szabad 
órakeretből tovább dúsítunk. A felhasználható órakeretből a fenntartó egyetértésével további órákat 
állítottunk a fentebb már említett okok miatt vizuális kultúrából. Itt szintén készségfejlesztés, ismétlő 
rendszerezés és a középiskolai felkészítés a cél. Mivel a nevelés-oktatás itt is osztálykeretben 
történik, további órát használunk fel az engedélyezett órakeret terhére a közösség kialakítása és 
fejlesztése szempontjából –véleményünk szerint- nélkülözhetetlen osztályfőnöki órára, ahol ezeken 
kívül a korosztályra jellemző problémák, nehézségek és veszélyek megelőzése kerül fókuszba. 
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 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv 1 1 1 1 

Irodalom 3+1 3+1 3+1 3+1 

I. idegen nyelv 3+1 3+1 3+1 3+1 

II. idegen nyelv 3+1 3+1 3+1 3+1 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

2 2 3 3 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1 2  2  

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1       

Informatika 1 1    

Életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

   +2 +3 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 
A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk: 
 

Tantárgy megnevezése      Változat 

Magyar nyelv és irodalom A változat 

Fizika A változat 

Kémia A változat 

Biológia-egészségtan A változat 

Ének-zene  A változat 

Matematika A változat 

 
 
A szabadon tervezhető órakeretet kitöltése: 
 
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 
– +1 óra 

Magyar nyelv és irodalom 
– +1 óra 

Magyar nyelv és irodalom 
– +1 óra 

Magyar nyelv és irodalom 
– +1 óra 

Matematika-+ 1 óra Matematika-+ 1 óra Matematika-+ 1 óra Matematika-+ 1 óra 

Első idegen nyelv – +1 óra Első idegen nyelv – +1 óra Első idegen nyelv – +1 óra Első idegen nyelv – +1 óra 

Második idegen nyelv – +1 
óra 

Második idegen nyelv – +1 
óra 

Második idegen nyelv – +1 
óra 

Második idegen nyelv – +1 
óra 
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  Érettségi előkészítés 2 óra Érettségi előkészítés 3 óra 

 
 
 
 

Az új Nat és az új  kerettanterv alapján a  2013/2014-es tanévben induló szakgimnáziumi képzés óraterve 

 
 

9–12. évfolyam, szakgimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4+1 4+1 

Idegen nyelv 3+1 3+1 3+1 3+1 

Matematika 3+1 3+1 3+1 3+1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

2+1 2 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 1 

Fizika 2 2 1  

Kémia 2 1   

Földrajz 2 1   

Vizuális kultúra  1   

Informatika 1 +1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Érettségi előkészítő   +1 +1 

Szakmai tárgyak órakerete, amelyből 1óra 
(szakmai irányú képzésre) szabadon tervezhető* 

6 7 8 11 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 4 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

 
 
*A szakmai követelménymodulokhoz  rendelt  tantárgyak rendszerét és óraszámait a szakképzés helyi tanterve tartalmazza. 

 

A szabadon tervezhető órakeret kitöltése (közismereti órák) 
 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 
+1 óra 

Magyar nyelv és irodalom 
+1 óra 

Magyar nyelv és irodalom 
+1 óra 

Magyar nyelv és irodalom 
+1 óra 

Matematika + 1 óra Matematika + 1 óra Matematika-+ 1 óra Matematika + 1 óra 

Idegen nyelv +1 óra Idegen nyelv +1 óra Idegen nyelv +1 óra Idegen nyelv +1 óra 

Történelem +1 óra Informatika + 1 óra   

 
 

A szabadon tervezhető szakmai órakeret kitöltése – Vendéglátóipar ágazat 
 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszám 

ögy 
heti 

óraszám 
ögy 

heti 
óraszám 

ögy 
heti 

óraszám 
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e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi 
egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 
és biztonság 

0,5 
          

10053-12  
Vendéglátó üzleti gazdálkodás 

Vendéglátó 
gazdálkodás       

2 
  

1 
 

Szakmai számítás 
         

2 
 

10051-12  
Vendéglátó marketing és 
kommunikáció  

Marketing és 
kommunikáció a 
gyakorlatban 

          
2 

10054-12  
Vendéglátó üzleti idegen 
nyelv 

Vendéglátó üzleti 
idegen nyelv           

 
 

2 
 

10052-12  
Vendéglátó termelés 

Élelmiszer ismeret 
   

1 
  

1 
  

1 
 

Termelés elmélete 1 
  

1 
  

1 
    

Termelés gyakorlata 
    

2 
  

2 
  

2 

10050-12  
Vendéglátó értékesítés 

Értékesítés elmélete 1 
  

1 
  

1 
    

Értékesítés gyakorlata 
 

2 
  

1 
      

 
A szabadon tervezhető szakmai órakeret kitöltése – Kereskedelem ágazat 

 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 

ögy 

10. 

ögy 

11. 

ögy 

12. 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12  
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5           

10032-12  
Marketing 

A marketing alapjai       1   2  

Marketing a 
gyakorlatban 

        20  1 

11508-12 
Az áruforgalom tervezése, 
irányítása, elemzése 

Az üzleti 
tevékenység 
tervezése, elemzése 

2   3   3   3  

Vezetési ismeretek          1  
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Üzleti tevékenység a 
gyakorlatban 

 1   1   1 60  1 

11507-12 
Az áruforgalom lebonyolítása 

Áruforgalom 1,5   2   1   1  

Áruforgalom 
gyakorlata 

  70   105  1 60  1 

 
 

A szabadon tervezhető szakmai órakeret kitöltése – Informatika ágazat 
 

Szakmai követelmény-
modulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszám 

ögy heti 
óraszám 

ögy heti 
óraszám 

ögy heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 
Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5           

10815-12 
Információtechnológiai 
alapok 

Információtechnológiai 
alapok 

1           

Információtechnológiai 
gyakorlat 

 2          

10826-12 
Szakmai életpálya-
építés, 
munkaszervezés, 
munkahelyi 
kommunikáció 

Munkaszervezési 
ismeretek 

         1  

Munkaszervezés 
gyakorlat 

          2 

10817-12 
Hálózatok, 
programozás és 
adatbázis-kezelés 

Adatbázis- és 
szoftverfejlesztés 

0,5   1   2   1  

Adatbázis- és 
szoftverfejlesztés 
gyakorlat 

 1   2   2   2 

Hálózati ismeretek I.     1   1   2  

Hálózati ismeretek I. 
gyakorlat 

    2   2   2 

 
 

A szabadon tervezhető szakmai órakeret kitöltése – Turisztika ágazat 
 

Szakmai követelmény-
modulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5           

10061-12 Turizmus alapjai 
2   1        
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Turisztikai erőforrások 
bemutatása 

Kultúr- és vallástörténet 
1,5   1,5   1     

Vendéglátás- és szálláshely 
ismeretek 

 
   1   1   1  

10062-12 
Turisztikai 
kommunikáció 

Üzleti kommunikáció 
gyakorlata 

 1   1       

Marketing alapjai 
   0,5   1   1  

Szakmai idegen nyelv - 
gyakorlat 
        2   4,5 

10063-12 
Ügyviteli folyamatok 
alkalmazása 

Ügyviteli ismeretek 
         2  

Informatika a 
turizmusban gyakorlat            1   1,5 

Levelezési gyakorlat 
       1   1    
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A szabadon tervezhető szakmai órakeret kitöltése – Ügyvitel ágazat 
 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12  
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség 
és biztonság 

0,5           

10067-12 
Gépírás és 
dokumentumkészítés, 
iratkezelés 

Gépírás és 
iratkezelés gyakorlat 

 2 70  2 40  1 60   

Levelezési ismeretek 1           

Levelezési gyakorlat     2 65  2 80   

10070-12 
Munkahelyi kommunikáció 

Kommunikáció 
alapjai 

      1   3  

Üzleti kommunikáció 
gyakorlat 

          4 

10066-12 
Gazdálkodási alapfeladatok 

Gazdasági 
alapismeretek 

1   1   2     

Jogi ismeretek 0,5   1   1     

Vállalkozási 
ismeretek 

         3  

 
 

A szabadon tervezhető szakmai órakeret kitöltése – Képző- és iparművészet ágazat 
 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Párhuzamos képzés 

9-12. évfolyam 

e gy szabad 

11500-12 Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5   

10586-12 
Művészetelmélet 
 és ábrázolás 

 

Művészet-történet 312   

Térábrázolási rendszerek   36 

Rajz, festés, mintázás gyakorlat  524 280 

10587-12 
Művészeti vállalkozások működtetése 

Művészeti vállalkozás 32   

10588-12 
Tervezés 
 és technológia 

Stílustan és szaktörténet 122   

Technológia 104   
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Tervezés és gyakorlat  2 244 

 
 

A szabadon tervezhető szakmai órakeret kitöltése – Szociális ágazat 
 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12  
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5           

10 525-12  
A szociális ellátás általános 
tevékenységei 

Szakmai készségfejlesztés 
és kommunikációs 
gyakorlat 

 1      2   2 

Társadalomismeret 1,5   1,5   1   1  

Társadalomismereti és 
szociálpolitikai gyakorlat 

    0,5 72  1 108  1 

Szociálpolitikai, jogi és 
etikai ismeretek 

   1   1   2  

Pszichológiai és 
pedagógiai ismeretek
  

1   1,5      2  

Pszichológiai gyakorlat  0,5 70  0,5 33      

Egészségügyi 
alapismeretek 

      1   2  

10559-12 
Elsősegélynyújtási 
feladatok  

Népegészségügyi 
ismeretek 

0,5   1        

Az elsősegélynyújtás 
gyakorlata 

       1 32   
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A szabadon tervezhető szakmai órakeret kitöltése –Pedagógia ágazat 
 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5           

11464-12 Pedagógiai, 
pszichológiai feladatok 

Pedagógia   
1,5 

 
  3   3   4  

Pedagógia 
gyakorlat 

 1 70  1 105  1 140  3 

Pszichológia   2   2   3   3  

 
A szabadon tervezhető szakmai órakeret kitöltése – Közgazdaság ágazat 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 10. 11. 12. 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám ögy 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12 
Munkahelyi egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5           

11504-12 
Gazdálkodási alaptevékenység 
ellátása 

Gazdasági és jogi 
alapismeretek 

2   3,5        

Ügyviteli 
gyakorlatok 

 2,5   2,5   1    

Általános 
statisztika 

      1   1  

Statisztika 
gyakorlat 

       1   1 

Pénzügyi 
alapismeretek 

      2   2  

Pénzügy gyakorlat           1 

Adózási 
alapismeretek 

         1  

Adózás gyakorlat           1 

Számviteli 
alapismeretek 

      2   2  

Számvitel gyakorlat           1 
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A szabadon tervezhető szakmai órakeret kitöltése – Kereskedelem ágazat 
 
 

Szakmai 
követelménymodulok 

Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

9. 

ögy 

10. 

ögy 

11. 

ögy 

12. 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

heti 
óraszám 

e gy e gy e gy e gy 

11500-12  
Munkahelyi egészség 
és biztonság 

Munkahelyi egészség és 
biztonság 

0,5           

10032-12  
Marketing 

A marketing alapjai       1   2  

Marketing a gyakorlatban         20  1 

11508-12 
Az áruforgalom 
tervezése, irányítása, 
elemzése 

Az üzleti tevékenység 
tervezése, elemzése 

2   3   3   3  

Vezetési ismeretek          1  

Üzleti tevékenység a 
gyakorlatban 

 1   1   1 60  1 

11507-12 
Az áruforgalom 
lebonyolítása 

Áruforgalom 1,5   2   1   1  

Áruforgalom gyakorlata   70   105  1 60  1 

 
 
*Az iskola az alábbi választható tárgyakból vállalja a középszintű érettségi felkészítést: 

-  utazás és turizmus 
-  földrajz 
-  biológia 
- rajz és vizuális kultúra 
- informatika 
- testnevelés    

Az adott évfolyamon tanuló diákok számától és érdeklődésétől függően az iskola a következő 
tantárgyakból 

- kémia 
- fizika  

minden tanév szeptember 10-ig meghatározza azt a minimumlétszámot, amely megléte esetén 
vállalja a középszintű érettségi felkészítést. 
 
A Gyermekház Iskola Gimnáziumi tagozatának alapvető célja, hogy azok a diákok, aki tanulási, 
személyes, családi problémáik miatt nehezebben tanulnak, vagy nehezebben illeszkednek be egy 
közösségbe, minden segítséget megkapjanak tanulmányaik sikeres lezárásához, az érettségi 
vizsgához és a továbbtanuláshoz. Az iskola ennek megfelelően alakítja óratervét, a szabadon 
felhasználható órakereten belül azokra a tantárgyakra helyezzük a hangsúlyt, ahol úgy érezzük, a 
legtöbbet segítünk diákjainknak ezen célok elérésében. Diákjaink céljai, érettségi utáni tervei 
eltérőek, tantervünkkel igyekeztünk egy olyan rendszert kialakítani, amelyben minden diák a számra 
legmegfelelőbb lehetőségekkel élhet.  Ennek megfelelően az első két évfolyamon a magyar nyelv és 
irodalom, matematika, az idegen nyelv és az informatika tantárgyakra fordítottuk a szabadon 
felhasználható órakeretet. Az utolsó két évfolyamon több tantárgyból, a diákok választása, 
képességei, érdeklődése alapján számára legalkalmasabb tantárgyakból érettségi felkészítést 
szervezünk. Azoknak a tanulóknak, akik komoly továbbtanulási célokat tűztek ki maguk elé, a 
kötelező érettségi tárgyakból emelt szintű érettségi való felkészítést biztosít az iskola. 
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Az előrehozott érettségi vizsga esetén a tantárgy további tanulásával kapcsolatos szabályok 
 
Az előrehozott érettségi vizsgára bocsátás követelménye 11. évfolyamon 

 informatika tantárgyból: a helyi tantervben megfogalmazott követelmények magas szintű 
ismerete és az érettségi előkészítő követelményeinek teljesítése a 11. évfolyamon 

 idegen nyelv tantárgyból: a helyi tantervben megfogalmazott, a 12. évfolyamig szóló 
követelmények teljesítése a 11. évfolyamon 

Az előrehozott érettségi vizsgára jelentkező tanulók osztályozó vizsgát tesznek a vizsgára 
bocsátáshoz. Eredménytelen osztályozó vizsga esetén a tanuló nem tett eleget a vizsgára bocsátás 
követelményeinek, jelentkezését töröljük.  
Sikeres előrehozott érettségi vizsga esetén a tanuló mentesül az adott tantárgy további értékelésétől, 
az óralátogatás alól azonban nem. A tanuló kérése alapján az igazgató engedélyezheti, hogy ezekben 
az órákban a tanuló más, az érdeklődésének megfelelő kötelező vagy nem kötelező tanórai 
foglalkozásokon vegyen részt. 
 
Emelt szintű érettségi felkészítés 
Emelt szintű érettségi felkészítést az iskola a diákok igénye alapján magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem és az első idegen nyelv tantárgyakból a kötelező és szabadon választott 
órakereten felül, szabadon választható tanórai foglalkozások keretében, 11. és 12. évfolyamon, heti 
két órában végzi. 
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9–12. évfolyam, gimnázium (esti tagozat) 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv  1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Irodalom 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 

I. idegen nyelv 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 

II. idegen nyelv 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 

Matematika 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 3+1 1,5+0,5 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

2 1 2 1 3 1,5 3 1,5 

Etika       1 0,5    

Biológia – egészségtan    2 1 2 1 2 1 

Fizika 2 1 2 1 2 1    

Kémia 2 1 2 1       

Földrajz 2 1 2 1       

Ének-zene  1 0,5 1 0,5       

Vizuális kultúra 1 0,5 1 0,5 2  1 2  1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 0,5          

Informatika 1 0,5 1 0,5      

Életvitel és gyakorlat           1 0,5 

Testnevelés és sport 5 2,5 5 2,5 5 2,5 5 2,5 

Osztályfőnöki 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 

Érettségi előkészítő     +2 +1 +3 +1,5 

Szabadon tervezhető órakeret 4 2 4 2 6 3 8 4 

Rendelkezésre álló órakeret 35 17,5 36 18 35 17,5 35 17,5 

 
 

9–12. évfolyam, gimnázium (levelező tagozat) 

Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

Magyar nyelv  1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 

Irodalom 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 

I. idegen nyelv 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 

II. idegen nyelv 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 

Matematika 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 3+1 0,75+0,25 

Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 0,5 2 0,5 3 0,75 3 0,75 

Etika       1 0,25    
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Biológia – egészségtan    2 0,5 2 0,5 2 0,5 

Fizika 2 0,5 2 0,5 2 0,5    

Kémia 2 0,5 2 0,5       

Földrajz 2 0,5 2 0,5       

Ének-zene  1 0,25 1 0,25       

Vizuális kultúra 1 0,25 1 0,25 2  0,5 2  0,5 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 0,25          

Informatika 1 0,25 1 0,25      

Életvitel és gyakorlat           1 0,25 

Testnevelés és sport 5 1,25 5 1,25 5 1,25 5 1,25 

Osztályfőnöki 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 

Érettségi előkészítő     +2 +0,5 +3 +0,75 

Szabadon tervezhető órakeret 4 1 4 1 6 1,5 8 2 

Rendelkezésre álló órakeret 35 8,75 36 9 35 8,75 35 8,75 

 

* Az iskola az alábbi választható tárgyakból vállalja a középszintű érettségi felkészítést: 

-  Utazás és Turizmus, 

-  földrajz, 

-  biológia, 

- rajz és vizuális kultúra, 

- informatika, 
- testnevelés, amennyiben a tanuló vállalja, hogy részt vesz a nappali tagozat óráin, 
- kémia és fizika tantárgyakból csak abban az esetben, ha kellő számú diák jelentkezik (a 

csoport elindításához szükséges létszámról az iskola minden tanév szeptember 10-ig hoz 

döntést)  
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2012/13-as tanévtől indított szakképzések helyi tanterve 
 

Szakmai óra min.25,5 óra 
   

közismeret 9,5 óra 
   

Összes óraszám min.35 óra 
   

    

    
A közismereti órák eloszlása 

   

    

    Tantárgyak 9. évfolyam 10. évfolyam 11. 
évfolyam 

Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom 
2 óra 1 óra +1,5 óra 

Idegen nyelv 
2 óra 2 óra 2 óra 

Matematika 
2 óra+1 óra 1 óra - 

Társadalomismeret 
2 óra 1 óra - 

Természetismeret 
3 óra - - 

Testnevelés  és sport * 
5 óra 5 óra 5 óra 

Osztályközösség-építés  
1 óra 1 óra 1 óra 

Szabad órakeret 
1 óra - 1,5 óra 

Összesen:  18 óra 11 óra 9,5 óra 

* 
   Tantárgy megnevezése      Változat 

  Testnevelés  és sport *  3 órás 

  

    

    

    
eladó 34 34 101 

   

    

Tantárgy megnevezése 

11. évfolyam   

elmélet gyakorlat k. gyak 

A működtetés szabályai 3     

A működtetés szabályai     2 

Áruismeret gyakorlata I. R     6 

Áruismeret gyakorlata II. É     6 

Áruismeret gyakorlata III.M     6 

Szakmai idegen nyelv +1     

Értékesítési szolgáltatások 4+1     
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cukrász 34 811 01 
   

    

Tantárgy megnevezése 

11. évfolyam   

elmélet gyakorlat k. gyak. 

Vendéglátó gazdálkodás 1     

Szakmai számítások 1     

Élelmiszerek csoportjai 1     

Szakmai idegen nyelv 1     

Cukrászat gyakorlat   2   

Cukrászat üzemi gyakorlat     17,5 

Cukrászat elmélet 2,5     

    
pincér 34 811 03 

   

    

Tantárgy megnevezése 

11. évfolyam   

elmélet gyakorlat k. gyak. 

Élelmiszerek csoportjai 1     

Vendéglátó gazdálkodás 1     

Szakmai számítások 1     

Szakmai idegen nyelv 1     

Felszolgálás elmélete 2,5     

Felszolgálás gyakorlat   1,5+0,5   

Felszolgálás üzemi gyakorlat     17,5 

    

    
szakács 34 811 04 

   

    

Tantárgy megnevezése 

11. évfolyam   

elmélet gyakorlat k. gyak. 

Élelmiszerek csoportjai 1     

Vendéglátó gazdálkodás 1     

Szakmai számítások 1     

Szakmai idegen nyelv 1     

Ételkészítési alapk 0,5     

Ételkészítési ismeretek 2     

Ételkészítési gyakorlat   2 17,5 
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2013/14-as tanévtől indított szakképzések helyi tanterve 
 

Órák eloszlása 10. évfolyam 11. évfolyam 
 

Közismeret 11 óra 8+1,5 óra 

Kötött szakmai óra + szab. terv. 25 óra 25,5 óra 

Heti összes óraszám minimuma 36 35 

    
Szabad órakeret felhasználása:   

  
9. évfolyamon matematika +1   

  
11.évfolyamon Kommunikáció-m ny és irod.+1,5 óra   

   

cukrász 34 811 01 
      

       

Tantárgy megnevezése 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 

Foglalkoztatás I. 

  

    2   

Foglalkoztatás II.     0,5   

Vendéglátó gazdálkodás 0,5   0,5   

Szakmai számítások 1   0,5   

Élelmiszerek csoportjai 1   1   

Szakmai idegen nyelv 1       

Cukrászat gyakorlat   +2   +2,5 

Cukrászat üzemi gyakorlat   17,5   17,5 

Cukrászat  2   1   

       Szabadon választható óra: 9. évfolyamon Vend gazd. +1, Cukrászat +1, Cukrászat gyak.0,5 óra 

Összevont szakmai gyakorlat 9.és 10. évfolyamban 140 óra 
  

pincér 34 811 03 
      

       

Tantárgy megnevezése 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 

Foglalkoztatás I. 

  

    2   

Foglalkoztatás II.     0,5   

Élelmiszerek csoportjai 1   1   

Vendéglátó gazdálkodás 0,5   0,5   

Szakmai számítások 1   0,5   

Szakmai idegen nyelv 1       

Felszolgálás  2   1   

Felszolgálás gyakorlat   +2   +2,5 

Felszolgálás üzemi gyak   17,5   17,5 

       Szabadon választható óra 9. évfolyamon:Vend gazd +1, felsz. Al. gyak.+1,5, 

Összevont szakmai gyakorlat 9. és10. évfolyamon 140 óra 
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szakács 34 811 04 
      

       

Tantárgy megnevezése 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 

Foglalkoztatás I. 

  

    2   

Foglalkoztatás II.     0,5   

Élelmiszerek csoportjai 1   1   

Vendéglátó gazdálkodás 0,5   0,5   

Szakmai számítások 1   0,5   

Szakmai idegen nyelv 1       

Ételkészítési alapok 2       

Ételkészítési ismeretek     1   

Ételkészítési gyakorlat   +2   +2,5 

Ételkészítési üzemi gyakorlat   17,5   17,5 

       Szabadon választható óra a 9. évfolyamon: Vl gazd +1,Elők ÉTK 
  Összevont szakmai gyakorlat 9. és 10 évfolyamon 140 óra 
   

2014/2015-ös tanévben induló szakképzések helyi tanterve 
 

       
Órák eloszlása 9. 10. 11. 

   
Közismeret 17+1 11 8+1,5 

   
Kötött szakmai óra + szab. terv. 14,5+2,5 23+2 23+2,5 

   
Heti összes óraszám minimuma 35 36 35 

   
Közismereti tárgyból 9. évfolyamon +1 óra matematika, 11. évfolyamon Kommunikáció-m. ny +1,5 óra 

Szakmai tantárgyak szabadon felhasználható óra eloszlását a tantervi táblázat tartalmazza. 

Összevont szakmai gyakorlat 9. és 10 évfolyamon 140 óra 
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Eladó 34 341 01 
      

       

       

Tantárgy megnevezése 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5           

Foglalkoztatás I.         2   

Foglalkoztatás II.         0,5   

Működtetés szabályai         2   

Működtetés szabályai gyakorlat           2,5 

Áruforgalom 2   1+1   1   

Áruforgalom gyakorlata   +1   4   +1 

Áruforgalmazás R 1   1       

Áruforgalmazás gyakorlata I. R   2+0,5   4   5+1 

Áruforgalmazás II. ÉVGY 2+1   1   1   

Áruforgalmazás gyakorlata II. ÉVGY   2,5   6   4+0,5 

Értékesítés idegen nyelven I. (ÉVGY)     1   1   

Áruforgalmazás III. M 2   1       

Áruforgalmazás gyakorlataIII. M   2,5   3+1   3 

Értékesítés idegen nyelven II.     1   1   

Összes kötelező óraszám 17 25 25,5 

       Összevont szakmai gyakorlat 9. és 10 évfolyamon 140 óra 
  

pincér 34 811 03 
      

       

Tantárgy megnevezése 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5           

Foglalkoztatás I.         2   

Foglalkoztatás II.         0,5   

Általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem 1           

Élelmiszerek csoportjai 1   1   1   

Vendéglátó gazdálkodás 1+1   0,5   0,5   

Szakmai számítások 1   1   0,5   

Szakmai idegen nyelv 1+0,5   1       

Felszolgálás alapjai 4           

Felszolgálás alapjai gyakorlat   5+1         

Felszolgálás     2 +2 1+0,5 +2 

Felszolgálás üzemi gyakorlat       17,5   17,5 

Kötelező+ szabad 9,5+1,5 5+1 5,5 17,5+2,0 5,5+0,5 17,5+2 

Összes szakmai óra 17 25 25,5 

       Összevont szakmai gyakorlat 9. és 10 évfolyamon 140 óra 
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szakács 34 811 04 

      

       

Tantárgy megnevezése 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat 

Munkahelyi egészség és biztonság 0,5           

Foglalkoztatás I.         2   

Foglalkoztatás II.         0,5   

Élelmiszerek csoportjai 1   1   1   

Vendéglátó gazdálkodás 1+1   0,5   0,5   

Szakmai számítások 1   1   0,5   

Általános él. Ism. fogyasztóvédelem 1           

Szakmai idegen nyelv 1+0,5   1       

Előkészítési és ételkészítési  alapismeretek 1,5           

Előkészítési és ételkészítési alapozó gyakorlat   2+1         

Ételkészítési alapok 2,5   2       

Ételkészítési alapgyakorlat   3         

Ételkészítési ismeretek/ gyakorlata       +2 1+0,5 +2 

Ételkészítési  üzemi gyakorlat           17,5 

Ételkészítési üzemi alap gyakorlat       17,5     

Kötelező+ szabad 9,5+1,5 5+1 5,5 17,5+2 5,5+1 17,5+2 

Összes szakmai óra 17 25 25,5 
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Belépő szakképzések: 
 
virágkötő és virágkereskedő 34 215 04 
 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással 

1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

gyakorlati 
heti 

óraszám 
ögy 

elméleti 
heti 

óraszám 

Gyakorlati 
heti 

óraszám 

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5   

  

    

 

    

11499-12 
Foglalkoztatás II.  

Foglalkoztatás II.         0,5   

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.         2   

11074-12 
Növényismeret és 
-kezelés 

Növényismeret és 
-kezelés 2  2  2  

Növényismeret és 
kezelés gyakorlat  2  3  2 

11075-12 
Virágkötészet 

Virágkötészet 
3  2  2  

Virágkötészet 
gyakorlat  3  4  4 

11077-12 
Virágeladás alapjai 

Virágeladás alapjai 
2  2    

Virágeladás alapjai 
gyakorlat  2  4   

11076-12 
Virágkereskedelem 

Virágkereskedelem  
  

 

3  

 

1,5  

Virágkereskedelem 
gyakorlat     3  3 

Vállalkozási 
ismeretek     3  

Vállalkozási 
gyakorlat      3 

Összes óra 7,5 7 140 9 14 140 11 12 

Összes óra 14,5 140 23 140 23 
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Speciális Szakközépiskola: 
 
tisztítás-technológiai szakmunkás 32 583 03 
 

 Szakmai 
követelmény-

modulok 
Tantárgyak 

Heti óraszám 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy 

11258-12 
Tisztítás-

technológiai 
tevékenységek 

Technológia 
ismeret 

3  

 70 

3  

 105 

3  

 105 

2  

Anyag és 
gépismeret 

3,5  4  4  2,5  

Tisztítás-
technológia 
gyakorlati 
feladatai 

 14  14  14  14 

11497-12 
Foglalkoztatás I. 

Foglalkoztatás I.       2  

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II.       0,5  

11500-12 
Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

Munkahelyi 
egészség és 
biztonság 

0,5        

Összes heti elméleti/gyakorlati óraszám  7 14  7 14 7 14 7 14 

Összes heti/ögy óraszám 21  70   21 105   21  105 21  

 
Szakképesítés – ráépülés: 
 
diétás szakács 35 811 03 

 

Szakmai követelmény-modulok Tantárgyak 
Elméleti heti 

óraszám 
Gyakorlati heti 

óraszám 

Táplálkozási alapismeretek 
11517-14 

Táplálkozás-élettani 
ismeretek 

4,5   

Diétás ételkészítési 
ismeretek 

5  

Diétás ételkészítés 
11516-14 

Diétás ételkészítési 
gyakorlatok 

 22 

Összes óra 9,5  22  

Összes óra 31,5  

 
 
 
 
Érettségire épülő szakképzések 
 

- vendéglátásszervező-vendéglős 54 811 01 

- gyermekotthoni asszisztens 54 761 01  

- rehabilitációs nevelő 54 762 01  

- Idegenvezető 54 812 01 

- turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03 

- kereskedő 54 34101 

- informatikai rendszergazda 54 481 04 
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- grafikus 54 211 04 

- kiadványszerkesztő 54 213 02 

- irodai asszisztens 54 346 01 

- ügyviteli titkár 54 346 02 

- gyógypedagógiai segítő munkatárs 54 140 01 

- pedagógiai- és családsegítő munkatárs 54 140 02 

 
A képzésekhez tartozó helyi tantervek megtalálhatóak a mellékletben. 

 
 
2.3 Az Alapfokú művészetoktatás tantervi struktúrája 
 
Iskolánkban felmenő rendszerben vezetjük be a néptánc-, képzőművészet-, grafika és festészet-, 
valamint a színjáték tanszakot a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. sz. melléklete alapján.   
 
Az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményei; az iskola egyes évfolyamain tanított 
tantárgyak; a kötelező és választható tanórai foglalkozások és óraszámaik; a tanszakok, tantárgyak 
szakirányú feladatai, követelményei, az előírt tananyag a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet 2. sz. 
melléklete alapján kerül bemutatásra a pedagógiai program mellékletében. 
 
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
 
NÉPTÁNC 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak 
 

Főtárgy: 
- Népi játék (1-2. előképző évfolyamon) 
- Néptánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon) 
 

Kötelező tantárgy: 
- Folklórismeret (3-6. alapfokú évfolyamon) 
- Tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon) 
 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 
- Folklórismeret 
- Tánctörténet 
 

Választható tantárgy:  
- Népi játék (1-2. előképző évfolyamon) 
- Néptánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon) 
 

 
 

ÓRATERV 
 

 
Tantárgy 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy: Népi játék 2 2           
Főtárgy: Néptánc   3-4 3-4 3 3 3 3 3-4 3-4 3 3 
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Kötelező tantárgy: Folklórismeret     1 1 1 1     
Kötelező tantárgy: Tánctörténet           1 1 
Kötelezően választható tantárgy: 
Folklórismeret 

  1 1         

Kötelezően választható tantárgy: 
folklóismeret 

        1 1   

Választható tantárgy: Népi játék (2) (2)           
Választható tantárgy: Néptánc   (1) (1) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) 
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 fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 
második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelenti 
 
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 
 
 
 
 
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1-2. évfolyam + 1-3. alapfokú évfolyam) 
 
 
Főtárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1-2. évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1-3. alapfokú évfolyam) 
  
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1-3. évfolyam) 
 
Választható tantárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1-2. évfolyama) 
Népművészet (1-3. évfolyam) 
Művészettörténet (3. évfolyam) 
 
 
Grafika és festészet tanszak – (a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig) 
 
Főtárgy:  
grafika és festészet műhelygyakorlat 
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Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (4-10. évfolyam) 
 
Választható tantárgyak: 
Népművészet (4-10. évfolyam) 
Művészettörténet (4-10. évfolyam) 
 
A tantárgyak tartalma 
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai, egyedi 
szakmai modul a műhelygyakorlat. 
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. 
Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák megismerése 
segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség értékeinek 
továbbadását. 
A vizuális alkotó gyakorlat a képző- és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 
médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár 
bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív feladatsorokon 
keresztül. 
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 
alkalmazását teremti meg. 
Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 
A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző- és iparművészeti, 
valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi lehetőségektől 
függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének megfelelően választ. 
 
 

 
 
 
 

ÓRATERV 
 

 
Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Képzőművészeti tanszak 
Főtárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (2) (2)           
Főtárgy: Grafika és festészet alapjai   2 2 2        
Kötelező tanárgy: Vizuális alkotó gyakorlat   2 2 2        
Választható tárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (2) (2)           
Grafika és festészet tanszak 
Grafika és festészet műhelygyakorlat:      2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tanárgy: Vizuális alkotó gyakorlat      2 2 2 2 2 2 2 
Választható tárgy: Népművészet   (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) 
Választható tárgy: Művészettörténet     (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) 
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 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. 
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A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban 
átcsoportosítható. 
 
A főtárgyak képzési ideje: 
 
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok 
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai 
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Grafika és festészet műhelygyakorlat 
 
A tanítási órák ideje: 45 perc 
 
 
SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Színjáték tanszak 
 
Főtárgy:  
dráma és színjáték 
 
Kötelezően választható tantárgy: 
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 
 
Választható tantárgyak:  
dráma és színjáték (Előképző 1-2) 
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 
 

ÓRATERV 

 
 
A fenti táblázatok 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 tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a tanuló 
más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 
vehet. 
Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az ezen felül tanított 
választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 
 

 
Tantárgy 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Főtárgy: Dráma és színjáték 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően választható  tantárgy:             
Beszéd és vers   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy: Dráma és színjáték (2) (2)           
Választható tantárgy: Zene és ének   (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) 
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) 
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A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelentik. 
 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
 
 
 
 
 
2.4 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 
 
tanulók: 
 

• tankönyv tartalma fedje le az adott tantárgy választott tantervét, legyen összhangban a hozzá 
szükséges kiegészítő eszközökkel (munkafüzet, szöveggyűjtemény, feladatgyűjtemény stb.) 

• Tartalmi kidolgozottsága feleljen meg a szaktudományoknak, tartalmilag, esztétikailag igényes 
legyen. 

• Feleljen meg a tanulók képességeinek a tananyag-feldolgozás módjában (kis lépések - feszítettebb 
tempójú haladás) 

• Feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak (tartalom, betűméret, illusztrációk, feladatok 
megfogalmazása) 

• Teremtsen lehetőséget a differenciáláshoz, biztosítsa az önálló tanulás lehetőségét, a gyakorlást. 
• Legyen megfelelő az ismeretszerzés és az alkalmazás aránya. 
• A könyv tartalma és stílusa legyen motiváló erő a tanuló számára, fejlessze kreativitását. 
• Adjon lehetőséget képesség- és készségfejlesztési feladatok megoldására. 
• Nyelvi megformáltsága legyen igényes, változatos, egyértelmű, utasításai legyenek egyértelműek 
• Kivitelezése, szerkesztése legyen igényes, figyelemfelhívó kiemelések, összegző megfogalmazások 

és kérdések tegyék a tanulást eredményesebbé. 
• Legyen a tankönyv tartós kivitelű, esztétikus küllemű, a gyerek életkorának megfelelő méretű és 

ne túl drága. 
 
 
tanári- és iskolai eszközök 

• Tanári kézikönyvek, szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények feleljenek meg a választott 
tantervnek 

• A szemléltetőeszközök - térképek, faliképek, táblák, modellek, - legyenek esztétikusak, kellő 
méretűek, és szakmailag kifogástalanok. Kivitelük legyen motiváló erejű, segítse az 
ismeretszerzést 

• A technikai eszközök - írásvetítők, magnók, videók és számítógépek- legyenek könnyen 
kezelhetők, lehetőség szerint mobilak. 

• A könyvtári taneszközök - folyóiratok, lexikonok, szótárok, enciklopédiák - legyenek a gyerekek 
életkori sajátosságainak megfelelőek, segítsék az önálló ismeretszerzést, a kutatómunkát, az 
önálló feladatmegoldást. 

• A kísérleti és mérő eszközök legyenek megfelelő méretűek, biztonságosak és tartósak. 
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2.5 Kifutó évfolyamok óraterve 
 

9–13. évfolyam, gimnázium (öt évfolyamos, jelenlegi 11/A; 12/A és 12/B osztályok, melyek a 2014/2015-ös tanévben megadott óraszámok iránymutatásán 
alapulnak) 

Tantárgyak   12. évfolyam 13. évfolyam 

Magyar nyelv    2 2 

Irodalom   4 3+1 

I. idegen nyelv   3+1 3+1 

II. idegen nyelv   3+1 3+1 

Matematika   4+2 4+2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek   4 4 

Etika   1   

Vizuális kultúra   2  1 

Életvitel és gyakorlat      1 

Testnevelés és sport   5 5 

Osztályfőnöki 
  1 1 

Érettségi előkészítő 
  +2 +3 

Szabadon tervezhető órakeret   6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 
  35 35 

 

 
Gyógypedagógiai tagintézményünk 
 
A tagintézmény helyi tanterve az „51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról szóló 23/2013. 
(III. 29.) EMMI rendelet”, „Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára” és a, 
„Kerettanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára” című kerettantervek alapján 
készült, a 32/2012 EMMI rendelet „A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának irányelve” SNI  8. 
fejezetének figyelembe vételével (Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének 
elvei). 
 
A tantárgyak rendszere és óraszámok a középsúlyosan értelmi fogyatékos kerettanterv adaptációja 
szerint 
 
A választott kerettanterv tantárgyait, kötelező minimális óraszámait, a szabadon választott 
órakeretet, valamint a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációt az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
Fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok: 
A nevelés-oktatás-
fejlesztés területei 

Tantárgy 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Anyanyelv és 
kommunikáció 

Kommunikáció 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 5+1 5+1 

Olvasás-írás 2 2 3 3+1 4+1 4+1 2+1 2+1 

Társadalmi 
környezet 

Számolás-mérés 2 2 2 2+1 3+1 3+1 3+1 3+1 

Játékra nevelés 2 2 2 2     

Társadalmi ismeretek     1 1 2 2 

Életvitel és 
gyakorlat 
 

Önkiszolgálás 2+1 2+1       

Életvitel és gyakorlat   2+1 2 2 2 3 3 
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Természeti 
környezet 

Környezetismeret     1 1 2 2 

Művészetek Ének-zene 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ábrázolás-alakítás 3 3 2 2 2 2 2 2 

Informatika Információs eszközök 
használata 

      1 1 

Testi nevelés Mozgásnevelés 5 5 5 5 5 5   

Testnevelés       5 5 

Erkölcstan Hittan 1 1 1 1 1 1 1 1 

Habilitáció 10 10 10 11 11 11 12 12 

Kötelező órák száma 25 25 25 26 28 28 31 31 

Összesen 35 35 35 37 39 39 43 43 

 
A szabadon tervezhető órakeretet az alábbiakban határoztuk meg: 

 1. évfolyamon: +1 kommunikáció, +1 önkiszolgálás, +1 számolás-mérés 

 2. évfolyamon: +1 kommunikáció, +1 önkiszolgálás, +1 számolás-mérés 

 3. évfolyamon: +1 kommunikáció, +1 életvitel és gyakorlat, +1 számolás-mérés 

 4. évfolyamon: +1 kommunikáció, +1 olvasás-írás, +2 számolás-mérés 

 5. évfolyamon: +1 kommunikáció, +1 olvasás-írás, +2 számolás-mérés 

 6. évfolyamon: +1 kommunikáció, +1 olvasás-írás, +2 számolás-mérés 

 7. évfolyamon: +1 kommunikáció, +1 olvasás-írás, +2 számolás-mérés  

 8. évfolyamon: +1 kommunikáció, +1 olvasás-írás, +2 számolás-mérés 
 
Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció 
 
A pedagógusok a tanév során a csoportok rendelkezésére álló azonos habilitációs órakeretet a 
szükségletektől függően az egyes gyermekek, illetve a tanítási hetek között osztják meg.  
A pedagógiai célú habilitációra való törekvés beépül valamennyi tantárgy tananyagába, és átszövi az 
egész napos pedagógiai tevékenységet.  
Az autizmussal élő gyermekek típusos nehézségei, s az ezekből fakadó sajátos oktatási-nevelési 
feladatok szükségessé teszik azonban, hogy a habilitáció önálló fejlesztő programokban is 
megjelenjen az alábbi elnevezéssel: 

 tér- idő szervezése,  

 társas viselkedés fejlesztése, 

 babzsákos foglalkozás. 
 

Fejlesztő program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Tér-, idő- 
szervezés 

3 3 3 3 3 3 4 4 

Társas viselkedés 
fejlesztése 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Babzsákos foglalkozás 3 3 3 4 4 4 4 4 

Összesen 10 10 10 11 11 11 12 12 

 
A tantárgyak rendszere és óraszámok az enyhén értelmi fogyatékos kerettanterv adaptációja 
szerint 
 
A választott kerettanterv tantárgyait, kötelező minimális óraszámait, a szabadon választott 
órakeretet, valamint a pedagógiai és egészségügyi célú habilitációt az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
1–4. évfolyam 
Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 6 7 
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Matematika 4+1 4+1 3+1 4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Környezetismeret 2+1 2+1 2+1 2+1 

Ének-zene 2 1 2 2 

Vizuális kultúra 1 2 2 2 

Informatika - - 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Habilitáció 10 10 10 11 

Kötelező órák száma 25 25 25 27 

Összesen 35 35 35 38 

 
A szabadon tervezhető órakeretet az alábbiakban határoztuk meg: 

 1. évfolyamon: +1 matematika, +1 környezetismeret 

 2. évfolyamon: +1 matematika, +1 környezetismeret 

 3. évfolyamon: +1 matematika, +1 környezetismeret 

 4. évfolyamon: +1 matematika, +1 környezetismeret 
 
5–8. évfolyam 
Tantárgyak 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Magyar nyelv és irodalom 4+1 4+1 4+1 4+1 

Idegen nyelv - - 2 2 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 

Erkölcstan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

2 2 2 2 

Hon-és népismeret 1 - - - 

Természetismeret 2 2 4 4 

Földrajz - 1 1 2 

Ének-zene 2 2 1 1 

Vizuális kultúra 2 2 1 1 

Informatika 1 1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 2 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki óra 1 1 1 1 

Habilitáció 11 11 12 12 

Kötelező órák száma 28 28 31 31 

Összesen 39 39 43 43 

A szabadon tervezhető órakeretet az alábbiakban határoztuk meg: 

 1. évfolyamon: +1 matematika, +1 magyar nyelv és irodalom 

 2. évfolyamon: +1 matematika, +1 magyar nyelv és irodalom 

 3. évfolyamon: +1 matematika, +1 magyar nyelv és irodalom 

 4. évfolyamon: +1 matematika, +1 magyar nyelv és irodalom 
 
Pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció 
 
A pedagógusok a tanév során a csoportok rendelkezésére álló azonos habilitációs órakeretet a 
szükségletektől függően az egyes gyermekek, illetve a tanítási hetek között osztják meg. 
A pedagógiai célú habilitációra való törekvés beépül valamennyi tantárgy tananyagába és átszövi az 
egész napos pedagógiai tevékenységet.  
Az autizmussal élő gyermekek típusos nehézségei, s az ezekből fakadó sajátos oktatási-nevelési 
feladatok szükségessé teszik azonban, hogy a habilitáció önálló fejlesztő programokban is 
megjelenjen a tanulók esetében, az alábbi elnevezéssel: 

 tér- idő szervezése,  

 társas viselkedés fejlesztése, 



 78 

 babzsákos foglalkozás. 
 
Fejlesztő program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Tér-, idő- 
szervezés 

3 3 3 3 3 3 4 4 

Társas viselkedés 
fejlesztése 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Babzsákos foglalkozás 3 3 3 4 4 4 4 4 

Összesen 10 10 10 11 11 11 12 12 

 
 
2.6 A Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok és pedagógiai 
feladatok helyi megvalósítása, kulcskompetenciák 
 
 
2.6.1 A Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek 
 
Erkölcsi nevelés 
 
A neveléstő és a pedagógiától egyaránt elválaszthatatlan erkölcsi fejlődés tudatosan nagyobb 
hangsúlyt kap minden köznevelési intézmény életében. Az erkölcsös viselkedésminták pozitív 
megerősítése és kialakítása eddig is átjárta az intézményünkben folyó pedagógiai munkát, az iskolába 
való belépéstől az összes műveltségi területen át a fejlesztő foglalkozásokig bezáróan. Az új tantervi 
szabályozásoknak köszönhetően külön órakeretben, képzett oktatóink segítségével tantárgyaink 
lehető legszélesebb körét integrálva adunk további támpontokat diákjainknak, hogy meg tudja 
különböztetni a jót a rossztól, a hasznosat a haszontalantól, és az építést a rombolástól. A felmenő 
rendszerben megjelenő, nyolc évfolyamon átívelő erkölcstan órákon játékos, gyermekközeli és 
integratív módon jelenítjük meg mindazt, amely a gyerekek közösséghez való viszonyát, értékrendjét, 
normarendszerét, gondolkodás- és viselkedésmódját fejleszti. Tesszük mindezt olyan részvételen 
alapuló oktatási technikák –dramatikus játék, határhelyzetek, projektek- segítségével, amelyek a 
pedagógia eszközeit a lehető leghatékonyabb módon hasznosítják. 
Hangsúlyt kell helyezni a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. 
századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására, különös 
tekintettel a társadalomtudományi és művészeti tantárgyak oktatása terén. 
 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 
Nevelőmunkánk során nagy hangsúlyt kell helyezni a magyarságtudat kialakítására, a nemzeti értékek 
megismerésére, megbecsülésére. Tudatosítani kell növendékeinkben, hogy a Kárpát-medence a 
magyar nemzeti értékek és kultúra bölcsője. Ezt természetesen nem kizáró és kirekesztő felfogásban, 
hanem az európai gyakorlatnak megfelelően. Ismerjék meg a szomszédos népek kultúráját és 
nemzeti hagyományaikat is. A hazánkban élő nemzetiségeket meg kell becsülnünk, hiszen egy 
nemzet nagyságát és kultúráját csak növeli annak sokszínűsége. 
   A hazaszeretetre nevelés kiváló eszköze a magyar nyelv, a magyar történelem tanulmányozása, 
kutatása. Helyismereti vetélkedők, városismereti versenyek, kulturális foglalkozások megszervezése 
során ezeket a szempontokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. 
   Történelmi szerepünk, jelen kül- és belpolitikai viszonyaink tárgyszerű ismeretét és értékelését 
csoportos beszélgetések során kell feldolgozni. Tudatosodjon, hogy társadalmi és nemzeti céljainkért 
demokratikus módszerekkel, egyetértésben kell cselekednünk, és a bennünket körülvevő 
országokkal, népekkel jó viszonyban kell lennünk. 
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   A nemzeti ünnepek, évfordulók intézményes megünneplésére nincs szükség a kollégiumban, hiszen 
diákjaink az iskolában részt vesznek ezeken. Azonban szükséges a nevezetes alkalmak megbeszélése 
kiscsoportos keretek között. 
Cél tehát, hogy diákjaink ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 
Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, 
sportolók munkásságát, ugyanakkor legyenek képesek azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére 
is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén – akár passzívan, akár tevőleges 
cselekvések során – az embertelen eszmék és gyakorlat szolgálatába álltak, idegen elnyomó hatalmak 
érdekeit szolgálták ki. A nemzeti öntudat egészséges voltától idegen mindenféle nacionalizmus – így 
a nemzetiségek, a vallási-nyelvi etnikumok történelem- és jelenformáló szerepének és államalkotó 
létük elismerésének az iskolai nevelés-oktatatás egészében evidenciának kell lennie.    
 
 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 
Ahhoz, hogy valaki értse a demokratikus és felelős állampolgárság mibenlétét és hétköznapjaiban 
ennek megfelelően viselkedjen, ismeretekkel, készségekkel és attitűdökkel kell rendelkeznie 
(összességében kompetenciákkal), amelyeket élete során a különböző közösségekben másoktól, a 
másokkal való interakciókból sajátít el és fejleszt tovább. Demokratikus és felelős állampolgárnak 
nem születik valaki, hanem azzá lesz, ezt az összetett szerepet ugyanúgy meg kell tanulnunk, mint a 
saját kultúránk normáit, az írás-olvasást, vagy az autóvezetést. A demokratikus és 
felelős állampolgárság tanulható, tanítható és fejleszthető, éppen ezért megkerülhetetlen, hogy 
jelentős szerepe legyen a mai, az új kihívásokkal szembesülő oktatási elképzelések formálásában. 
Iskolánk azonosulva ezen gondolatokkal a történelem és állampolgári ismeretek, irodalom és 
művészetek tantárgyakon túl, diákjaink mindennapjainak részévé teszi a demokratikus elveket. A 
diákönkormányzat működésén túl, diákjainkat a legtöbb sorsukat meghatározó döntésbe igyekszünk 
bevonni követve a demokratikus szabály és keretrendszert. 
A felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus 
jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak 
megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári 
kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális 
diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett soha el nem 
évülő bűntetteit is. 
Az iskola minden évfolyamán fontos feladat – az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén 
– Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak 
megismertetése.   
 
Önismeret és társas kultúra fejlesztése 
 
A legtöbb életcél elérésének alappillére a helyes önismeret, valamint a társas kapcsolatokban rejlő 
lehetőségek megtapasztalása. Ezen készségek és képességek fejlesztése nem történhet másként, 
csakis holisztikus - egész intézményt átható- módon. Iskolánk alapelvei tükrözik leginkább 
elkötelezettségünket eme pedagógiai feladat végrehajtásában.   

Az én jólétem nem teremthető meg mások kárára, sőt mások nélkül sem, csakis azáltal, 
hogy a magaméval egyidejűleg a másik ember jólétére is törekszem. Ki kell, hogy alakuljon a közösség 
érzése, melynek minden tagja részt vesz a döntések meghozatalában. A dolgoknak megvitathatóknak 
kell lenniük, és senki sem kizárólagos birtokosa az igazságnak. A kreativitás nem az önkifejezés 
módja, hanem kommunikációs eszköz. A szabályok eszközök és nem célok. Kialakításában valamennyi 
érintett félnek részt kell vennie. A szabadság addig a határig terjed, amíg más ember szükségleteit 
nem sérti. A tanulókban akkor alakul ki reális, pozitív énkép, ha önmagához képest fejlődik, ér el 
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sikereket. Ez a hozzáadott érték jelenti a kulcsot a tudatos személyiségfejlesztésen keresztül a helyes 
énkép és önismeret kialakulásához. 
 
Családi életre nevelés 
 
 A szocializáció folyamata kiemelkedő jelentőségű, hiszen adott korosztályon, csoporton belül a 
szocializációs szint rendkívül heterogén képet mutat, a másság elfogadása és a egymás számára 
hasznos cselekedetek sorozatára adott folyamatos pozitív megerősítés képezi pedagógiai munkánk 
alapjait. Tesszük mindezt azért, hiszen megfelelő szociális érettség nélkül a családi életre nevelés 
nem érheti el a kívánt célt. Az ember nem magányos és elszigetelt egyedként él, hanem személyes 
relációk szövedékében. A felnövekvő gyermek személyisége e kapcsolatokban bontakozhat ki, 
szabadsága a szeretetben válhat teljessé. A személyes kötődések elsődleges színtere a család. A 
gyermekek családokban élnek, a család formálja elsősorban bontakozó személyiségüket, amelynek 
szeretetteljes gondoskodása, igényeket támasztó, mégis biztonságot adó légköre nélkülözhetetlen az 
első életévekben. Az iskola és a fiatalokkal foglalkozó minden egyéb intézményes szervezet csupán 
folytatni tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot. Akár az iskolának, akár más ifjúsági 
szervezeteknek és mozgalmaknak a családra, mint nevelő intézményre kell építeniük, illetve ennek 
hiányát kell a lehetőségekhez képest pótolniuk.  
Erkölcstan, biológia-egészségtan, osztályfőnöki és társadalomismeret, irodalom, és művésze tórákon 
direkt-, az iskolai élet egyéb területein direkt- és indirekt, látens eszközökkel tudatosan formáljuk 
diákjaink családképét. Intézményünk családmodellen alapul, amely nem csak abban mutatkozik meg, 
hogy tanáraink között a férfiak és a nők aránya szinte megegyezik, hanem sok esetben a döntési 
mechanizmus részévé tesszük az egész családot, nemegyszer már elvált szülőket ültetünk le egy 
asztalhoz, hogy a gyermekükkel kapcsolatban közösen vehessenek rész egy-egy fontosabb döntés 
meghozatalában. 
Az általános gyermekvédelmi tevékenységformák az iskolavezetés, az osztályfőnökök, a szaktanárok, 
a gyermekvédelmi felelős és a pszichológus irányításával történnek. 
Munkánk másik részét képezik az iskola számára a köznevelési és családvédelmi törvényben előírt 
gyermekvédelmi feladatok, melyek a hátrányos és a veszélyeztetett gyermekekre vonatkoznak. 
 
 
Testi és lelki egészség 
 
Intézményünk a testnevelés órákon túl alapozó mozgásterápiával is igyekszik fejleszteni a testi és lelki 
egészséget. Céljaink a következők: 

• testséma fejlesztése 
• tér-irány fejlesztése 
• saját testérzékelés megalapozása, ezzel fejlesztve a megfigyelést, gondolkodást,  
• teherbírás, edzettség kialakításával testi-lelki alkalmazkodásra késztetés,  
• megelőzni és (bizonyos esetekben) kezelni a testi és lelki ártalmakat,  
• biztosítani a biológiai éréshez alkalmazkodó egészséges testi fejlesztést, a fejlődés mérését,  
• elősegíteni az egészséges társas kapcsolatokat,  
• változatos mozgásanyagokkal az általános és sokoldalú fejlesztés megvalósítása,  
• biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, illetve fenntartása,  
• a szabad levegőn való tevékenységek rendszeres beépítése,  
• sérülések, balesetek megelőzése tanórai és tanórán kívüli sportfoglalkozások esetében is,  
• erkölcsi, akarati tulajdonságok fejlesztése, szocializációs folyamatok kialakítása,  
• önismeret kialakítása, belső kontroll erősítése,  
• személyes és szociális felelősség kialakítása társas környezete  
• lelki és fizikai fejlődése illetve környezete megóvása iránt,  
• motiváció folyamatos fenntartása – ezzel megalapozva, hogy majd  
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• támogatást nyújtani a káros szenvedélyek megelőzéséhez (egészség megőrzi szabadidős 
programok, pozitív minták) 

 
Célunk, hogy láttassuk diákjainkkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség – a test egészsége és jóléte – 
elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól, a lélek egészségétől. A rendszeres testnevelés és 
sporttevékenység révén könnyebb elviselni a stresszt, a fizikai, lelki és szellemi terheléseket. A testi 
és a lelki egészség harmonikusan együttható fejlesztése és megőrzése a tanulók élethosszig tartó, 
egészségtudatos, fizikailag aktív életvezetésre történő szocializálásának célját szolgálja, melyhez 
szorosan kapcsolódik a tehetséggondozás és a motoros műveltség eszközeivel való 
személyiségfejlesztés is. Az egészségfejlesztés- és megőrzés ösztönző erővel kell, hogy bírjon az 
egészségközpontú tevékenységrendszerek tudatos kialakítására és fenntartására. A tanulókat 
ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz- és 
feszültségoldás különféle ismereteinek elsajátítására, módszereinek alkalmazására. 
Nélkülözhetetlen szerepet tölt be a mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a 
testtudat kialakításában. Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram 
elméleti és gyakorlati minőségétől.    
 
 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 
Részlet a Nemzeti Önkéntes Stratégiából: 
 „…az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi szolidaritás – s ezen belül a karitatív 
tevékenység – az emberiség fejlődésének alapértékei közé tartozik. Az önkéntességben juthat 
kifejezésre az állampolgári elkötelezettség és felelősségvállalás össztársadalmi „rehabilitációja” 
mindazokért, akik a segítségnyújtás érintettjei. Ebből következik, hogy az önkéntes 
tevékenységvégzés olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, 
szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – 
erősödéséhez…” 
Hiszünk abban, hogy az evolúció legmagasabb foka az emberi szolidaritás. A fenti idézettel 
összhangban történelmi, irodalmi és művészeti példákon keresztül tesszük hangsúlyosabbá diákjaink 
számára az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás jelentőségét. 
 
 
 
 
Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 
Intézményünk a NAT összes műveltségi területén igyekszik a fenntartható fejlődés fontosságát 
kihangsúlyozni tanulóink számára. A fenntarthatóság pedagógiája annyiban több a környezeti 
nevelésnél, hogy az ember és környezete közti kapcsolatot nem szűkíti le a természeti környezethez 
való érzelmi viszonyulás alakítására, hanem ezt a gazdaság, a politika, a technikai lehetőségek, a jog, 
az egyenjogúság, a jólét, a társadalmi együttműködés, a munkabiztonság, az élethosszig való tanulás, 
az analfabetizmus felszámolása, az iskoláztatás globális kérdéskörének rendszerében mintegy 
részfeladatként kezeli. Ez a felfogás a környezeti nevelés által hangoztatott biológiai és ökológiai 
rendszerszemléletet mintegy átemeli a gyakorlatba, hangsúlyozva azt, hogy a globális és helyi 
problémák csak társadalomökológiai alapon oldhatók meg.  
A természettudományi oktatás és nevelés terén a tanulók empirikus tapasztalataira épülő és életkori 
sajátosságaikhoz, igényeikhez adekvát módon kapcsolódó ismeretátadás a természettudományos és 
műszaki életpályákra való szocializáció sikerességének záloga. 
A tantárgyi kapcsolódási pontokon kívül pályázati részvételünkkel is támogatjuk a fenti pedagógiai 
feladatot, hiszen iskolánk több éves nemzetközi projekt keretén belül szakmai együttműködést 
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alakítana ki a Humusz Szövetséggel. Ezen keresztül is - a művészetei és a környezeti nevelés 
összehangolásával- szeretnénk a környzettudatos magatartásformákra felhívni tanulóink figyelmét. 
Szeretnénk a művészet közvetítő erejét felhasználni, olyan közösségi együttműködésre, amely nem 
csak a hulladék megelőzésre hívja fel a figyelmet, hanem hozzásegíti a következő generációt, hogy a 
fenntartható termelés és fogyasztás napi gyakorlattá váljon. 
Olyan magatartás határozza meg a tanulók viszonyát az ember életteréül szolgáló környezethez, 
annak fenntartható megóvásához és fejlesztéséhez, melynek tudásbázisa nem kizárólagosan a 
rendszerszerűség, az alapelvek és kulcsfogalmak merev struktúrájára épül, hanem elsősorban a 
különféle összefüggésekre alapozott és begyakorolt természettudományos és műszaki műveltség 
mindennapi életben és a munka világában való hatékony alkalmazhatóságához. 
A természettudományos oktatás-nevelés, a műszaki életpályára való szocializáció és a környezeti 
nevelés terén a jelenben folyó kutatások folyamatai alapvető jellegű ismeretének és a nem 
hagyományos oktatásszervezési módszerek terrénumának egyre nagyobb szerepet kell biztosítani. 
 
 
Pályaorientáció 
 
A pályaorientáció területe különösen fontos számunkra. Intézményünk célja a saját értékeivel és 
korlátaival tisztában lévő egészséges személyiségkép kialakítása diákjainkban. Az iskola folyamatosan 
segíti diákjait a tehetségükhöz és képességükhöz leginkább illő pályakép kialakításában támogatva 
ezzel a szülők, mint partnerek hasonló irányú erőfeszítéseit. A lehető legszélesebb körben –az összes 
műveltségi területen- igyekszünk elősegíteni- és fejleszteni a nálunk tanuló gyermekek, és fiatal 
felnőttek döntésképességét, amely az előző képességekkel együtt működve segítik őket a számukra 
leginkább megfelelő életút kiválasztásában. 
 
 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 
A kauzalitás, az ok-okozati viszonyrendszer a műveltségi területek legtöbbjében tetten érhető 
jelenség az alapja iskolánkban a gazdasági és pénzügyi nevelésnek. Pedagógusaink ezen jelenség 
kapcsán, tudatosan igyekeznek felhívni diákjaink figyelmét a minket körülvevő világ oksági 
összefüggéseire. Cél, hogy tanulóink tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 
következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások 
kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Az általánosan jelen 
lévő fejlesztésen, valamint a technika, életvitel és gyakorlat tantárgy megfelelő tananyagtartalmán 
túl „hétköznapi matematika” tanításával ismertetjük meg tanulóinkkal az életkori sajátosságoknak 
megfelelően a gazdasági és a pénzügyi alapvetéseket. 
A fenntarthatóság gazdasági-üzleti világban értelmezhető vonatkozásai olyan fejlődési folyamatot 
feltételeznek, mely az önfenntartó mechanizmusok, a megújuló erőforrások révén nem csak a 
természettudományi műveltségterülethez, hanem a testi-lelki egészség céljaihoz is kapcsolódnak az 
iskolai nevelés-oktatás területén. 
 
 
Médiatudatosságra nevelés 
 
A médiához mindenkinek köze van, hiszen a néhány kivételtől eltekintve rajtuk keresztül értesülünk 
minden információról. A köznevelés rendszere is a médiumokra épít, (tankönyvek, folyóiratok, 
magazinok, kiadványok, plakátok, piktogramok, rádió, televízió, internet stb.) de itt a szülőt és a 
pedagógust is a médium, hiszen ők már mások által tapasztaltakat közvetítenek a gyermekeknek, 
diákoknak. A médiumokba vetett bizalom, tehát sokkal fontosabb része társadalmunknak, mint 
ahogyan az elsőre tűnik. 
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Iskolánk számára fontos a szemlélődő, befogadó, több forrást is figyelembe vevő, kritikus és elemző 
gondolkodás kialakítása. A fejlesztés a teljes tanítási folyamatot végig kíséri. A kialakítandó 
képességek között szereplő szelektálás és a lényegkiemelés következtében lényeges attitűdök 
alakulnak ki a diákokban, amelyek nagyban meghatározzák az életük aktuális időszakában, majd a 
későbbiekben is a médiumokhoz így a való világ eseményeihez való alkalmazkodást. 
 
 
A tanulás tanítása 
 
A XXI. sz. emberének az élete az élethosszig tartó tanulásról szól. Hatalmas méretű 
információhalmazból kell tudni kiválogatni - megfelelő tanulási technikákkal, aránylag rövid időn 
belül azt a tudásanyagot, amely segíti a pályaválasztást a munka világában történő eligazodást és az 
esetleges pályamódosítást. Intézményünk célja, hogy tanulóinkat folyamatosan olyan feladatok elé 
állítsa, amelyeket erőfeszítéssel ugyan, de meg tudnak oldani. Így lépésről lépésre folyamatos 
megerősítés kapva haladhassanak, hogy személyre szabottan a lehető legmagasabb legyen a 
„hozzáadott érték”, így motiválva tovább diákjainkat újabb ismeretek megszerzésére, hogy a végén 
egyfajta tudást megszerző/alkalmazó/továbbfejlesztő automatizmus alakulhasson ki. A tanulás 
tanítása kisiskolás kortól a felnőtt korig olyan eszközökkel szolgálhat diákjaink számára amelyek 
megkönnyítik a folyamatos önfejlesztés kényszere által okozott stresszt. 
 

 
2.6.2 Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

Az alsó tagozat első két évében különösen fontos a tanulók között tapasztalható egyéni fejlődésbeli 
különbségek pedagógiai kezelése. 
Az anyanyelvi nevelésnek kisiskolás korban is alapvető szerepe van a kulcskompetenciák 
kialakításában, fejlesztésében, mert erre építve, ezáltal válik lehetővé a kultúra aktív befogadása, a 
társas-társadalmi érintkezés, az identitás kialakulása, az önálló ismeretszerzés és a tanulás. 
Az olvasás és írás életkornak megfelelő tudása nélkül elképzelhetetlen a tantárgyakban való 
továbbhaladás. Az első-második osztályban a tanulók egyedi sajátosságaira tekintettel, 
differenciáltan kell megszervezni az olvasás-írás tanulásának folyamatát. Segíteni kell a tanulókat 
abban, hogy a tanulási tevékenységüket fokozatosan növekvő időtartamban legyenek képesek 
irányítani. 

 
Ennek eszköze a tanítói módszertani eszköztár, s a tanulói csoportnak megfelelő jól megválasztott 
tankönyvcsalád.  

 
A tanulási hátrányokkal küzdő tanulók megsegítésére az iskolánkban dolgozó fejlesztő pedagógusok 
állnak rendelkezésre, akik együttműködnek az osztálytanítókkal. 

 
Az alsó tagozat első két évében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős egyéni fejlődésbeli 
különbségek pedagógiai kezelése a következők mentén történik: 

 Fokozatosan átvezetjük a tanulókat az óvoda játékközpontú cselekvéseiből az iskolai tanulás 
tevékenységeibe; 

 Felkeltjük a tanulók érdeklődését a tanulás iránt figyelembe véve az életkori és egyéni 
jellemzőket is. A tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozitív motiváltságának 
biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. 

 A tanítás célja, hogy formálódjon és gazdagodjon a tanulók személyisége és gondolkodása. Az 
életkori sajátosságoknak megfelelően játékos tevékenységekkel, a fokozatosság elvének 
betartásával és a tapasztalatokon alapuló megismerési módszerek alkalmazásával jutunk 
közelebb a célhoz. 
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 Útbaigazítást adunk a tananyag elsajátításával, annak szerkezetével, hozzáférésével 
kapcsolatban, valamint megtanítjuk a tanulókat tanulni. 

 Mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. 

 Az alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése), az előzetes 
tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások. 

 A biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek 
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 
önművelés alapozásával. 

 A tanulási részképességek fejlesztése (beszéd, olvasás, figyelem, memória, gondolkodás, 
logika, önművelés), tanulóink problémamegoldó képességének fejlesztése. 

 A gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; 
az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. 

 Olyan tudás kialakítása, amelyet új helyzetekben is lehet alkalmazni: előtérbe kerül az új 
ötletek kitalálása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése. 

 Lehetőséget adunk a tehetségek kibontakoztatására és lemaradók felzárkózására. 

 A környezet, a körülöttünk lévő világ egyes jelenségeinek empirikus tapasztalatok útján való 
értékelése.  

 A környezeti nevelés terén törekedni kell a tanórán kívüli környezetben történő megvalósítás 
bővítésére, a lehetőségek maximális kihasználására (napközis időkeret, iskolán kívüli 
programok, tanulmányi kirándulások, pályázati programok stb.).  

 A tanulókat fizikailag aktív, egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem 
előtt tartó életvezetésre szocializáljuk a foglalkozások során. 

 Stressz- és feszültségoldás háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a 
mindennapokban. 

Az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók egészséges terhelése, érési 
folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük. 

 
Az alsó tagozat első két kiemelt feladatévében a tanulók között tapasztalható különösen jelentős 

egyéni fejlődésbeli különbségek pedagógiai kezelése. Célunk átvezetni a kisgyermeket az óvodai 
játékközpontú tevékenységből az iskolai tanulás tevékenységeibe, a játékosság elvének 
megtartásával. 

 

 játékosság és mozgásigény kielégítése  

 környezeti megismerés képességének fejlesztése  

 társas kapcsolatok elmélyítése  

 tanítási tartalmakban elemi ismeretek közvetítése  

 alapvető képességek és alapkészségek fejlesztése  

 feladat és problémamegoldó képesség fejlesztése  

 tanulási szokások kialakítása  

 személyre szabott fejlesztés 

 iskolai szokásrend kialakítása 

 a gyermekek érdeklődését felkeltjük a tanulás, tudás iránt, kihasználva az életkorukból 
eredő természetes kíváncsiságukat 

 
2.6.3 A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

A beszédkészség a szóbeli szövegek megértésének és alkotásának fejlesztése.  
Döntően meghatározza a tanuló kortársaival való kapcsolattartásának és iskolai pályafutásának 
sikerét a nyelviség. 
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Elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata.   
Különösen fontos a kulturált nyelvi magatartás megalapozása, a szókincs aktivizálása és 
gyakoroltatása.  
Fontos a magyar kultúra hagyományainak megismerése, megszerettetése.  
Kiemelkedően fontos az önálló tanulás képességének kialakítása. A tanulási szokások, technikák 
tanulása, információszerzés lehetőségeinek, korlátainak megismerése. 

 
A figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék fejlesztése. 
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-
elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. 
A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában – élményszerű tanulással, problémahelyzetekből 
kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti az alapvető 
képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít. 
Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált tevékenységek segítségével fejleszti a 
tanulókban a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. 
Szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához, a 
problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. A tanuló jellemét formálva elősegíti a személyiség 
érését. 
A stressz- és feszültségoldás különféle lehetőségeinek kimerítése a mindennapi nevelési és más 
közösségi szituációkban komoly eszköz a problémakezelés és a konfliktuskezelés terén éppúgy, mint 
az interperszonális kapcsolatokban.      
Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés 
folyamatát. 
A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal 
szolgálja. 
Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre épít. A 
pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési 
jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti legfontosabb kiindulási pontnak. 
A motoros fejlesztés eszközei a differenciálás és a motiváció fontos eszközei valamennyi képesség- és 
készségfejlesztési területen mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozások során.     
Kisiskolás korban a tanulási képesség az érdeklődés, a kíváncsiság és a kompetenciára törekvés által 
motivált közös és egyéni tanulási tevékenységek keretében: problémahelyzetek megoldásával, 
kreativitást igénylő érdekes feladatokkal, a már megszerzett tudás szüntelen mozgósításával, új 
helyzetekben való felhasználásával fejleszthető leginkább. 
E tevékenységek közben alakulnak a fontos képesség-összetevők (együttműködés, megbízhatóság, 
sikerek megélése, a kudarcok elviselése, újrakezdés, kitartás, önellenőrzés, értékelés) is. Ezekre egész 
további életükben szükségük lesz. 
Szükséges, hogy ne csak a tanító direkt irányítása mellett, hanem egyre inkább függetlenül, önállóan 
is dolgozni tudjanak. 
A belépő első idegen nyelv oktatása vonatkozásában a távlati koncepciót arra kell alapozni, hogy a 
12. évfolyam végéig – az érettségi vizsga idejére – a B1 szintet elérjék a tanulók a nyelvtudás terén.     

 
Az önálló tanulás képességének megalapozásához az olvasás-szövegértés fejlődésének függvényében 
néhány elemi tanulási technika tapasztalati megismerése és többszöri kipróbálása, valamint alapvető 
tanulási szokások kialakítása szükséges. 

 
Alapvető fontosságú a környezeti nevelés tanórán kívüli megvalósítása, a tanulókat fizikailag aktív, 
egészségtudatos életmódra, az egészségmegőrzés érdekeit szem előtt tartó életvezetésre való 
szocializálása, mely minden foglalkozásban helyet kap. Kulcsfontosságú a stressz- és feszültségoldás 
háttérismereteinek és technikáinak elsajátíttatása a mindennapokban.           
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Fontos, hogy biztosított legyen a tanulók számára az alkotás lehetősége, melyben megnyilvánulhat 
kreativitásuk, fejlődhet kezdeményező és problémamegoldó képességük. Ez lehet az alapja a 
konstruktív gondolkodásuk kialakulásának, valamint ennek során a tanulók felkészülnek az önálló 
ismeretszerzésre, az örömet nyújtó egész életen át tartó tanulásra. 

 
 
Az alsó tagozat harmadik-negyedik évfolyamán meghatározóvá válnak az iskolai teljesítmény-

elvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. Fokozatosan előtérbe kerül a NAT 
elveiből következő motiválási és a tanulásszervezés folyamat. A személyiségfejlődés folyamatában 
kiemelt szerepe van a tanulásnak. Fontos olyan szemlélet kialakítása, amelyben megbecsülést kap a 
tanulás. A gyerekek érdeklődésére, kíváncsiságára építünk, motiválttá téve tanulóinkat. 

 

 Felelősségtudat  

 Munkafegyelem  

 Kitartás  

 Az érzelemvilág gazdagítása  

 Ismeretszerzési minták  

 Feladat és problémamegoldó képesség fejlesztése  

 Tanulási szokások kialakítása  

 Személyre szabott fejlesztés 

 Helyes magatartásformák gyakoroltatása, együttműködésre való képességüket és a 
másikra való odafigyelés fejlesztése 

 Mozgásigényük kielégítésével az egészséges életmódra való igényük kialakítása, fejlesztése 

 Teljesítményük, tanulási kedvük fokozása személyre szóló, fejlesztő értékeléssel  
 

2.6.4 Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
 

A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 
eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képességegyüttesek és tudástartalmak 
megalapozásának folytatása.  
Különösen nagy hangsúly van a matematikai és az anyanyelvi kompetenciaterületek fejlesztésén. 
Esélyteremtéssel, felzárkóztatással, tehetséggondozással igyekszünk segíteni a tanulók 
képességeinek kibontakoztatását. Az esélyegyenlőtlenség, a szegregáció elleni küzdelem, a 
megkülönböztetés hátrányainak bemutatása és az ellenük való küzdelem az iskolában társadalmi 
fontosságú. Ennek etikai alapú megközelítése valamennyi tanórai és – a nevelési célzatú 
foglalkozások között kitüntetett helyen szereplő osztályfőnöki órák mellett – a tanórán kívüli 
foglalkozásban is elengedhetetlen. A nemzetiségek, a nyelvi-vallási etnikumok iránti megértő, 
befogadó attitűd, a kultúrtörténeti relevanciájuk, államalkotó jelentőségük bemutatása egyaránt 
lényeges az ismeretközlésben és a nevelés-oktatás egészén keresztül.         
A kompetencia alapú oktatás napjainkban olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, a 
tanításról és tanulásról való gondolkodást. A hangsúly a tartalomról a tanulás kompetencia alapú 
koncepciójára helyeződött át. A cél eléréséhez a tudás alapú társadalom követelményeinek 
megfelelő, a magasabb szintű és színvonalú foglalkoztatás igényét kielégíteni képes oktatási és 
képzési rendszerekre van szükség. Ennek fő összetevője az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciák elsajátítása, amely a személyiség kiteljesítéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez 
és a foglalkoztathatósághoz nélkülözhetetlen.  
Az ismeretek, alapfogalmak és a rendszerközpontú szemlélet mellett kell megfelelő teret engedni az 
ezeket nélkülözni nem képes kompetencialapú fejlesztésnek.  
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A kulcskompetencia olyan kompetencia, amely döntő a személyiség kiteljesítése és az egész életen át 
tartó fejlődés (kulturális tőke), az aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés a társadalomba 
(társadalmi tőke) és a foglalkoztathatóság (emberi tőke) szempontjából. 

 
Az iskolai nevelés-oktatás alapvető célja az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 
kulcskompetenciák fejlesztése, melyek a következők: 

 anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 matematikai kompetenciák 

 természettudományos és technikai kompetenciák 

 digitális kompetencia 

 szociális és állampolgári kompetenciák 

 kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 a hatékony, önálló tanulás 
 
A kritikus készségek, így az alapkészségek elsajátítása az iskolai nevelő-oktató munka fő feladata, 

melynek keretében: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  

 az egészséges életvitel kialakításához biológia-egészségtan tantárgy gyakorlati jellegű 
oktatásával kívánunk hozzájárulni, mely az egészségmegőrzésnek, a fizikailag aktív és 
egészségtudatos életvezetésre késztetésnek a komplex intézményi mozgásprogrammal, 
valamint az egészségnevelési programmal való összhangját képes megjeleníteni a lelki 
egészség fejlesztésével egyetemben (pl. stressz- és feszültségoldó programok); 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztésével, az 
együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a 
barátságban, a csoportban; 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 
figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 
útjának bemutatása; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a tanulók 
egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 
megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 az egészséges nemzeti öntudat fogalmi elemeinek megismertetésével a közösségfejlesztés 
céljait is szolgáljuk, de kellő hangsúllyal mutatunk rá a tolerancia fontosságára, a velünk élő 
nemzetiségek, vallási-nyelvi etnikumok nemzet- és államalkotó szerepére, melynek különös 
jelentősége van történelem, magyar irodalom, erkölcstan tantárgy terén;     

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 
elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 
önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat.  

 
A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási 

eredményességhez szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek és tudástartalmak 
megalapozásának folytatása. Az életkori sajátosságok figyelembe vételével, a tanítás-tanulás 
folyamatában hangsúlyos az érzékelésen, tapasztalatokon keresztül szerzett ismeretek elsajátítása. 
Hangsúlyos még a csoportokban az együttműködési készség fejlesztése.  
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 Az eddig megszerzett készségek és kompetenciák tudományterületeknek megfelelő 
alkalmazása és továbbfejlesztése 

 Tanulástechnikai eszköztár kialakítása, egyéni tanulási stratégiák kialakítása 
 

 
2.6.5 A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 
 

A felső tagozat hetedik-nyolcadik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó 
és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák 
továbbfejlesztése, bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy 
fektessen hangsúlyt a pályaválasztásra, pályaorientációra. A gimnázium hetedik-nyolcadik 
évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb 
tudástartalmakkal is összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, 
bővítése, az életen át tartó tanulás és fejlődés megalapozása, valamint az, hogy fektessen hangsúlyt a 
pályaválasztásra, pályaorientációra.  

 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 
tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 
hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk 
hozzájárulni, 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 
figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 
útjának bemutatása, 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 
technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

 
Valamint megoldandó pedagógiai feladat a XX. századi totális diktatúrák jellemzőinek feldolgozása, az 
általuk elkövetett bűntettek tárgyilagos megismertetése a tanulók életkori sajátosságaiból fakadóan 
különös jelentőségű az alapvető emberi jogi (alkotmányjogi) ismeretek közvetítésével együtt. Ennek 
keretén belül az Alaptörvény Nemzeti hitvallás és Alapvetés részegységeinek ismertetésével 
igyekszünk a tanulókat érthető és általuk is értelmezhető ismeretanyaghoz juttatni, mely a felelős, 
nemzetéért megalkuvás nélkül tenni akaró és tudó, pozitív demokráciaképpel rendelkező 
állampolgárrá nevelés kulcsfontosságú területe. 
 
A felső tagozat ezen szegmensében a természettudományi tantárgyak oktatása terén – az adott 
kompetenciaterület sajátosságaihoz igazodóan – a következők jelentik a prioritást:   

 természettudományos és műszaki életpályára való szocializáció;  

 a jelen érdekfeszítő kutatási kérdései, az abba való bepillantás engedése a tanulók számára; 

 természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő komplex 
fejlesztése.      

 
 

2.6.6 A nyelvi előkészítő évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 
A nyelvi előkészítő évfolyamon való részvétel lehetőséget teremt diákjaink számára, hogy esetleges 
tanulási zavaruk megléte mellett is megkapják azokat az inputokat, amely a későbbi - munka 
világában érvényesíthető- versenyképességükhöz - egyéni képességeikhez mérten maximalizálva- a 
megfelelő szintű nyelvtudás is hozzájáruljon. Mindemellett az évfolyam lehetőséget kínál a 
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középiskolához nélkülözhetetlen készség és képességek további fejlesztéséhez, amelynek a Magyar 
nyelv és irodalom és a Matematika tantárgy áll a fókuszában.  
Kiemelten fontos elérendő célok a megvalósítás során: 

 A környezeti ártalmak elkerüléséhez nyújtott segítség megfelelő egyéni stratégiák 
kialakításához, 

 és az egészséges életre való nevelés, amelynek része a közösségi életre való nevelés, 

 a megfelelő motivációs bázis kialakítása és/vagy fejlesztése, 

 segítség az életút tervezésében, 

 egyéni, hatékony tanulási stratégiák kialakításában nyújtott segítség.  
 
2.6.7 A 9-10. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása gimnázium 
A gimnáziumi oktató – nevelő munka célja az általános műveltség megalapozása, elmélyítése, 
érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés.  
 
A 9-10. évfolyam legfontosabb pedagógiai feladatai: 
 

 személyiségfejlesztés, az önismeret fejlesztése  

 helyes tanulási technikák kialakítása  

 a folyamatos önművelés igényének kialakítása 

 kommunikációs készségek kialakítása  

 a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek és a kulturált viselkedési normák kialakítása 
(udvariasság, figyelmesség, köszönés)  

 szakképzés előkészítése, megalapozása  

 pályaorientáció  

 alapismeretek szerzése a munka világáról  

 a demokratikus társadalom értékeinek, az állampolgári jogok és kötelességek megismerése  

 patriotizmus, egészséges nemzettudat kialakítása  

 az egyetemes emberi értékek megismertetése és tiszteletben tartására nevelés  

 a másság elfogadására, toleranciára nevelés  

 egészséges életmódra nevelés  

 az eltérő képességű, motiváltságú, értékrendű tanulók differenciált képzése, mely során 
lehetőség nyílik a tehetség fejlesztésére, a hozott hátrányok mérséklésére, felszámolására 

 az értékrend zavarából fakadó viselkedési, magatartási szokások kezelése, a kívánatos 
normák közvetítése 

 igényesség kialakítása a munkában, feladatellátásban, a környezetre vonatkozóan 

 tantárgyhoz tartozó, egyénhez igazodó motivációk alkalmazása, a tanulói aktivitás 
fokozásával a követelmények minél jobb teljesítésére ösztönzése 

 a problémamegoldó képesség, fogalmi gondolkodás fejlesztése 
 
2.6.8 A 11-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása gimnázium 

 
A gimnáziumi oktató – nevelő munka célja az általános műveltség megalapozása, elmélyítése, 
érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés. 
 
A 11-12. évfolyam legfontosabb pedagógiai feladatai: 
 

 felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára és a továbbtanulásra  

 az általános műveltség elmélyítése 

 személyiségfejlesztés, az önismeret fejlesztése  

 a problémamegoldó képesség, fogalmi gondolkodás fejlesztése 
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 az eddig szerzett ismeretek tudatos rendszerezése  

 a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítése 

 a humánus értékeket, demokratikus elveket, kulturált magatartásformákat magukénak tudó 
fiatalok nevelése 

 felelős, önálló döntésekre való képesség kialakítása 

 kötelesség – felelősségtudat elmélyítése 

 felkészítés a felnőtté válásra, a felnőttek társadalmába való beilleszkedésre 
 
 

2.6.9 A 9-10. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása szakgimnázium 
 

A szakgimnáziumi oktató – nevelő munka célja az általános műveltség megalapozása, elmélyítése, 
érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés, illetve előkészítés a munkába állásra 
és a szakképzésbe való bekapcsolódásra.  
 
A 9-10. évfolyam legfontosabb pedagógiai feladatai: 
 

 személyiségfejlesztés, az önismeret fejlesztése  

 helyes tanulási technikák kialakítása  

 a folyamatos önművelés igényének kialakítása 

 kommunikációs készségek kialakítása  

 a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek és a kulturált viselkedési normák kialakítása 
(udvariasság, figyelmesség, köszönés)  

 szakképzés előkészítése, megalapozása  

 pályaorientáció  

 alapismeretek szerzése a munka világáról  

 a demokratikus társadalom értékeinek, az állampolgári jogok és kötelességek megismerése  

 patriotizmus, egészséges nemzettudat kialakítása  

 az egyetemes emberi értékek megismertetése és tiszteletben tartására nevelés  

 a másság elfogadására, toleranciára nevelés  

 egészséges életmódra nevelés  

 az eltérő képességű, motiváltságú, értékrendű tanulók differenciált képzése, mely során 
lehetőség nyílik a tehetség fejlesztésére, a hozott hátrányok mérséklésére, felszámolására 

 az értékrend zavarából fakadó viselkedési, magatartási szokások kezelése, a kívánatos   
normák közvetítése 

 igényesség kialakítása a munkában, feladatellátásban, a környezetre vonatkozóan 

 tantárgyhoz tartozó, egyénhez igazodó motivációk alkalmazása, a tanulói aktivitás 
fokozásával a követelmények minél jobb teljesítésére ösztönzése 

 a problémamegoldó képesség, fogalmi gondolkodás fejlesztése 
 

2.6.10 A 11-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása szakgimnázium 
 

A szakgimnáziumi oktató – nevelő munka célja az általános műveltség megalapozása, elmélyítése, 
érettségi vizsgára, felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés, illetve előkészítés a munkába állásra 
és a szakképzésbe való bekapcsolódásra. 
 
A 11-12. évfolyam legfontosabb pedagógiai feladatai: 
 

 felkészítés a kétszintű érettségi vizsgára, a továbbtanulásra vagy a munkába állásra 

 az általános műveltség elmélyítése 
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 személyiségfejlesztés, az önismeret fejlesztése  

 a problémamegoldó képesség, fogalmi gondolkodás fejlesztése 

 a szakképzés megalapozása, a választott szakma megismerése 

 az eddig szerzett ismeretek tudatos rendszerezése  

 a nemzeti és egyetemes kultúra közvetítése 

 a humánus értékeket, demokratikus elveket, kulturált magatartásformákat magukénak tudó 
fiatalok nevelése 

 felelős, önálló döntésekre való képesség kialakítása 

 kötelesség – felelősségtudat elmélyítése 

 felkészítés a felnőtté válásra, a felnőttek társadalmába való beilleszkedésre  
 
 
 
2.6.11 A 9-11. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása szakközépiskola 
 

A szakközépiskolában tanulók egy része a szakmai vizsga letételével befejezi iskolai rendszerű 
tanulmányait. Ezért a szakközépiskolának különösen nagy figyelmet kell fordítania a 
személyiségfejlesztésre, az anyanyelv igényes használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának 
gazdagítására, erkölcsi tudatosságuk erősítésére. 
     Kiemelt feladat a kommunikációs készség fejlesztése. A fejlesztés hátterében az a törekvés 
húzódik meg, hogy a tanuló a szűkebb és tágabb közösség tagjaival pozitív és eredményes 
interakciókat folytasson, amely csökkentheti és tompíthatja az esetleges konfliktusok számát, az 
agresszivitás mértékét. A megfelelő szintű beszédkészség elérése, a szövegalkotási és szövegértési 
kompetenciák erősítése lehetővé teszik a diákok számára, hogy megfelelően képviselhessék 
érdekeiket a kis és nagy közéletben egyaránt. 

A szakközépiskolai nevelés-oktatás folyamatában a tanulókban fejlődik a felelősségérzet saját testi és 
lelki egészségük, az emberi környezet és a természet megóvása irányában, az igény a munkatársakkal 
való együttműködő, egyenrangú, szolidáris viszony kialakítására, valamint a közösségi és az egyéni 
érdekek, értékek egyensúlyának megteremtésére. A szociális kompetencián belül az erkölcsi 
nevelésre, az aktív állampolgárságra, a hátránnyal élők segítésére, az önkéntesség elvének 
elfogadására helyezzük a hangsúlyt. Fontosnak tartjuk az önismeret és a társas kapcsolati kultúra 
fejlesztését is. 

A tanulással kapcsolatos kompetenciák részben a konkrét iskolai tanuláshoz kapcsolható és ott 
nélkülözhetetlen tényezők fejlesztésére helyezik a hangsúlyt (pl. a tanuláshoz szükséges források 
keresése és használata /könyvtár, internet), illetve különféle tanulási módszerek elsajátítására is. 
Ezen a területen a különféle műveltségterületek szoros együttműködését kell megvalósítani. 
Másrészt fontos annak a felismertetése is, hogy a folyamatos tanulás a modern világban az egyik 
legfontosabb és nem megkerülhető társadalmi integrációs tényező, amelynek elmaradása 
dezintegrálódást, elszegényedést, kirekesztettséget eredményezhet.   
 

A szakközépiskola társadalmi kötelezettsége, hogy a tanulók életpályájuk során ne a társadalom 
leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem további tanulmányokra 
is képes fiatalokká, a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak. Munkánkat akkor érezzük 
eredményesnek, ha sikerül szakmájukban elhelyezkedni, tudásuk, képességeik és készségeik 
megfelelnek a munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. 
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2.6.12 Az 1-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása gyógypedagógiai általános iskola 
Speciális megközelítés az autizmussal élő tanulók tanításában  
 
Az új készségek és ismeretek elsajátítása egyéni tanítási helyzetben történik a szociális és 
kommunikációs nehézségek miatt, napi rendszerességgel szervezve.  
 
A tanítás kudarca esetén nem feltételezhető, hogy a gyermek szándékosan nem teljesít, el kell 
hinni, hogy nem képes elvégezni a feladatot. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert gyakran az a 
látszat, hogy a tanuló „dacból” nem végez el bizonyos feladatokat, melyeket máskor, mással már 
tudott. Ennek leggyakoribb oka, hogy az autizmussal élő gyermek számára a körülmények legkisebb 
változása is új helyzetnek minősül, melyben nem képes készségeit, tudását mozgósítani. 
A tanításban mindig a meglévő tudást bővítjük egyetlen új mozzanattal. 
(egy új szín, forma, mozdulat, stb.) 
Az optimális terhelés érdekében a feladatokat a gyermek képességeinek megfelelő lehető 
legnagyobb nagyságú lépésekre kell bontani.  
A feladatoknak a tanuló szempontjából értelmesnek kell lenniük, ezért az ismereteket lehetőleg 
abban a kontextusban tanítjuk, melyben a gyermeknek alkalmaznia kell azokat. 
Az elsajátított ismereteket, az új készségeket a lehető legtöbb olyan helyzetben gyakoroltatni kell, 
melyben funkcionálisak. 
 
A fejlesztésben való továbblépéskor csak azokra az ismeretekre, készségekre alapozhatunk, 
melyeket a tanuló folyamatosan gyakorol. A tanultak folyamatos szinten-tartása szükséges. 
Egyénre szabott motivációs rendszert kell kialakítani. Jutalomnak azt tekinthetjük, ami a gyermek 
számára örömforrás (ez lehet nagyon egyedi, szokatlan, a tárgyaktól a szociális megerősítésig). 
Törekedni kell arra, hogy a tevékenység önmagában jutalomértékűvé váljon, hogy fokozatosan el 
lehessen hagyni a külső jutalmakat. 
Az oktatás nevelés során támaszkodni kell a meglévő ép, esetleg kiemelkedő képességekre, 
speciális érdeklődésre, melyek különösen fontosak lehetnek a pályaorientáció szempontjából. A 
fejlődési egyenetlenség csökkentése azonban elsőbbséget kap a szigetszerű képességek fokozott 
fejlesztésével szemben. 
 
 
Protetikus környezet kialakítása 
 
A környezet térben és időben strukturált, így informálja a tanulót arról, hogy mit, hol, hogyan, 
miért, mennyi ideig tegyen, tehet. Iskolánkban a mindennapi életben megszokott színtereknek 
megfelelően alakítjuk ki a rendelkezésre álló teret. Így minden csoportnak szüksége van a következő 
terekre: az önálló munkához szükséges terület, a közös tanuláshoz szükséges terület, egyéni 
foglalkozásra szolgáló helyiség, a szabadidős tevékenységek helye- mely szükség esetén a 
mozgásfoglalkozásokhoz átalakítható, házimunka és önkiszolgálás színterei (fürdőszoba, öltöző, 
étkező). A strukturált térben az egyénre szabott vizuális környezeti támpontok segítik megszervezni 
a tanulók változatos tevékenységeit. 
 
 
A protetikus környezet elemei: 
 

 a tér-idő szervezése (napirend, folyamatábrák, munkaszervezés, munkarend), 

 egyéb vizuális információhordozó (írott és képi segédeszközök). 
 
Célok:  
a.) A tér- idő szervezése nyújtson minden tanuló számára látható és érthető információt arról, hogy:  
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 mit kell, illetve lehet csinálni (pl. osztályteremben, udvaron, óra alatt, szünetben)  

 hol történnek az egyes tevékenységek  

 mennyi ideig tartanak (időhatárok felismerése, bejóslása pl karóra segítségével, vagy a 
jelzőcsengő értelmezésével)  

 mi lesz a következő tevékenység  

 mire kell emlékezni (pl. házi feladat, másnapi felszerelés, várható programok, információ 
átadás)  

b.) A gyermek biztonságérzetének megalapozása oly módon is, hogy számára jól érthetően előre 
jelezzük az aktivitásokat.  
c.) A zökkenőmentes, önálló tevékenységváltás tanítása.  
d.) Az azonossághoz való ragaszkodás csökkentése, a változások elfogadtatása, speciális 
eszközökkel.  
e.) A viselkedésproblémák megelőzése.  
 
A kifejező kommunikáció területén jelenlévő nehézségeket egyénre szabott alternatív-augmentatív 
kommunikációs eszközökkel kompenzáljuk. 
 
A fejlesztés, illetve a hagyományos tanítási módszerek és tervezés módosítása szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű speciális tulajdonságok: 
 

 a másik személy szándékának, érzéseinek, érzelmeinek, gondolatainak, szempontjának (pl. az 
információ átadás szándékának) meg nem értése, az önmagára vonatkoztatás hiánya, 
legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az embereket, mint számára a valóság egyéb 
elemeinél fontosabbakat a tárgyaktól megkülönböztesse, 

 a szociális megerősítés jutalomértékének, illetve a belső motiváltságnak gyakran teljes 
hiánya, és hogy a tanulóknak nagyon kevés, vagy szokatlan dolog okoz örömöt, 

 a beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet 
nehezítenek a beszéd emocionális, szociális sajátosságai, mint pl. a hanghordozás,  

 az egyenetlen képesség-profil: pl. ismeretek és önellátás, vagy mechanikus és személyes 
memória közötti szakadékszerű különbségek, 

 belátás hiánya vagy korlátozott volta egyrészt a saját tudásával kapcsolatban, másrészt a 
tudás, illetve ismeret megszerzésének forrásával, módjával kapcsolatban. 

 
 
 
Típusos erősségek, amelyekre egyes autizmussal élő tanulóknál építeni lehet: 

 a megfelelő szintű vizuális információ általában informatív, 

 tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás, 

 jó mechanikus memória 

 megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témánál kiemelkedő koncentráció, 
kitartás, 

 egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken relatíve jó képesség (pl. memoriter, nem 
szöveges számtan, zene). 

 
Típusos nehézségek, és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a fejlesztés során: 

 szenzoros információfeldolgozás zavarai (hallás, látás, fájdalom stb.), 

 figyelemzavar,  

 utánzási képesség zavara, 

 percepciós, vizuomotoros koordinációs problémák, 

 analízis, szintézis műveleteinek problémája, 
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 lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás sérülése, 

 általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése, 

 emlékezet-felidézési problémák (szociális tartalmaknál és személyes élményeknél), 

 nehézség ismert tananyagban szociális elem bevezetésével, vagy új körülmények közötti 
alkalmazással, 

 a feladat céljának nem-értése, reális jövőre irányultság hiánya, 

 szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága, 

 énkép, én-tudat fejlődésének zavara, 

 a valóság téves értelmezése, felfogása, 

 realitás és fantázia összetévesztése, 

 szóbeli utasítások félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, többrészes 
utasítások esetén, 

 képességek, ismeretek kreatív (nem mechanikus, vagy sztereotip) alkalmazásának hiánya, 

 gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetben szociálisan inadekvát 
viszonyulás a kortársakhoz, 

 strukturálatlan időben passzivitás, reaktív viselkedésproblémák, 

 félelmek, fóbiák, szorongás. 
 
A fenti problémák következménye, hogy a szociális-kommunikációs kontextusban zajló tanulás 
akadályozott, ezért az autizmussal élő gyermekek számára a világról való megértés keretéül 
elsősorban nem a személyek közötti kapcsolatok szolgálnak. 
 
Fejlesztési területek: 
 
Szociális készségek 
A taníthatóságot megalapozó szociális készségek: 

 A pedagógus segítségének elfogadása. 

 Más személyek jelenlétének elviselése. 

 Az elemi viselkedési szabályok elsajátítása. 

 Az utánzás tanítása. 
Önmagáról való tudás: 

 Személyi adatok megtanítása. 

 Saját külső tulajdonságok ismerete. 

 A gyermek által gyakran végzett, megszokott és rendkívüli saját tevékenységek körének 
tanítása. 

 Annak tudatosítása, hogy a gyermek mit tud és mi az, amelyet segítséggel képes csinálni, mi 
az, amit egyáltalán nem tud. 

 A kedvelt és elutasított dolgok meghatározása. 

 Kellemes és kellemetlen dolgok meghatározása, tanítása. 

 Saját élmények felidézése. 

 Saját teljesítmény értékelése megadott szempontok alapján, önellenőrzés. 

 Saját viselkedésére vonatkozó szabályok betartásának tanítása. 

 A sztereotip viselkedésformák kontroll alá vonása. 
 
Kapcsolatteremtés, fenntartás: 

 A metakommunikáció megértésének és használatának fejlesztése. 

 Ismerős és ismeretlen személyek külső és nem látható tulajdonságainak tanítása. 

 Egyszerű szociális rutinok megtanítása (pl. köszönés). 

 Az információcsere szabályainak tanítása: témaválasztás, kezdeményezés, a beszélgetés 
fenntartása, befejezése stb. 
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 Iskolán belüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályai. 

 Iskolán kívüli szociális helyzetek viselkedési, udvariassági szabályainak tanítása különböző 
színtereken.(pl. uszodában, üzletekben, járműveken, könyvtárban) 

 A legnyilvánvalóbb érzelmi reakciók felismerése és az azokhoz illő, megfelelő viselkedés 
szabályai. 

 Elemi kooperáció tanítása felnőttel, gyermekkel. 
 
Szabadidős készségek 
A szabadidős készségek tanításának közös feladatai: 

 A gyermek számára örömöt nyújtó, az életkornak és a mentális kornak egyaránt megfelelő 
szabadidős aktivitások kiválasztása. 

 A lehetséges aktivitások közötti választás tanítása. 

 A teljes önállósághoz szükséges vizuális segítség megtervezése, használatának tanítása. 

 A tárgyakon való megosztozás tanítása. 

 A megfelelő viselkedési szabályok elsajátíttatása. 
 
A szabadidő önálló eltöltésének tanítási szempontjai: 

 A szabadidős aktivitások lehetséges helye, ideje. 

 Önállóan végezhető szabadidős aktivitások. 

 Eszközök, anyagok kiválasztása. 
 
A szabadidő társas eltöltésének tanítási szempontjai: 

 A sorra kerülés szabályának és jelzésének tanítása. 

 Egyszerű társasjátékok szabályainak tanítása. 

 A vesztés elviselésének, a nyerés jelentésének megtanítása 
Kommunikációs készségek 

 A kommunikáció módja, eszköze, vagyis mindaz, amit a gyermek mond vagy csinál. Tágan 

értelmezve ide tartoznak azok a viselkedésbeli megnyilvánulások is, amelyekkel a gyermek 

válaszol az őt ért ingerekre anélkül, hogy azokat tudatosan használná a környezet 

befolyásolására. (pl. dührohamok). A kommunikáció eszközei lehetnek tárgyak, képek, 

természetes gesztusok, jelek, beszéd. 

 Szókincs, jelentés (tárgyak, személyek, cselekvések, helyszínek, minőségek, belső állapotok 

stb. megnevezése). A felmérésnél számítanunk kell a szó szerinti értelmezésre és arra, hogy 

az értés és használat kontextustól függő. 

 Funkció (utalás, üdvözlés, kérés, kérdezés, utasítás, állítás, felajánlás, tréfa, vita, tiltakozás, 

figyelemfelhívás, visszautasítás, kommentálás, információadás, kommunikáció az 

érzelmekről). A funkciók felmérésekor képet kapunk arról, hogy a gyermek mire használja 

kommunikációs készségeit, illetve arról, hogy milyen funkciókat ért meg.  

 Kontextus (a különböző helyzetek, amelyekben kommunikálunk). Hol? Kivel? Milyen 

körülmények között?  

 
Kognitív készségek 
Jelentéssel teli információk kiemelésének elősegítése:  

 a figyelem irányuljon a környezet lényeges ingereire, 

 lényegkiemelés képességének elősegítése. 

 a figyelem terjedelmének bővítése, időtartamának növelése. 

 cselekvések tervezésének, kivitelezésének tanítása. 
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 alternatív problémamegoldó stratégiák tanítása lehetőleg abban a kontextusban, ahol azt 
alkalmazni kell. 

 a megtanult készségek általánosítása, alkalmaztatása a lehető legtöbb természetes 
élethelyzetben. 

 elvont fogalmak, összefüggések (pl. idői, ok-okozati relációk) megértésének elősegítése 
 

 
Szenzomotoros készségek 

 A testséma ismeretének kialakítása, tudatosítása, a testélmény fejlesztése. 

 A testmozgások célszerű összehangolásának tanítása különféle terekben és aktivitásokban. 

 A szociális kontextusokban való megfelelő mozgásformák kialakítása. 

 Módszerek tanítása, amelyekkel a gyermek kontroll alatt tudja tartani mozgásos és egyéb, pl. 
verbális sztereotípiáit. 

 
 

2.6.13 Kulcskompeteciák 
 
Anyanyelvi kommunikáció 
 
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és 
értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet 
minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. 
során.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 verbális és nonverbális kommunikációs képesség 

 funkcionális nyelvtan 

 életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek 

 hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása 

 különböző típusú szövegekben való tájékozódás 

 információk feldolgozása 

 segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média) 

 érvelés képessége 

 empatikus képesség 

 esztétikai érzék 

 kíváncsiság 

 tantárgyra jellemző szaknyelv használata 
 
Idegen nyelvi kommunikáció 
 
Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: fogalmak, 
gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban 
(hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő 
keretein belül - oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős tevékenységek -, az egyén 
szükségleteinek megfelelően.  
Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, 
olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, 
környezete és igényei/érdeklődése szerint.  
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A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szerinti B1 szintű nyelvtudás elsajátítása a 12. évfolyam 
végén az első idegen nyelv terén olyan elvárásként jelenik meg, melyre az idegen nyelv belépésének 
első évfolyamától kezdve tudatosan és szisztematikusan kondicionálni kell a tanulókat.      
    
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő szókincs 

 funkcionális nyelvtan 

 nyelvi stílusok ismerete 

 szóbeli interakciók főbb típusainak ismerete 

 az idegen nyelv nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, etnikai másság elfogadása 
 

Matematikai kompetencia 
 
A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának 
képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is.  
E kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az 
ismeretek. A matematikai kompetencia felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó 
képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, 
grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést alkalmazására. 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 megfelelő segédeszközök használata 

 az igazság tisztelete 

 a dolgok logikus okának (kauzalitás) és érvényességének megkeresése 

 mindennapokban használható tudás 

 problémamegoldó készség 

 lényeglátás 

 kíváncsiság 

 egyénileg, társsal és csoportban való munkálkodás 

 kreativitásanalízis - szintézis 

 matematikai fogalmak ismerete 

 alapvető törvényszerűségek nyomon követése: az egyes elméleti modellek igazolása 
a mindennapi életből merített empirikus tapasztalatok útján  

 összefüggések felismerése 

 tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát  

 meg tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket 

 bizonyítások megértése 

 matematikai eszköztudás szerepe a természettudományi és műszaki életpályára való 
szocializálás terén  

 matematikai kommunikációs készség 
 
Természettudományos és technikai kompetencia 
 
A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 
módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, 
valamint az ember és a rajta kívüli természeti világ közt lezajló kölcsönhatásban lejátszódó 
folyamatokkal kapcsolatban magyarázatokat adjunk, előrejelzéseket tegyünk, s irányítsuk 
cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való 
alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának.  
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E kompetencia magában foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését és az ezzel 
kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 
A természettudományos nevelés és oktatás terén a témaanyagok gyakorlatközpontú, a tanulók 
életkori sajátosságaihoz adekvát módon illeszkedő megközelítése hozzájárul a motiváció hatásosabb 
felkeltéséhez, valamint a természettudományi és műszaki életpályára történő szocializációhoz.  
Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás és a fejlesztés terrénumában kiemelt fontosságú a 
komplex eszközök használata, a módszertan és az oktatásszervezési formák változatossága, így a 
természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben történő fejlesztése.         
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 összefüggések felismerése és kifejezése 

 lényeglátás 

 fogalomalkotás 

 esztétikai érzék  

 kreativitás 

 rendszerszemléletű gondolkodás az alkalmazhatóság praktikumának vonatkozásában 

 logikai képességek 

 rajzolási készség 

 tervezés és kivitelezés 

 kulturális sokszínűség megismerése, ismerete, a nemzetiségek és a nyelvi-vallási 
etnikumok szerepének értékelése, a másság elfogadása 

 kíváncsiság 

 környezettudatosság 

 környezet- és természetvédelem 

 egészséges életvitel 

 nemzeti tudat megalapozása 

 európai azonosságtudat 

 egyetemes kultúra 

 az egyén legyen képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét, a 
munkájában és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során 

 bepillantás a jelen főbb kutatási tevékenységeibe 

 gyakorlatias módon tudja a tudását felhasználni új technológiák, berendezések 
megismerésében és működtetésében, a tudományos eredmények alkalmazása 
során, problémamegoldásaiban, egyéni és közösségi célok elérésében  

 legyen kritikus az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes megnyilvánulásokkal 
szemben 

  
Digitális kompetencia 
 
Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 
használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális 
kapcsolatok megkülönbözetését.  
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 eszközök megismerése, használata 

 szövegszerkesztési ismeretek 

 információkeresés és kezelés  

 kritikai gondolkodás az innováció területén 

 kreativitás 

 munka világában való eligazodás 

 élethosszig tartó tanulás 
Hatékony, önálló tanulás 
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Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan 
tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 
információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és 
beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti.  
 
A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira 
építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és 
képzési folyamataiban egyaránt.  
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 motiváció 

 saját tanulási stratégia megismerése és alkalmazása 

 önismeret 

 önértékelés, illetve mások objektív értékelése 

 figyelem 

 segédeszközök használata 
 
Szociális és állampolgári kompetencia 
 
A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a 
közösségi beilleszkedés feltételei, a közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás 
minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és 
szakmai életben, az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg 
tud oldani.  
Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, 
struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben. 
 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 egészséges életvitel 

 mentális egészség 

 magatartási szabályok alkalmazása 

 kommunikációs képesség 

 empátia 

 problémamegoldó képesség 

 európai tudat 

 a nemzeti öntudat helyes értelmezése, mely a más népekkel, elsősorban a vallási-
nyelvi etnikumokkal, nemzetiségekkel is toleráns és tárgyilagos megítélésen alapuló 
magatartást magába foglalja 

 stressz és frusztráció kezelése 

 változások iránti fogékonyság 

 együttműködés 

 magabiztosság 

 érdeklődés 

 személyes előítéletek leküzdése 

 az egyén cselekvési lehetőségei a diktatúra, az elnyomás kényszerpályáján: az 
etikailag vállalhatatlan, megalkuvó magatartás soha el nem évülő bűn nemzetünk és 
emberségünk ellen  

 kompromisszumra való törekvés 
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Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 
 
A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a mindennapi életben – így a 
munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és képes legyen a kínálkozó 
lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való beállítódást és a 
kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készít és hajt 
végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági 
tevékenységek során van szükség. 
 
 
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

 az egyén személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek 

 kihívások felismerése, értelmezése 

 a gazdaság működésének átfogóbb megértése  

 a pénz világában való tájékozódás 

 a vállalkozások pénzügyi és jogi feltételeinek ismerete 

 tervezés, szervezés, irányítás  

 vezetés 

 delegálás  

 az elemzés  

 a kommunikálás  

 a tapasztalatok értékelése 

 kockázatfelmérés és vállalás  

 egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés 
 
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 
 
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség magában foglalja az esztétikai megismerés, 
illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, mely minden 
műveltségterületen jelentkezik. 
Olyan képességek tartoznak ide, mint művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját 
nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek 
felismerése és kiaknázása. 
A művészi-alkotói szabadság korlátjaként jelenik meg mások jogai, a nemzet és az emberiesség elleni, 
azzal megalkuvó vagy tevőlegesen közösséget vállaló magatartás elítélése és etikai alapú megítélése, 
különösképpen a XX. századi totális diktatúrákkal kapcsolatban.  
A magyar nyelv és irodalom műveltségterületen különösen az irodalom, a dráma, a bábjáték, a 
művészetek műveltségterületen a zene, a vizuális művészetek, a tárgyak, épületek, terek kultúrája, a 
modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó s a mozgókép fontosságának elismerése. 
 
 
További releváns kompetenciaterületek 
 
A fent felsorolt kulcskompetenciákon felül a következő nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai 
munkánk középpontjában: 
 

1. Egészséges életmódra nevelés, testi, lelki egészség, mely a tanórai és az egyéb foglalkozások 
során az egészségnevelési és környezeti nevelési programmal (benne a komplex intézményi 
mozgásprogrammal) koherensen jelenik meg a gyakorlatban a fizikailag aktív, 



 101 

egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre 
és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába foglalja az egészségmegőrzést is     

2. Környezettudatos magatartásra nevelés, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál 
3. Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása 
4. Tanulásirányítás – önálló tanulásra való nevelés 
5. Szabadidő szervezése a környezeti nevelés követelmények figyelembe vételével 
6. Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége), melynek 

szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás  
7. Értékorientációk, beállítódások kialakítása (felelősség, autonóm cselekvés, megbízhatóság, 

tolerancia, társadalmilag elfogadott viselkedésformák) elsősorban az etikai alapú 
megközelítésmód paradigmája 

Nemzeti összetartozás ápolására irányuló hazafias elköteleződésre nevelés, mely nem irányulhat még 
látens módon sem a szegregáció, a kirekesztés, a nemzetiségek és más nyelvi-vallási etnikumok (pl. 
zsidóság) diszkriminációjára. 
 

2.6.14 A közösségi szolgálat iskolai szabályozása 
 
A közösségi szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően a 2012-2013-as tanévtől felmenő 
rendszerben került bevezetésre. A közösségi szolgálat megszervezése és dokumentálása, az 
intézményi szabályozási dokumentumban (IKSZ) meghatározott keretek között történik. 
 

 
2.7 Mindennapos testnevelés 

 
A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a Köznevelési Törvény  
27. §. (11). bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg a következő módon: 
Iskolánkban megszervezzük a mindennapos testnevelést heti 5 testnevelés óra keretében, melyből 
legfeljebb heti 2 óra kiváltható az alábbiakkal: 

 a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással 

 iskolai sportkörben való sportolással 

 versenyszerű sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező, 
vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján, sportoló tanuló kérelme alapján a 
tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás 
birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel. 

Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: 

 az 1-6. évfolyamon a heti öt kötelező testnevelés óra, 

 a 7-8. évfolyamon heti három kötelező testnevelés óra + sportkör, 

 a nyelvi előkészítő évfolyamon heti három kötelező testnevelés óra + sportkör 

 a 9-12. évfolyamon heti három kötelező testnevelés óra + sportkör 

 a napközi otthonban játékos, egészségfejlesztő testmozgás 

 minden félévben tematikus sportnapot szervezünk 
 

 
2.8 A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 
 
Az általános iskola 1-8. évfolyamán a délután szervezett foglalkozások közül a pedagógusok által 
felkínált lehetőségek közül a tanuló a szüleivel együtt választhatja ki azt, amely a gyermek számára a 
legmegfelelőbb. Az adott diák képességei és készségei, esetlegesen fejlesztendő területei egyaránt 
meghatározhatják a választást, de a döntést segíti a gyermekkel foglalkozó pedagógusok véleménye 
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is. Így elérhető, hogy a délután kialakított foglalkozások a nálunk tanulók igényeihez viszonyítva a 
leghatékonyabban segítsék diákjainkat a nevelési és oktatási célok elérésében. Fontos továbbá a 
foglalkozások kialakítása és szervezése szempontjából a gyermekek tehetségígéreteinek a 
kibontakoztatása. Az életkornak és a célnak legmegfelelőbb módon egy olyan palettát igyekszünk 
diákjaink elé tárni, hogy arról e szempont szerint válogatva a lehető legtöbb tanuló a lehető legtöbb 
számára érdekes területen kipróbálhassa saját magát. 
Foglalkozásaink száma és típusa tehát nem független a nálunk tanuló gyermekek készségeitől, 
képességeitől és igényeitől, így kialakításuk évről évre ciklikusan feladat az intézményben dolgozó 
pedagógusok számára. Ily módon az igény szerint kialakított foglalkozások közül a diákok szüleikkel 
együtt választhatnak. Erre az adott tanév első két hete áll rendelkezésre.  Az újabb foglalkozások 
kiválasztására félévkor nyílik lehetősége a tanulóknak. 
Intézményünk a csoportbontásoknál a lehető legkörültekintőbben jár el. A csoportdinamika tükrében 
ugyan, de figyelembe veszi az egyéni teljesítményt és a tanulók egyéni tanulási stílusát is, így eléri, 
hogy a tanulói csoportok minden egyes tagjánál biztosítva legyen a lehető legmagasabb hozzá adott 
érték az adott tantárgy/foglalkozás vonatkozásában. Mindezek mellett tanulóinknak és/vagy 
szüleinek lehetősége kérvényezni az esetleges másik csoportba való áthelyezést. Amennyiben a kérés 
indokolt és törvényi akadálya nincs, úgy igazgatói mérlegelés és döntés után iskolánk lehetőséget ad 
a tanulónak, hogy egyéni tanulási stílusához esetleg jobban illeszkedő módszertani struktúrájú 
csoportban folytassa tanulmányait. Az kérvények elbírálásánál az igazgató figyelembe veszi az adott 
tagintézmény vezetőjének és az ott tanító pedagógusoknak a véleményét is. 
 
Az alapfokú művészetoktatásban választható tantárgyakat a tantervi program részletesen 
szabályozza. 
 
 
 
2.9 Projektoktatás 
 
A projektoktatás módszer és munkaforma egyszerre, olyan részvételen alapuló oktatási technika, 
amely hűen szimulálhatja a valós életben felmerülő problémamegoldás folyamatát, ahol a siker 
kulcsa különböző képességű –erősségekkel és kompenzálandó gyengeségekkel rendelkező- diákok 
együttműködésében rejlik. A projekt nem más, mint eredményes együtt alkotó tevékenység.  
A projektoktatás célja intézményünkben: 
Integráló intézmény lévén a projektoktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználása 
kulcsfontosságú. A projektmódszer az integrációs programban a tanulási nehézségekkel és 
beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók aktivizálására, motiválására, kommunikációs készségük 
erősítésére, együttműködési készségük fejlesztésére igen alkalmas. A sokrétű feladatok megoldása 
különböző képességek alkalmazását teszik lehetővé, tehát a különböző szociális háttérrel, tudással 
rendelkező tanulóknak alkalma nyílik a feladatok sikeres véghezvitelére a csoportmunka során. A 
projekt végrehajtása elősegíti a tanulási folyamatban való részvétel magasabb szintjét: 
• a diákoknak alkalmazniuk és rendszerezniük kell az egyéb tantárgyak tanulása során szerzett 
tudásukat és készségeiket 
• a tanulók is új szerepet kapnak: önállóságot, magukért és másokért is felelősséget kell vállalniuk 
 
Tevékenységek: 
Iskolánk a projektoktatást igyekszik a mindennapok részévé tenni. Minden műveltségi területen 
évente több projektbe igyekszünk bevonni a tanulókat. A tevékenységek csoport által elvégzendő 
feladatok. A tevékenységek általában a projekt irányításának jellegét tükrözik, azt a módot, amellyel 
a ráfordítások meghozzák a kívánt eredményeket. Minden egyes eredményhez általában egy vagy 
több tevékenység járul: 
• a csapat- csoport kialakítása 
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• a projekt menetrendjének elkészítése 
• a projekt végrehajtása 
• a beszámoló készítése 
• az eredmények ismertetése, a munka értékelése 
 
A projekt lebonyolítás időtartama szerint lehet: 
• egy nap / témanap/ 
• egy hét /témahét/ 
• 3 hetet meghaladó projekt 
 
Konkrét projektek iskolánkban: 
Európa nap 
Kreatív Művészeti kurzus 
European Art Language Comenius programban való részvétel 
Sport és –egyéb tematikus napok 
Nyelvi délután 
Városismereti verseny 
Egészség hét 
Zöldség-gyümölcs nap 
Nemzeti napok (ünnepeink projektszemléletű, interdiszciplináris megközelítése) 
A költészet napja 
Zöld napok 
Népszokások projektnap-sorozat 
Könyvhét 
Árpád nap 
Gulyás nap 
Várható eredmények: 

 céltudatos munkavégzés 

 az együttműködés 

 a kommunikáció 

 az önálló tanulás, és a tudás alkalmazása 

 a heterogén összetételű tanulócsoportokban a tanulók eltérő tudásszintjének kiegyenlítése 

 a hátrányos helyzetűek lemaradásának kompenzálása 
A projekt oktatás segíti a valóságos problémák kollektív megoldásában megszerzendő jártasságot. A 
tanulók fokozatosan szembekerülnek döntéseik következményeivel. A közös alkotás, a közös siker, az 
együvé tartozás elmélyítése is a projekt eredménye. 
 

 
2.10 A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

 Iskolaváró-előkészítő kurzus, a leendő 1. osztályosok bevonásával májusban 

 Iskolakezdő projekt minden tanévet megelőző augusztus hónapban 

 Készség és képességfejlesztő foglalkozások, kurzusok 

 4-8. évfolyamokon napközi, tanulószoba felajánlása 

 Kedvezményes iskolai étkezés biztosítása 

 Magántanulói foglalkoztatás és egyéni foglalkozás a tanuló személyére szabott foglalkoztatási 
tervvel a délelőtti, délutáni tanórák rendjébe beépítve, szükség szerint pszichológus- illetve a 
Szakértői Bizottság javaslata alapján. 

 Csoportos, vagy egyéni foglalkozások szervezése, korrepetálás a tanulmányi munka 
hiányosságainak pótlására 
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 A hasznos szabadidő eltöltésére, a tanulók személyiségét kibontakoztató, tehetséggondozást 
elősegítő foglalkozások megszervezése.  

 Gyermekjóléti- Családsegítő szolgálatokkal folyamatos kapcsolattartás 

 Gyermekvédelmi támogatás igénylésével, folyósításával kapcsolatos tennivalók folyamatos 
figyelemmel kísérése. 

 Átmeneti segélyek kieszközlése. 

 Továbbtanulás, pályaválasztás, az életúttervezés megsegítése, hogy valamennyi tanulónk a 
képességeit és lehetőségeit leginkább kihasználó életutat járhasson be iskolán belül, 
továbbtanulásban és azt követően. 

 Osztálykirándulások, nyári táboroztatás, igény szerint kedvezményekkel.   

 Pályázatokon való részvétel A pályázatokon nyert anyagi segítséggel a tanulóink tanulási 
körülményeinek javítását, kirándulásokon való részvételét biztosítjuk. 

 
 

2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 
 
Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a nálunk tanulók számonkérésének módjára. Alapelvünk, hogy a 
diákok tudására és nem a hiányosságaira építünk. Igyekszünk olyan stressz mentes attitűdöt 
kialakítani, ahol diákjaink –akik sokszor a többségi iskolákból kirekesztetten, csalódásokkal és 
félelmekkel telve érkeznek hozzánk- visszanyerjék a bátorságukat és tudásuk legjavát tudják nyújtani 
egy-egy beszámoló alkalmával. Továbbá beszámoltatás közben is nagy gondot fordítunk az egyéni 
különbözőségek kezelésére, amellyel kapaszkodót kívánunk nyújtani diákjainknak egyéni 
nehézségeik, problémáik, akadályaik leküzdésének érdekében. 
 
2.11.1 Írásbeli és szóbeli feladatok értékelése 

 
Egy-egy nagyobb témaegység lezárásakor a tanulók témazáró dolgozatot írnak, melynek érdemjegye 
súlyozott beszámítással bír a tanulók tudásának félévi vagy év végi értékelésekor.  
Egy-egy tananyagból körülbelül 10 percet igénybe vevő írásbeli felelet íratására kerülhet sor, ilyen 
esetben a pedagógus nem köteles előre felhívni erre a diákok figyelmét. 
A kiselőadásra (szóbeli vagy írásbeli), gyűjtőmunkára, szorgalmi feladatra adott „kis ötösök” 
beszámítása az érdemjegybe mindig a pedagógustól függ, amelyről az év eleji szülői értekezleten 
vagy a rendszeresen megtartott fogadó órákon értesítjük a szülőket. 
Indokolt esetben az előzetesen szakvéleményben rögzített specifikus tanulási és egyéb nehézségeket 
és akadályokat figyelembe véve lehetséges, hogy egy-egy írásbeli feladat megoldására némely 
tanulónak több idő áll rendelkezésére. 
Indokolt esetben az előzetesen szakvéleményben rögzített specifikus tanulási és egyéb nehézségeket 
és akadályokat figyelembe véve lehetséges, hogy egy-egy írásbeli feladat szakvéleményben is 
meghatározott részei értékelése alól némely tanuló felmentést kap. 
 
 
A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők rendszeresen ellenőrzik a 
követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. 
 
2.11.2 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének rendje az alapfokú 
művészetoktatásban 
 

Iskolánkban a művészetek specifikussága, az ismeretanyagban, a készségekben, a kifejező 
eszközökben meglevő alapvető különbségek miatt az ellenőrzés és értékelés más-más jellegű. 
Egységes szempont a tantervi anyag elvégzése, a követelmény teljesítésének színvonala, illetve annak 
megállapítása, hogy a követelmény minimumát, vagy maximumát teljesítette a tanuló.  
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A tanár értékelje a tanuló pozitív fejlődését, a tanulásban tapasztalt folyamatosságot, stagnálást, 
vagy visszaesést. A tanulók művészeti iskolai tevékenységének és teljesítményének ellenőrzése 
elméleti tárgyak, tevékenységek esetében előadói, alkotói, színpadi előadás, vizsgakiállítás 
formájában történhet. Csoportos produkciók esetében külön kell értékelni a tanulók egyéni 
fejlődését és produktumát, és külön a csoportban, közösségben nyújtott teljesítményét, 
szerepvállalását.  
 

Félév és tanév végén elsősorban a tanuló féléves és egész évi teljesítményét kell osztályozni, az előírt 
és teljesített követelmények alapján. Félévkor a tanulói teljesítményt a szaktanár értékeli, tanév 
végén a tanuló vizsgabizottság előtt ad számot tudásáról. A tanév végi osztályzatoknál meghatározó 
szempontok a tanuló tanévben nyújtott teljesítménye mellett a meghallgatásokon, vizsgán, 
vizsgaelőadásokon, kiállításokon nyújtott tanulói teljesítmény. 
Beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének rendje 
Iskolánk valamennyi tanulójával szembeni alapkövetelmény, hogy önként vállalt művészeti 
tanulmányait tehetségének és képességének megfelelően végezze. Tanult tanszakának előírt 
követelményeinek eleget tegyen. A továbbhaladással kapcsolatos követelményeket a művelődési 
miniszter által az alapfokú művészetoktatásra előírt tantervi program és a helyi tantervi 
követelmények határozzák meg. A tanuló szorgalmának minősítési szempontjait jelen program 
tartalmazza. 
 
Az alábbiakban az egyes művészeti területek ellenőrzési módszereit és rendszerét határozzuk meg.  
 
A táncművészeti tanszakokon, a tanév folyamán minimum két alkalommal (félévi, év végi) kell 
ellenőrzést és értékelést tartani. A félévi ellenőrzéskor azt kell értékelni, hogy a tanuló az osztály 
tantervi követelményének megfelelő tananyagot milyen szinten sajátította el. Az év végén a tanév 
végi követelményeknek megfelelően összeállított vizsgafeladatok, valamint a 2. félévi tanulói 
teljesítmény és a vizsgán, vizsgaelőadáson nyújtott teljesítmény alapján történik az ellenőrzés, illetve 
az értékelés, osztályzás. Az ellenőrzés egyéb formái is alkalmazhatók a tanév során, pl. fellépéseken 
való szereplés. Évente célszerű legalább két növendék bemutató-előadást szervezni. 
 
A képző- és iparművészeti tanszakokon, a tanév folyamán minimum két alkalommal (félévi, év végi) 
kell ellenőrzést és értékelést tartani. A félévi értékeléskor azt kell figyelembe venni, hogy a tanuló az 
adott osztály tantervi követelményének megfelelő tananyagot milyen szinten sajátította el, illetve 
készségszintje megfelel-e az előírtaknak. Az év végén a tanév végi követelményeknek megfelelően 
összeállított vizsgafeladat, valamint a 2. félévben elkészített tanulói alkotások ("munkák") alapján 
történik az ellenőrzés, illetve az értékelés. Az ellenőrzés egyéb formái is alkalmazhatók a tanév során, 
pl. kiállításokon, pályázatokon való szereplés, múzeumlátogatásokon való aktív részvétel. 
Az elméleti tantárgyak (pl. művészettörténet) esetén a tanulók félévenként szóbeli vagy/és írásbeli 
felmérése alapján történik az ellenőrzés és osztályzás. 
 
A színművészeti és bábművészeti ágon színjáték tanszakon, a tanév folyamán minimum két 
alkalommal (félévi és év végi) kell ellenőrzést és értékelést tartani. A félévi értékeléskor azt kell 
értékelni, hogy a tanuló az osztály tantervi követelményeinek megfelelő tananyagot milyen szinten 
sajátította el, fejlődése, előrehaladása perspektivikus volt-e. Az év végén a tanév végi 
követelményeknek megfelelően összeállított vizsgafeladat, a 2. félévi tanulói teljesítmény, valamint a 
vizsgaelőadáson nyújtott teljesítmény alapján történik az ellenőrzés, értékelés, illetve osztályzás. 
A beszámolók, vizsgaelőadások nyilvánosak. 
 
 
 
2.12 Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 
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Intézményünk pedagógusai minden tantárgy éves tematikai egységeire építve féléves bontásban 
tematikát készítenek, amelyet kérésre az otthoni felkészüléshez rendelkezésre bocsájtanak az adott 
tanulónak. 
Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai 

 A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, 
kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

 Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 
20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

 A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 
óránál. 

 
 
Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározásának elvei és korlátai az alapfokú  
művészetoktatásban 
 
A művészeti iskolában nélkülözhetetlen a fegyelmezett mindennapos gyakorlás. A pedagógus köteles 
a tanuló haladási szintje, képességei szerint meghatározni azt a tananyagmennyiséget, amelyet a 
tanuló képes önállóan otthon megtanulni a következő órára. 
 
 
2.13 A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 
 
Iskolánk lehetőségeihez mérten a tananyag megfelelő elmélyítésének érdekében, vagy választható 
foglalkozások, tantárgyak esetében alkalmazza csoportbontás lehetőségét.  
Intézményünk a csoportbontásoknál a lehető legkörültekintőbben jár el. A csoportdinamika tükrében 
ugyan, de figyelembe veszi az egyéni teljesítményt és a tanulók egyéni tanulási stílusát is, így 
biztosítja, hogy a tanulói csoportok minden egyes tagjánál biztosítva legyen a lehető legmagasabb 
hozzá adott érték az adott tantárgy/foglalkozás vonatkozásában.  
 
2.14 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 
 
Minden tanév elején és végén felmérjük tanulóink fizikai teherbíró-képességét. 
A tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére az alábbi teszt alapján kerül sor: 

 Cooper-teszt futás 

 200 m-es síkfutás 

 Helyből távolugrás 

 Hason fekvésből törzsemelés 

 Fekvőtámaszban karhajlítás 
 
A testnevelés órán túl, mivel iskolánk megfelelő tárgyi adottságokkal rendelkezik, szaktanári 
felügyelet mellett a következő szabadidő-sportfoglalkozásokat kínáljuk:  

 Labdajátékok (kosárlabda, kézilabda, röplabda, futball) 

 Vívás 

 Küzdő sportok 

 Úszáslehetőség 

 Asztali tenisz 

 Tollaslabda 

 Tánc 
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2.15 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei, komplex intézményi 

mozgásprogram 
 
2.15.1 Az iskola egészségnevelési elvei 

Az egészségnevelés olyan változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott 
tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és 
életkészséget erősíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében.(WHO 
meghatározása) 
 
A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek 
javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési program, 
melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, 
olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít. 
A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy egészségfejlesztési alapfeladat rendszeres 
végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a nevelési-oktatási 
intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő résztvevők ésszerű bevonásával: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása  

 mindennapi testnevelés/testedzés minden gyermeknek  

 a gyermekek érett személyiséggé válásának elősegítése  

 a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepének megismertetése 

 az egészségtudatos léthez tartozó egyénileg kialakított mozgásprogram fittség megőrzése 
szempontjából való fontosságának megtapasztaltatása  

 környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is 
magában foglaló egészségfejlesztés hatékony oktatása. 

 
Egészségnevelési programunk célja: 
 
Az iskolai egészségnevelésnek hozzá kell járulnia, hogy a tanulók megfelelő tudást és ösztönzést 
szerezzenek az egészséges életvitelhez. A tanulóknak érteniük kell az egészséggel összefüggő 
kérdések fontosságát. El kell érnünk, hogy az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, és 
konkrét tevékenységeken keresztül valósuljanak meg. 
 
Az egészségnevelés legfontosabb területei: 

 Korszerű és egészséges táplálkozás, 

 A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-
szenvedély, internet- és tv-függés) 

 Szexuális felvilágosítás - nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció 

 Az egészségkultúra (a betegség és a gyógyulást segítő magatartás, elsősegélynyújtás, 
gyógyszerhasználat), 

 Testi higiénia, 

 Stressz- és feszültségoldás, mindennapi kiegyensúlyozottság, 

 Környezeti ártalmak (zaj-, lég- és vízszennyezés, hulladékkezelés), 

 Mindennapi testmozgás, testedzés, a helyes testtartás. 
Az egészségnevelési program megvalósításának eszközei: 

 Az egészségnevelés legfontosabb területei beépülnek az iskola pedagógiai rendszerébe.  

 A különböző tantárgyak tananyagtartalmában megjelennek az egészségnevelés oda illő 
ismeretei és az ezek által nyújtott lehetőségek maximális kihasználása - figyelembe véve a 
tanulók élettani sajátosságait. Ezek beépülnek a tantárgyi programokba és a tanári 
ütemtervekbe. 
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 Az osztályfőnöki órák a kiemelt színterei az egészséges életmódra nevelésnek. Ezzel 
kapcsolatos témák:  

 Szenvedélybetegségek káros hatásai, megelőzésük (dohányzás, alkoholfogyasztás, 
kábítószer-fogyasztás, játék-szenvedély, internet- és tv-függés) 

 Egyéni környezettisztelet, környezetvédelem, 

 Családi életre nevelés,  

 Szexualitás, 

 Több mozgás, tömegsport, 

 Stressz tűrés, stressz kezelés, 

 Egészséges táplálkozás, 

 Személyi higiéné, 

 Baleset megelőzés, 

 Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja, 

 Fogyasztóvédelem, 

 Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók 
segítése, 

 Iskola-egészségügy igénybevétele, 

 Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele, 

 Otthoni betegápolás. 
 
A témák feldolgozásában segítenek meghívott előadók, drog prevencióval foglalkozó „külső” 
szakemberek, iskolaorvos, védőnő, pszichológusok.  
 
Valamennyi tagintézményünkben a tanácsadó irodák, ambulanciák címeit, elérhetőségeit 
feltüntetjük és lehetőséget teremtünk arra, hogy a tanulókat foglalkoztató egészségügyi kérdésekre 
az iskola-orvos, pszichológusok válaszoljanak.  
Alapvető célunk: az egészségmegőrzés elemi feltételeinek megismertetése és betartatása. 
 

Célok Feladatok Kritériumok 

A rendszeres testmozgásra való 
igény kialakítása 

- A három kondicionális alapképesség  
  (erő, gyorsaság, állóképesség), a  
  koordinációs képességek (egyensúly,  
  térérzékelés, reakciógyorsaság,  
  ritmusérzék, hajlékonyság)  
  fejlesztése.  
- A sportjáték komplex szerepének  
  kihasználása. 
- Mindennapos testmozgás gyakorlati  
  alkalmazása (heti 5 testnevelés óra +  
  min. 2 alkalommal játékos  
  testmozgás egyéb foglalkozásokon). 
- komplex intézményi mozgásprogram  
  tanévre aktualizált feladattervének  
  kialakítása és megvalósítása.    

A kondicionális és koordinációs 
alapképességek az életkornak megfelelő 
szinten legyenek (Eurofit-mérés). 
 
 
 
 
 
 
 
Az aktív, mozgásos tevékenységek az iskolai 
élet minden területét fogják át.  

Az egészséges „fair–play” uralta 
versenyszellem kialakítása 

- A céllal szorosan összefüggő felnőtt  
  életben nélkülözhetetlen pozitív  
  tulajdonságok (küzdeni tudás,  
  alázatosság, hazaszeretet, kitartás,  
  büszkeség, önismeret, önuralom)  
  fejlesztése. 
- A közösségbeli „én-szerep”  
  felismerése. 

A tanulók:  
- vegyenek részt aktívan a 

különböző iskolai, kerületi sport-, 
illetve tanulmányi versenyeken, 
diákolimpiákon;  

- alakítsanak ki közös érdeklődésen 
alapuló, tartalmas baráti 
kapcsolatokat. 

Az egészséghez és az egészséges 
környezethez való igény 
kialakítása 

- Megtanítani, bizonyítani, hogy  
  alapvető értékünk az egészség.  
- Kialakítani, hogy az egészség egy  
  soktényezős fogalom. 
- Az egészség megvédésére,  
  megőrzésére, visszaszerzésére   

A tanulók: 
- ismerjék az egészséges 

táplálkozás aktuális alapelveit; 
- legyenek igényesek a személyes 

higiéniát illetően; 
- ismerjék és alkalmazzák az 
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Célok Feladatok Kritériumok 

  vonatkozó közérthető, de tudományos  
  ismeretek átadása. 
- Annak tudatosítása a tanulókban,  
  hogy az élethossziglani öntevékeny  
  testedzés, az önálló sportolás és a  
  motoros önkifejezés fontos eszköze a  
  személyiség fejlesztésének és a lelki  
  egészség megőrzésének.  
- Tudatmódosító szerekkel kapcsolatos  
  prevenció. 
- Az egészségmegóvó alternatívák  
  terjesztése, gyógynövények,  
  természetgyógyászat. 
- A saját testkép megismerése és a   
  testtudat kialakítása a tanulókban az  
  egészségtudatos, az egészség-   
  megőrzést preferáló  
  magatartás fontos része.  
- A helyes napirend kialakítása. 
- A környezetszennyezés, mint  
  egészségkárosító tevékenységforma  
  vázolása. 
- Az egészséges életmód-tréningek  
  beépítése az iskolai programokba  
  (sport- és egészségnapok). 
- A „természet-iskola” tevékenységek  
  megszervezése és megtartása  
  (tanulmányi kirándulások, séták). 

egészség megóvásának 
lehetőségeit és alternatíváit; 

- legyen tudatos stratégiájuk 
egészségük megőrzésére. 

Önismeret, önuralom, a 
társadalmi normák szerinti 
viselkedés és pozitív 
gondolkodás kialakítása 

- Értékorientáció, személyes  
  példamutatás, azaz a tanári  
  magatartás legyen modell értékű. 
- Tolerancia és empátia fejlesztése. 
- A kapcsolatok, problémák  
  konfliktusmentes megoldására való  
  igény kialakítása, fejlesztése. 
- A stressz- és feszültségoldás alapvető  
  fontossága az interperszonális   
  kapcsolatok kezelésében.  
   
  

A tanulók:  
- iskolai életükben nyilvánuljon meg 

a felnőttek és társak tisztelete; 
- ismerjék fel a jó és rossz 

tulajdonságokat; 
- legyenek fogékonyak a tanárok 

által nyújtott modellekre; 
- tudjanak könnyen és vidáman 

alkalmazkodni a változó 
élethelyzetekhez. 

A biztonságos életvezetés 
elsajátítása 

- A fejlett technikai eszközök  
  szakszerű és biztonságos  
  használatának bemutatása,  
  megtanítása. 
- Rávilágítás a lehetséges  
  veszélyforrásokra. 
- Annak tudatosítása, hogy az  
  egészségtudatos magatartásra  
  szocializálásnak szerves része a lelki  
  egészség erősítése és fejlesztése, a  
  szükséges prevenciós folyamatok és  
  tevékenységek kialakítása.    
- A KRESZ, munkavédelem,  
  

A tanulók:  
- ismerjék a KRESZ, az 

elsősegélynyújtás és 
munkavédelem reájuk vonatkozó 
szabályait és alapelveit. 

 
Az egészségnevelés várható eredményei 

 A család szerepének megértése 

 A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete. 

 A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása 

 A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív gondolkodás 
kialakítása. 

 A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes megoldására 
való, igény megteremtése 

 Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete a helyes napirend kialakítása 
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 Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete. 

 A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása. 

 A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése. 

 A testi higiénia iránti igény kialakítása. 

 A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

 Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni azt, mit tehet az ember szűkebb és tágabb 
környezetéért. 

 A környezet egészségre káros hatásainak ismerete. 

 Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben (egészség- és 
környezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása. 

 Az egészségtudatos, fizikailag aktív – egészségmegőrzésre épülő – motoros tevékenységekben 
rejlő személyiség- és közösségfejlesztésben rejlő lehetőségeket kiaknázó életvezetés igényének 
kialakulása és megvalósítása.       

 A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása.  
 
 

2.15.2 Komplex intézményi mozgásprogram 
 

1. Egészséges életmód-tréningek épüljenek be a kötelező iskolai programokba (sport- és 
egészségnap, részvétel a különféle helyi szervezésű fittségi és más sportprogramokon). 

2. A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően 
épüljenek be az óratervi órákba.  

3. Az egész napos iskolai (szabadidős), napközis és tanulószobai foglalkozásokon a foglalkozási 
programban (tervben) foglaltak szerint, míg a különféle szabadidős tevékenységekben azok 
időkeretének minimum 40 %-a erejéig a testmozgás különféle formái domináljanak a tematikai-
tárgyi jelleghez igazodóan.      

4. Az egyéb foglalkozásokon – a tantárgyfelosztás keretei között – nagyobb időkeretben és 
változatosabb programok keretében képviseltessék magukat a sportfoglalkozások (tömegsport, 
sportszakkör, sportkör stb.).  

5. Az éves munkatervben a szorgalmi időszak minden hónapjához – az évszak sajátosságainak 
megfelelően (pl. tél – korcsolyázás) – legyen egy-egy kiemelt mozgásos tevékenység rendelve, 
mely az iskolai szabadidős és napközis időkeretben szervezett tevékenységek kiemelt iránya 
legyen.   

6. Az intézmény horizontális kapcsolatrendszerének keretében az iskolai sportegyesülettel illetve a 
településen működő más sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, továbbá az 
iskolai működést támogatni hivatott alapítvánnyal alakuljon ki stratégiai együttműködés az iskola 
tanulóinak mozgáskultúráját fejleszteni hivatott programok támogatása céljából.        

7. A tanulmányi kirándulások és az erdei iskolai programok egyik központi eleme legyen a mozgás 
és az egészségtudatos életmódra nevelés.  

8. A felső tagozat osztályfőnöki foglalkozásain tematikus program kerüljön kidolgozásra a 
testmozgás propagálására, amely életvezetési tanácsokat is foglaljon magába.  

9. Az uniós és a központi költségvetési források kimerítésével, az ezekre épülő anyagi alapokra 
támaszkodva a legkülönfélébb sportprogramok kerüljenek megszervezésre.  

10. A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a szabadidős és 
sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden tanévben javaslat.  

 
A komplex intézményi mozgásprogram adott tanévre aktualizált feladatterve az éves munkaterv 
mellékleteként kerül kidolgozásra. 

 
 

2.15.3 Az iskola környezeti nevelési elvei 
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Iskolánk környezeti nevelését meghatározó sajátosságai: 

 Az anyaiskola Budapest VI. kerületében a Belváros és a Városliget patinás környezetében 
helyezkedik el. Telephelyeink Budapest IV.; és XIV. kerületében találhatók.  

 Iskolánk képzési struktúrájából eredően a környezeti nevelés különböző eszközökkel és 
módszerekkel valósítható meg, figyelemmel minden képzési formánál a "bemeneti állapotra" 
és a képzés sajátosságaira. 

 Tanulóink életkora 6-22 éves kor. A környezeti nevelés megtervezésénél figyelemmel kell 
lenni az életkori sajátságokra is.  

Tapasztalataink szerint diákjaink környezeti neveléssel kapcsolatos élmény és ismeretanyaga 
rendkívül heterogén képet mutat, a témakörben eddig megszerzett ismereteik készségeik igen eltérő 
szintűek, ezzel pedig a témát érintő pedagógiai tevékenységeink folyamán számolnunk kell. Fontos 
tehát a befogadó, tájékoztató attitűd fenntartása magasabb osztályfokon is. 
 
Környezeti nevelésünk alapelvei: 

 Tanítványaink környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása, gyakoroltatása 
vagy megerősítése. 

 Felelős ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése. 

 Érzelmi és értelmi környezeti nevelés. 

 Az egészség és a környezet kapcsolatának feltárása. 

 Életminőség és a fogyasztás kapcsolata. 

 Létminőséghez szükséges értékek feltárása. 
A környezeti nevelés szemlélete: 
A környezeti nevelés szemlélete átfogó jellegű. Kiterjed az iskolai élet valamennyi területére. 
Célunk, hogy az egyes tantárgyakban ne elszigetelt ismeretként, hanem egy egységes egész részeként 
jelenjen meg a környezetvédelemmel kapcsolatos tudás; és a tanórán kívüli eseményekben is 
tükröződjék e szemlélet. 
 
Környezeti nevelésünk céljai: 

 A fiatalok váljanak érdeklődővé a természeti és a társadalmi folyamatok iránt.  

 Vegyék észre és értsék meg a társadalmi és természeti környezet kölcsönhatásait. 

 Alakuljon ki a környezet iránti érzékenységük, legyenek képesek felismerni a környezet 
minőségi változásait, tudják azokat értékelni.  

 Ismerjék meg a Földet sújtó globális környezeti problémákat.  

 A természettudományos gondolkodás tanórán kívüli környezetben való fejlesztése a 
természeti környezet értékeinek és megóvásának céljaival összhangban. 

 A természeti és társadalmi környezetben tanúsítsanak helyes cselekvő magatartást.  

 Rendelkezzenek mindazokkal az érzelmi, értelmi és erkölcsi sajátosságokkal, készségekkel, 
amelyek a környezet megismerésére és védelmére alkalmassá teszik őket.  

 Váljanak iskolájuk, környezetük aktív védőjévé.  
 
 
A cél elérésének eszközei: 
A környezet tudatos szemléletkialakításához megfelelő ismeretek elsajátítására és az ismeretek 
készséggé alakítására van szükség. Az egyes tantárgyak adta lehetőségek kidolgozása, ezek 
megjelenítése a helyi képzési programokban, tanári ütemtervekben.  

 A szakképző évfolyamokon az elsajátítandó szakma speciális környezetvédelmi kérdéseinek 
kibontása. 

 Osztályfőnöki programokban az évfolyam vagy szakma sajátosságaihoz igazodó előadások, 
feladatok, külső osztályprogramok. 
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 Tanórán kívüli alkalmak, események felhasználása (projektmunka, szakkör, hulladékgyűjtés, 
versenyek, országjárás, pályázatok) 

 Az országos programokhoz igazodó projektek: pl. Víz Világnapja, Föld Napja, Madarak és Fák 
Napja. 

Környezeti nevelés módszerei: 
Megújítják és gazdagítják iskolánk tanulási módszer-együttesét. Jellemző módszerek: projektek, 
team-munkák, terepgyakorlatok, játékok.  
A környezeti nevelés színterei bővítik a tanulási környezetet, mert igénybe vesszük az 
osztálytermeken kívüli tanulási színtereket, pl. múzeumok, állatkert, nemzeti park, erdei iskola, ipari 
és termelési létesítmények.  
 
A környezeti nevelés színterei: 

 Tanítási órák 

 Egyéb foglalkozások, kiemelten az egész napos iskolai foglalkozások szabadidő-szegmense, 
valamint a napközis és tanulószobai foglalkozások 

 Osztálykirándulások, táborok 

 Iskolai, kerületi, fővárosi, országos versenyek  

 Projektnapok iskolán kívüli helyszínei  
 
Környezeti nevelés a tanórákon: 
A környezeti nevelés átfogja az alsó tagozatos foglalkozások teljes körét, valamennyi tantárgy 
ismeretanyagába beépítve, integrált módon. Az első és második osztályban inkább az érzelmi 
beállítódás alakítása, a természettel, a környezettel való ismerkedés és "környezetbarát" szokások 
formálása a fő cél, később fokozatosan alakul ki a tudatosság és elkötelezettség szintje. 

Felső tagozaton a környezeti nevelés alapvető pillérei a természettudományi tantárgyak: biológia-
egészségtan, földrajz, fizika, kémia, matematika. E tantárgyak tanulása során szerzi meg a tanuló a 
természetre vonatkozó ismeretek, összefüggések, kölcsönhatások sokaságát. Védeni, szeretni csak 
azt lehet, amit ismerünk. Környezetünk élővilágának ismerete nemcsak tananyag, hanem a 
szemléletformálás nagyon fontos eszköze is.  

A társadalomtudományi tantárgyak feladata, hogy a társadalomszerveződés, valamint az emberi 
viselkedés és kultúra irányából közelítse meg a kérdést. A környezeti válság megoldása nem 
képzelhető el a jelenlegi társadalmi-kulturális viszonyok pozitív irányú formálása nélkül. A korábbi 
döntések elemzése segíti a jelenben való eligazodást, növeli a jövő iránti felelősséget. Ezek a tárgyak 
útmutatást adnak a környezeti gondok felismeréséhez és megoldásához, a közügyekben való 
részvételhez. A humán tantárgyi oktatás feladatai közé tartozik az is, hogy bemutassák a fogyasztói 
modell helyett javasolt utakat, a környezeti válság kezeléséhez és megoldásához szükséges 
világképet, erkölcsi értékrendet, valamint a rendelkezésre álló gazdasági és jogi eszközöket. 

Az életvitel és gyakorlat (1-4. évfolyam), illetve a technika, életvitel és gyakorlat (5-8. évfolyam) 
tantárgy nagy lehetősége, hogy gyakorlati szempontból elemezze a környezetbarát létformát, és 
követendő, helyes példákat keressen és mutasson be. 

A művészeti tantárgyak alkalmasak a kérdéskör érzelmi megközelítésére, a természet és az ember 
alkotta környezet szépségeinek művészi bemutatására. E tárgyak hatásosan fel tudják hívni a 
figyelmet az értékvesztésre, az uniformizálódásra, kulturális örökségünk megőrzésének fontosságára.  

A test- és egészségnevelési tantárgyak a környezet és az egészség szoros kapcsolatának 
megértetésével, és az igények kialakításával tehetik a legtöbbet. 
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Környezeti nevelés az egyéb foglalkozásokon, kiemelten a napközis és tanulószobai 
foglalkozásokat: 
Az egyéb foglalkozásokon a nevelési-oktatási tartalomhoz igazodóan a környezettudatos 
magatartásra nevelés a tantárgyhoz illetve műveltségi területhez kapcsolódó tartalmi struktúra része. 
Minden szabadidőben töltött pedagógiai tartalmú foglalkozás döntő arányban magába foglalja – a 
foglalkozás tematikai jellegétől függően – mind a környezet és a természet megismerésének és 
védelmének témáját, mind az egészségnevelés preferált céljait. Jellegéből fakadóan elsősorban a 
szakkörök esetén teljesedhet ki a gyakorlatban is e nevelési tartalom. A napközis és tanulószobai 
foglalkozások természetes része a környezettudatos magatartásra nevelés.     
 
Környezeti nevelés osztálykiránduláson: 
A környezeti nevelés egyik hatékony módszere a tantárgyi időben szervezett terepi program, az 
osztálykirándulás, mely a helyi tantervi célok megvalósulását szolgálja azzal, hogy a valóságos 
környezet megismerésére, értékeinek befogadására, a problémák értelmezésére támaszkodik. A 
programokon az érzéki-megismerő tanulás, a cselekvő-felfedező magatartás dominál. Ösztönzi a 
kollektív és egyéni érdeklődés kialakulását. A szabadidő megszervezése, az önkiszolgálás, a tanulási 
helyzeteken kívüli csoportos tevékenységek és együttesen megélt élmények képezik fontos előnyeit. 
Jelentős személyiség- és közösségfejlesztő hatású. 

A kirándulások időpontját éves munkatervünkben előre meghatározzuk.  
 
A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt: 
A környezeti nevelés szempontjából kiemelt jelentősége van a szabadidős tevékenységeknek. A 
szabadabb keretek nagyobb teret engednek a többirányú pedagógiai módszerek alkalmazásához.  

Területei: 
- Kerületi környezetvédelmi, környezetszépítő pályázatok. 
- Helyismereti és helytörténeti foglalkozások, szakkörök, versenyek. 
- Hagyományőrző programok. 
 

Cél 

Feladat 

Tevékenység Kritérium 

1. Környezettudatos magatartás 
elősegítése 

Tudatformálás ismeretekkel, 
élményekkel. 
 
Természetes anyagokkal való 
ismerkedés. 

Papír tulajdonságainak vizsgálata. 
 

A környezettudatos 
gondolkodás alapjainak az 
elsajátítása.  

Természeti tárgyak, dolgok, 
jelenségek észlelése, 
megfigyelése, vizsgálata. 
 

Cserepes növények gondozása 
(öntözés, tápoldatozás, átültetés), 
az iskola környékén lévő fák, 
bokrok ültetése, megfigyelése, 
örökbefogadása, ápolása. 

Igény kialakítása az esztétikus 
zöld környezetre. 
 
 
 
 

A természeti környezet időbeli, 
térbeli, működésbeli 
változásainak érzékelése, helyi, 
térségi, globális szinten. 

Vízminőség- vizsgálat. 
Zaj- és levegőszennyezés mérése 
az iskola településén.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A káros környezeti hatások 
tudatosítása. 
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Cél 

Feladat 

Tevékenység Kritérium 

A földrajzi táj és a földrajzi 
környezet alakulásának adott 
szintű értelmezése. 

A geológiai tanösvények bejárása, 
a terület botanikai, zoológiai 
értékeinek megismerése. 

Ismerkedés a környék 
természeti kincseivel. 

A környezeti problémák 
természettudományos 
megközelítésű értelmezése. 

Az erdőlátogatás szabályainak 
ismerete. 
A veszélyes hulladékok 
megismerése, kezelésük 
szabályai. 

A szelektív hulladékgyűjtés 
gyakorlatosítása. 

Környezeti hatások és 
történések közötti kapcsolat 
meglátása. 

 Ok-okozati összefüggések 
felismerése. 

A környezet egészségünkre 
gyakorolt hatásainak ismerete. 
 

A levegőt szennyező források és a 
szennyeződés következményeinek 
vizsgálata. 

 

„E” számok, élelmiszer 
adalékanyagok megismerése. 
 
 
 
 
 
 

Mi van a Colában? – élelmiszerek 
vizsgálata. 

Az egészséges táplálkozás 
megalapozása. 

A természetes és környezetbarát 
anyagok felhasználása. 
Az újrahasznosítás fogalmának, 
hasznának ismerete. 

Papírgyűjtés, szelektív 
hulladékgyűjtés, veszélyes 
hulladékgyűjtők az iskola 
településén.   
 

Környezetbarát anyagok 
megismerése. 

Az energia és az 
anyagtakarékosság 
fontosságának ismerete. 
 

Az áram és víztakarékosság 
lehetőségeinek vizsgálata otthon 
és az iskolában. 

Energiatakarékossági ismeretek 
szerzése. 

Hulladékmentességre törekvő 
szemlélet kialakítása. 

Környezetbarát vásárlás. 
 

Környezetbarát csomagolási 
ismeretek. 

A „Zöld Napok”, azaz a 
fontosabb környezet- és 
természetvédelmi jeles napok 
ismerete. 

Megemlékezés a legfontosabb 
„Zöld Napokról” hagyományos 
formában (pl. Föld Napja) illetve 
projekt-módszerrel (pl. a Víz 
Világnapja).  

A környezetvédelmi napok 
tartalmának jelentősége. 

2. A környezetért felelős 
egészségorientált életvitel 
elősegítése 

Felelős állampolgári szerepekre 
való felkészítés. 
Környezetszennyezés elhárítása, 
környezeti problémák 
felismerése. 
 

Az Alaptörvény környezet 
védelméről szóló cikkeinek 
értelmezése.  
Helyi viszonyoknak megfelelő 
környezeti probléma kiválasztása, 
helyi környezeti gondok 
megismerése, pályázatokon való 
részvétellel. 

A közvetlen környezet 
problémáinak felismerése. 

Praktikus környezetvédelmi 
ismeretek szerzése, a háztartás 
környezetbarát működtetése. 
 
 

„Zöldköznapi praktikák” 
megismerése lépésről lépésre. 
 

Háztartási praktikák 
megismerése. 

Felelős állampolgári magatartás 
kialakítása. 
Tudatos egészségmegőrzési 
viselkedés. 
A szűrővizsgálatok 
fontosságának ismerete. 

Iskolai egészség- és sportnapok 
szervezése. 
A komplex intézményi 
mozgásprogramban szereplő 
feladatok megvalósítása.  

Az egészségmegőrzés alapjainak 
a kialakítása. 

 Állóképesség fejlesztése. 
Helyes életviteli szokások 
kialakítása. 
Szabad percek, órák 
felhasználása. 

Túrák, hétvégi kirándulások, erdei 
iskolák. 
 
 
A televíziózás káros hatásainak 

Helyes napirend, életviteli 
szokások megismerése és 
alkalmazása. 
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Cél 

Feladat 

Tevékenység Kritérium 

Káros környezeti hatások 
elkerülésének, kivédésének 
technikái. 

vizsgálata. 
 
 
Mibe ne csomagoljuk 
uzsonnánkat? 

3. Környezettudatos értékrend, 
„ökológiai morál” kialakítása 

Érzelmi viszonyulások alakítása, 
képessé tenni az egyént a 
másokkal való együttműködésre. 
Az élet tiszteletére való nevelés. 
Az állatok iránti felelősség 
kialakítása, az állattartás etikája. 

Madáretető, madárkalács 
készítése, madáretetés 
novembertől február végéig. 
 
 
 
Állatsimogató 

A tudatos kisállat-védelem 
kialakítása. 

Megélhető vagy elképzelhető 
élethelyzetek teremtése. 

Látogatás a Fővárosi Növény- és 
Állatkertben. 

Az állatok életközeli 
megismerése. 

Gondolatok befogadására és 
kifejezésére való nyitottság és 
képesség fejlesztése. 
A környezet esztétikai 
felismerése iránti igény 
kialakítása. 
Az együttes cselekvésekhez 
szükséges sajátos kommunikáció 
fejlesztése. 
Családi szerepek.  

Helyzetgyakorlatok, tanórai és 
tanórán kívüli tevékenységek. Az 
iskola esztétikai képének közös 
kialakítása. 
Osztálykirándulás, projektnapok, 
iskola szintű programok közös 
megvalósítása. 

Szerepjátékok által a különböző 
élethelyzetek megismerése. 

 
A környezeti nevelés céljainak eléréséhez szükséges készségek fejlesztése: 

 Probléma felismerés, 

 Problémaérzékenység, 

 Ok-okozati összefüggések felismerése, megértése 

 Vitakészség fejlesztése, 

 Konfliktuskezelés, 

 Együttműködési készség javítása, 

 Toleráns szemlélet kialakítása. 
 
A környezetvédelmi program megvalósításában közreműködők:  

 Az iskolavezetés, 

 Valamennyi pedagógus, szaktanár és szakoktató, iskolában dolgozó segítő szakember 

 Kiemelt szerepük van a környezetvédelmi végzettséggel is rendelkező biológia és földrajz 
tanároknak 

 Osztályfőnökök, testnevelő tanárok 

 Iskolaorvos, védőnők,  

 Szülők,  

 Diákönkormányzat. 
 
2.16 A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei  
 
A magatartás és a szorgalom osztályzatra az osztályfőnök tesz javaslatot a szaktanárokkal, vagy egyéb 
segítőkkel történő egyeztetés alapján. Figyelembe veszi a tanuló önértékelését. A nevelőtestületi 
osztályozó értekezlet hagyja jóvá a végleges minősítést. 
 
2.16.1 A magatartás értékelésének elvei 
A magatartás elbírálásának szempontjai: a viselkedés kulturáltsága, segítőkészség, a közösségért 
vállalt munka, megbízhatóság, felelősségtudat és az adott tanévben mutatott fejlődés. 
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Az értékelés elbírálásakor az igazolatlan órák feltüntetett számától egyéb szempontok mérlegelésével 
az osztályfőnök – a tanulót tanító tanárok egyetértésével – (maximum egy minősítési értékkel) 
eltérhet. A tanárok egyetértését az osztályozó értekezleten kell kérni, a jelenlévők egyszerű többsége 
dönt. Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök dönt. 11. évfolyamtól a tanuló magatartásának 
értékelése „értékelő megbeszélésen” folyik, osztályzatot nem adunk. 
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Magatartás Példás Jó Változó Rossz 

Viselkedés Megbízható normaismeret 
és alkalmazás 

Megbízható 
normaismeret és követés 

A normák betartására 
korrekcióval képes 

Normatartása 
bizonytalan 

Önkontroll 
 

Önálló 
 

Segítséggel Hiányos Szinte képtelen 

Felnőttekhez és 
társakhoz való viszony 
 

Példamutató, 
Segítőkész 

Megbízható Átlagos Szinte 
megbízhatatlan 

Közösségi 
aktivitása 
 

Aktív Érdeklődő Felületes Nehezen 
ösztönözhető 

 
 
2.16.2 A szorgalomjegyek megállapításának elvei 
 
A szorgalom elbírálásának szempontjai: képesség szerinti teljesítés, feladatellátás, munkafegyelem, 
az eredményesség tendenciája. 
Ha a tanuló valamelyik tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, szorgalma hanyagnál jobb csak 
indokolt esetben lehet. Erről az osztályozóértekezlet dönt a jelenlévők egyszerű többségével. 
Szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök dönt. 11. évfolyamtól a tanuló szorgalmának értékelése 
„értékelő megbeszélésen” folyik, osztályzatot nem adunk. 
 
Szorgalom Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi munkája Pontos, 
Precíz, 
Ötletgazdag 

Lelkiismeretes, 
Igyekvő 
 

Bizonytalan Rendetlen 

Munkavégzése 
 

Önálló, 
Rendszeres, 
Kitartó 

Kicsit bátortalan, de lehet rá számítani Pontatlan Igénytelen 

Kötelességtudata 
 

Példamutató, 
Segítőkész 

Megbízható Átlagos Szinte megbízhatatlan 

Órai aktivitása 
 

Aktív, előre lendíti az órát Érdeklődő Felületes Nehezen ösztönözhető 

 
 
 
2.16.3 A jutalmazás, fegyelmezés iskolai elvei 
 
Intézményükbe nagyrészt „többségi” iskolákból hozzánk érkezett diákok járnak, akik valamely okból 
kifolyólag nem tudtak megfelelni az adott iskolában velük szemben támasztott követelményeknek, 
előírásoknak. Számos diákunknak iskolánk már a sokadik oktatási intézmény az életében, így 
megannyi kudarc és csalódottság érte már őket és szüleiket, amikor hozzánk megérkeznek, ezt pedig 
a jogszabályok által meghatározott eljárásoknál figyelembe kell vennünk. Értékelési, jutalmazási és 
fegyelmezési rendszerünk differenciált, személy- és problémára szabott.  
 
Alapelveink a fegyelmezésben: 

 Az iskola legeredményesebben a szülővel együttműködve tudja érvényesíteni a fegyelmezési 
eszközeit, a szülők támogató attitűdje tehát kiemelkedően fontos. 

 A formális fegyelmi eszközök korlátozottan érvényesíthetőek a legtöbb tanulónk esetében, 
illetve maga a formalitás nem biztosítja az esetleges fegyelmezési eszköz sikerességét. 
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 Diákjaink iskolarendszerrel szembeni bizalmának megtartása, esetenként megszerzése 
prioritást évez a fegyelmezési eszközök kiválasztásakor. 

 A nálunk tanuló gyerekek nem egyformák, sem attitűd, sem iskolai-, sem fegyelmi 
előéletüket figyelembe véve így ettől a ténytől az esetleges fegyelmi következmények sem 
lehetnek függetlenek. 

 Olyan fegyelmezési formát keresünk, amely a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb 
segítséget adja az adott tanulónak a kívánt magatartás- és viselkedésforma eléréséhez. 

 
Alapelveink a jutalmazásban: 

 A jutalmazás legyen motiváló, megérdemelt és személyre szabott. 

 A jutalmazandó teljesítményeket viselkedési- és magatartásformákat keresni kell az nevelési 
és oktatási folyamat egészében. 

 
 
2.17 A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 
értékelési módja, a szorgalom minősítésének elvei az alapfokú művészetoktatásban 
 
A teljesítmény érékelésére adható érdemjegyek: 

 5 (jeles), 4 (jó), 3 (közepes), 2 (elégséges), 1 (elégtelen). 

 Előképzőben: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg értékelés adható. 
 
A teljesítmény értékelése 

 Jeles (5) adható annak a tanulónak, aki a tanév folyamán egyenletesen magas színvonalú 
munkát végzett, a tanterv által előírt tananyagot elvégezte, a vizsgaanyagot, vizsgaelőadását 
hibátlanul, magas színvonalon előadta, illetve vizsgamunkái kiemelkedő színvonalúak. 

 Jó (4) adható tanulónak, aki a tanév folyamán egyenletes tanulmányi munkát végzett, a 
tanterv szerint előírt tananyagot elvégezte. 

 Közepes (3) adható annak a tanulónak, aki a tanév folyamán változó színvonalú munkát 
végzett, az előírt követelményeket nagyrészt, de kifogásolható módon, bizonytalanul 
teljesítette.  

 Elégséges (2) adható annak a tanulónak, aki a tanév folyamán megbízhatatlanul, hanyagul 
tanult, az előírt tananyagot, technikai követelményeket gyenge színvonalon teljesítette. 

 Elégtelen (1) osztályzatot kell adni annak a tanulónak, akinek úgy a félévi, mint az év végi 
munkája, valamint a vizsgán nyújtott teljesítménye értékelhetetlen. 

 
 
 
A szorgalom értékelése 
A tanuló főtárgy és a kötelező melléktárgy tanulásában tanúsított szorgalmát folyamatosan, 
lehetőleg havonta értékelni kell. A pedagógus a tájékoztató füzet útján értesíti a szülőket a tanuló 
szorgalmáról.  
 
A szorgalom minősítésére négy fokozatot kell használni: 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). 
 
A szorgalom minősítését félévkor a tájékoztató füzetbe, év végén a bizonyítvány megfelelő rovatába 
kell bevezetni a törzslap alapján betűvel és számmal. A szorgalom osztályzat a tanulmányi átlagba 
nem számít bele.  

 Példás (5) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki képességeihez, tehetségéhez képest tanult, 
rendszeresen, pontosan készül feladataira, kiváló eredményei vannak, érdemjegyei 
megfelelnek képességeinek.  
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 Jó (4) osztályzatot kaphat az a tanuló, aki képességeihez, körülményeihez képest jól teljesít, 
érdemjegyei megközelítik képességeit.  

 Változó (3) osztályzatot kap az a tanuló, akinek tanulmányai jelentősen elmaradnak 
képességeitől. Munkájában, tanulásában csak ritkán tanúsít erőfeszítést, törekvést.  

 Hanyag (2) osztályzatot kap az a tanuló, aki rendszeresen felkészületlen, munkája 
megbízhatatlan, kötelességét figyelmeztetésre sem végzi el.  

 
A tanév végén a tanulónak az egyes tantárgyakból elért osztályzatait a szorgalom osztályzat 
kivételével összegezni kell, ebből tanulmányi átlagot kell megállapítani. 
Az átlagosztályzat a térítési díj megállapításához szükséges. 
 
 
 
 
 
Budapest, 2016. március 30. 
 
 

Jóváhagyta:  
 
 
                     igazgató 
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Záró rendelkezések 
 
 
 
Hatályba léptető rendelkezések 

Jelen Pedagógiai Program 2016. szeptember 1-én lép hatályba. 

 

A hatálybalépéssel egyidejűleg a 2015. szeptember 1-től hatályban lévő Pedagógiai Program – fent 

megjelölt kivételekkel - hatályát veszti. 

A program a 2016. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-éig terjedő időszakra szól. 

 

 

 

A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosításának szükségességéről a hatályos jogszabályok értelmében a 

fenntartó határoz. 

A pedagógiai program felülvizsgálatára- amennyiben arról jogszabály másként nem rendelkezik - 

ötévente kerül sor. 

A pedagógiai program módosítását az intézmény fenntartójánál írásban kezdeményezheti a 

nevelőtestület, a szülői szervezet. 

 

 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

A fenntartó az intézmény pedagógiai programját a székhelyen, az iskolatitkár irodájában helyezi el, 

valamint elektronikus formában az iskola honlapján nyilvánosságra hozza. 

A pedagógiai program elérési lehetőségéről minden pedagógust, szülőt és növendéket tájékoztatni 

kell. 
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Melléklet 
 

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 
 

 
NÉPTÁNC TANSZAK 

 
 

AZ ALAPFOKÚ NÉPTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 
kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti 
néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk 
megbecsülését. A kárpát-medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az alapfokú 
művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi 
megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók 
számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé teszi 
táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszerében jelentős szemléletmód-változás 
következett be, középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, amely során 
alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban történő 
megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának elsődlegessége, 
amely végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít a pedagógus 
számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti átjárhatóságot. A 
spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a képzési szintek végére azonos 
módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, kompetenciákkal, megteremti az 
összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A néptánc oktatása során a kulturális 
értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, hanem a képességek fejlesztésének 
lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára - beleértve a kisebbségeket valamint a 
hátrányos helyzetű gyermekeket is - az önkifejezés és azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve 
ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az egyéniség fejlődését 
 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tantárgyak 
 

Főtárgy: 
- Népi játék (1-2. előképző évfolyamon) 
- Néptánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon) 
 

Kötelező tantárgy: 
- Folklórismeret (3-6. alapfokú évfolyamon) 
- Tánctörténet (9-10. továbbképző évfolyamon) 
 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 
- Folklórismeret 
- Tánctörténet 
 

Választható tantárgy:  
- Népi játék (1-2. előképző évfolyamon) 
- Néptánc (1-6. alapfokú és a 7-10. továbbképző évfolyamon) 
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ÓRATERV 
 

 
Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy: Népi játék 2 2           
Főtárgy: Néptánc   3-4 3-4 3 3 3 3 3-4 3-4 3 3 
Kötelező tantárgy: Folklórismeret     1 1 1 1     
Kötelező tantárgy: Tánctörténet           1 1 
Kötelezően választható tantárgy: 
Folklórismeret 

  1 1         

Kötelezően választható tantárgy: 
folklóismeret 

        1 1   

Választható tantárgy: Népi játék (2) (2)           
Választható tantárgy: Néptánc   (1) (1) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) 
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 fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 
második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelenti 
 
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 
tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet 
 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
 
A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 
A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és elmélyítése, 
hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése, 
a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges eszközének értelmezése. 
 
Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 
 
Szakmai kompetenciák 
A táncos képességek - készségek - jártasságok kialakítása és fejlesztése 
A hagyományos népi játékmód ismerete 
Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra-népélet összefüggő rendszerének értelmezéséhez 
A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 
A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 
Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak 
megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 
A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati alkalmazása 
A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági táncélet 
alkalmainak megismerése 
A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 
Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 
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A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 
megismerése 
 
Személyes kompetenciák 
Az esztétikai érzék fejlesztése 
A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 
Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 
Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 
A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 
A kreativitás és a testi-lelki állóképesség fejlesztése 
A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 
 
Társas kompetenciák 
A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 
A másság elfogadásának képessége 
Az önálló döntéshozatal képessége 
Kezdeményezőkészség, egyéni feladat- és szerepvállalás 
A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 
A szabálytudat kialakítása 
A csoportnorma kialakítása 
A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése 
A közösségi szemlélet kialakítása 
A környezet megóvásának fontossága 
Az egészséges életmód igénye 
 
Módszerkompetenciák 
Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 
Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 
Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 
Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 
A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 
A hatékony önálló tanulásra nevelés 
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más környezetben 
is 
A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 
 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsga tantárgy 
tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
figyelembevételével kell meghatározni. 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény 
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és 
tudása. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 
 
Vizsga tantárgyak 
 
Művészeti alapvizsga 
Néptánc 
Folklórismeret 
 
Művészeti záróvizsga 
Néptánc 
Tánctörténet 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
 
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, 
aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni versenyzőként, illetve párban - helyezést ért 
el 
 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 
 
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön-külön 
osztályzattal kell minősíteni. 
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 
számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 
meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő). 
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak 
eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
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. 
 
 
NÉPTÁNC TANSZAK 

NÉPI JÁTÉK 
 
A képzés elemi szinten járuljon hozzá a tanuló szocializációs, kommunikációs készségének, 
kezdeményező készségének, kulturális tudatosságának, általános műveltségének fejlesztéséhez. 
Elsődleges feladat az önfeledt játék megvalósítása, a játékszabály megismerése, a játéköröm 
megélése 
 

Előképző évfolyamok 
 

1. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 
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- Alapvető mozdulattípusok fejlesztése a játéktevékenység során 
- A ritmus-tér-térforma fogalmainak kialakítása 
- Az ugrás és forgás technikai előkészítése 
- A tanuló mozgáskészségének, önfegyelmének, kommunikációs képességének, éneklési készségének, 
játékbátorságának, szabálytudatának fejlesztése 
- A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása 
- A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése 
- A szocializációs folyamatok fejlesztése 
 
Tananyag 
 
A játékműveltség felmérése. 
A népi játékokhoz szükséges mozgások, ritmusok, terek, térformák megismertetése. 
Az alapvető mozdulattípusok. 
Játéktípusok (sport-küzdő karakterű népi játékok, énekes-táncos gyermekjátékok). 
Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok. 
Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 
lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok). 
Irányok, alakzatok (előre-hátra, jobbra-balra, lent-fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, szórt 
forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban). 
Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékokból). 
 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket. 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 
betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a 
párválasztásra, a szerepvállalásra, a játéktevékenységre 
 

 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
- A mozgáskészség, alapvető kombinációs képesség fejlesztése a mozgás- és játéktevékenység során. 
- A ritmus-tér-térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban. 
- Az ugrás és forgástechnika fejlesztése. 
- A játékműveltség, játékbátorság, szabálytudat, önfegyelem és kezdeményezőképesség fejlesztése. 
- A kommunikációs és éneklési képesség fejlesztése, a verbális és nonverbális kommunikáció 
szinkronjának kialakítása. 
- A kreatív játékos tevékenység valamint a mozgásos és verbális önkifejezés ösztönzése, a 
közösségépítés megvalósítása, a szocializációs folyamatok fejlesztése. 
 
Tananyag 
Az alapvető mozdulattípusok variációs lehetőségeinek valamint az ugrás típusainak megismertetése. 
Az improvizációs tevékenység előkészítése, a játékismeret bővítése. 
Játéktípusok (sport-küzdő karakterű népi játékok, énekes táncos gyermekjátékok). 
Népi mondókák, kiszámolók, szövegek, dallamok. 
Alapvető zenei ismeretek (egyenletes lüktetés, zenéhez való igazodás, negyedes és nyolcados 
lüktetés, dallamegységek, a gyermekdalok hangkészlete, ritmusgyakorlatok). 
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Irányok, alakzatok (előre-hátra, jobbra-balra, lent-fönt, sor, kör, oszlop, félkör, csigavonal, szórt 
forma, térkitöltés, térváltás, egyén és csoport viszonya az alakzatokban). 
Játékfűzések (a helyi vagy régió szerinti néphagyományban fellelhető népi gyermekjátékokból). 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket. 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 
betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a társak előtti kommunikációra, a 
párválasztásra, a szerepvállalásra és a játéktevékenységre a variációk során is. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart. 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép. 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 
Videó- vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok. 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek. 
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanévzáró bemutatókhoz szükséges, megfelelő népviseletek, 
lábbelik. 
 

 
 

NÉPTÁNC 
 
A néptáncoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók kompetenciaalapú fejlesztését. 
Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenységek és 
művészetek iránt, fejleszti a kapcsolatépítést az emberekkel, az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók 
megérző képességét, intuícióját, kreativitásukat, improvizációs képességüket, készségüket. Fejleszti a 
tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, kulturális tudatosságát, 
általános műveltségét. Lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének, mozgáskultúrájának 
sokoldalú fejlesztésére, fizikai állóképességük, ügyességük, cselekvő biztonságuk, ritmusérzékük, 
hallásuk, tér- és formaérzékenységük fejlesztésére, gazdagítására. Figyelembe veszi az egyéni 
adottságokat, az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat. Alkalmazkodik a helyi 
igényekhez és hagyományokhoz. Rugalmassága révén hozzájárul a speciális képzési rendszerekben, 
összevont osztályokban történő oktatás megvalósításához, lehetőséget teremt a különböző 
életkorban a képzésbe bekapcsolódó tanulók számára az életkornak megfelelő szintű képzés 
megvalósítására. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára 
illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és 
táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók 
számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére 
 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 
- Az ugrástechnikák fejlesztése, a népijáték-ismeret bővítése, az alapvető táncos alakzatok fogalmi 
rendszerének kialakítása és alkalmazása. 
- A ritmus-tér-térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban. 



 129 

- A játék központi szerepének megtartása. 
- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 
- A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a 
mozgáskoordináció fejlesztése. 
- Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és 
normák kialakítása. 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika. 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok. 
Énekes-táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc előkészítése. 
Tángyakorlat: 
- Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése. 
- Ugrós táncok előkészítése csoportos formában. 
- Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában. 
- Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg). 
- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 
tánctípus anyaga. 
Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc. 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4-es lüktetés. 
Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok. 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései. 
Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és 
játékszabályokat, az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot. 
A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai 
elemek alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak felidézésére, koreográfia 
bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására. 
 
 

2. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 
- Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése. 
- A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése. 
- A csárdás mozgáselemeinek előkészítése. 
- A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása. 
- Ritmus-tér-térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban. 
- A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a hallás, a 
ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat fejlesztése. 
- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 
- Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és 
normák kialakítása. 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika. 
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Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 
térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén 
haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly-fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, 
eszközhasználat, csapások, gesztusok. 
 
Énekes-táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének 
megtartása, (szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése. 
Táncgyakorlat: 
- Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az összekapaszkodási 
módoknak a megismertetése. 
- A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben meghatározott táncanyag 
(csoportos, páros). 
- A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott táncanyag 
bevezetése (szóló). 
- Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában. 
- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 
tánctípus anyaga. 
Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós-eszközös táncok. 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a hosszúfurulya. 
Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 
dallamok. 
Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, a 
tánctípus főbb jellemzői. 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok. 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, szövegét és 
dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot. 
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag újraalkotására, 
improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására, a 
tanórákon megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre. 
 
 

3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 
- A ritmus-tér-térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban. 
- Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően. 
- Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek és a táncok 
elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint. 
- A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása. 
- Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése. 
- A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás 
elsajátítása. 
- A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása. 
- Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése. 
- A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi identitás 
erősítése. 
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- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika. 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, 
térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén 
haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly-fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, 
tartás-ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros fogás, kargesztusok, térirányok gyakorlatai, 
csapások, gesztusok. 
Énekes-táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének megtartása 
(szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör- és páros táncok előkészítése. 
Táncgyakorlat: 
- A Dunai táncdialektus ugrós-eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a tananyag bővítése. 
- A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése. 
- A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes összekapaszkodási 
módoknak a megismerése. 
- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 
tánctípus anyaga. 
Koreográfia: az ugrós-eszközös vagy a csárdás táncanyagából. 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek funkciója, 
játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek. 
Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok. 
Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái, a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus 
meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, 
történelmi háttere. 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 
viselet összefüggései. 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, dallamát, 
a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését. 
 
A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és párban 
történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak földrajzi 
meghatározására. 
 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 
- A körtáncok technikai előkészítése. 
- A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek megismertetése, 
a táncos partnerkapcsolat kialakítása. 
- A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás 
elsajátítása. 
- A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása. 
- Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése. 
- A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női 
szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése. 
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- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika. 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, forgások, 
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, 
körív mentén haladás, lenthangsúly-fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás-
ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, 
láb). 
Táncgyakorlat: 
- A Dunai táncdialektus ugrós-eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése. 
- A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai, plasztikai, 
dinamikai lehetőségeinek megismertetése. 
- A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése. 
- Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal. 
- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 
tánctípus anyaga. 
Koreográfia: az ugrós-eszközös vagy a csárdás táncanyagából. 
Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő) parasztbanda, 
cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4-es lüktetés, nyújtott ritmus, éles ritmus. 
Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok. 
Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 
táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi 
háttere. 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 
viselet összefüggései. 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, dallamát, a 
tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését. 
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 
elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra. 
 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 
- Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult táncdialektus 
ismeretanyagán keresztül. 
- A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése. 
- A legényes és a forgós-forgatós táncok előkészítése. 
- A táncrend fogalmának kialakítása. 
- A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek megismertetése, 
a táncos partnerkapcsolat kialakítása. 
- A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás 
elsajátítása. 
- A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása. 
- A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása. 
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- Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése. 
- A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női 
szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás erősítése. 
- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika. 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, forgások, 
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, 
körív mentén haladás, lenthangsúly-fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás-
ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, csapások gesztusok (kar, láb). 
Táncgyakorlat: 
- A legényes és a forgós-forgatós táncok előkészítése. 
- A Dunai-dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése. 
- A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése. 
- A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése. 
- A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus bevezetése. 
- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 
tánctípus anyaga. 
Koreográfia: az ismert táncanyagból. 
Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a periódus 
fogalma, a szinkópa ritmus. 
Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok. 
Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 
táncalkalmak, táncos magatartás. 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 
viselet összefüggései. 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is. 
 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a tanult 
koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok földrajzi 
elhelyezkedését, a jellegzetes falvakat. 
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi 
elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra. 
 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 
- Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és 
fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán keresztül. 
- Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat 
fejlesztése. 
- A vizsgahelyzetre való felkészítés. 
 
Tananyag 
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Táncelőkészítő gimnasztika. 
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok, forgások, 
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, 
körív mentén haladás, lenthangsúly-fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás-
ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, 
láb). 
Táncgyakorlat: 
- A legényes és a forgós-forgatós táncok előkészítése. 
- Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése. 
- A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése. 
- A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése. 
- A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése. 
- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 
tánctípus anyaga. 
Koreográfia: az ismert táncanyagból. 
Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő és az 
esztam kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok. 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése. 
Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos magatartás. 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 
viselet összefüggései. 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a tanult 
zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket. 
A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, 
improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú művészeti 
vizsga követelményeinek teljesítésére. 
 
 
 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi tantervben 
meghatározott tájegységek szerint. 
A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai ismeretek 
összefüggéseit. 
A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat. 
A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat. 
A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során. 
A színpadi törvényszerűségeket. 
A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását. 
A táncalkalmaknak megfelelő magatartás- és viselkedésmódokat. 
 
A tanuló legyen képes. 
Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a tudatos 
színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni használatára, 
viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására. 
A megszerzett ismeretekről beszélni. 
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A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, ismerje 
és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat. 
A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is. 
A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra. 
A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra. 
A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra. 
Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő. 
 
 
A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgából áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Néptánc 
 
Csoportban 5-10 perc 
Egyénenként illetve párban: 2-3 perc 
 
A vizsga tartalma 
Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, 
folyamat) csoportos bemutatása. 
Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult 
táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár) illetve 
egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják - a két tánc ne 
legyen ugyanabból a dialektusból 
 
A vizsga értékelése 
- Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét. 
- Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és a zene 
illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása. 
 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 
- Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás-ellentartás jelentőségének tudatosítása. 
- A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken. 
- Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként. 
- A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása. 
- A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni alkalmazása, a táncok 
stílusos megjelenítésének elősegítése. 
- Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a 
fizikai erőnlét fejlesztése. 
- A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, dinamikai 
különbségeinek megvalósítása. 
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- A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 
viszonyulása szerint. 
- A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 
rendszerezése. 
- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 
- A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása. 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika. 
Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, térben 
való használata. 
Táncgyakorlat: 
- Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján. 
- Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített legényesre és forgós-
forgatós párosra építve. 
- A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése. 
- A forgás és forgatás módozatainak megismertetése. 
- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 
tánctípus anyaga. 
Koreográfia: az ismert táncanyagból. 
Zenei ismeretek: ardeleana-kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok, félzárlatok, a 
zene és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus lüktetés. 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, táncszók. 
Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a táncház 
szerepe, az adatközlők megismerése. 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 
viselet összefüggései. 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat. 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult 
koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására. 
 
 

 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 
- Az ismeret elmélyítése, bővítése. 
- A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken. 
- A páros forgás és forgatás technika fejlesztése. 
- A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása. 
- Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai 
erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása. 
- A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás- és ugrókészség fejlesztése. 
- A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása. 
- A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein. 
- A táncszók ismerete és alkalmazása. 
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- A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 
viszonyulása szerint. 
- A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 
rendszerezése. 
- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 
- A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása. 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően. 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, 
térben való használata. 
Táncgyakorlat: 
Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése. 
A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek felhasználásával, 
rendszerezésével. 
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 
tánctípus anyaga. 
Koreográfia: az ismert táncanyagból. 
Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési stílusok, 
hajnalozó dallamok. 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése. 
Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, tánchagyományok, 
szokások. 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 
viselet összefüggései. 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is 
 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához szükséges 
technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását. 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 
bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására. 
 
 

 
 

9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 
- Az ismeret elmélyítése, bővítése. 
- A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken. 
- A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése. 
- A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása. 
- Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai 
erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása. 
- A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás- és ugrókészség fejlesztése. 
- A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása. 
- A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein. 
- A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása. 
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- A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való 
viszonyulása szerint. 
- A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 
rendszerezése. 
- Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése. 
- A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása. 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően. 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, 
térben való használata. 
Táncgyakorlat: 
- Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése. 
- A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek 
felhasználásával, rendszerezésével. 
- Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő 
tánctípus anyaga. 
Koreográfia: az ismert táncanyagból. 
Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, koboz), az 
aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja. 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése. 
Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, tánchagyományok, 
szokások. 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 
viselet összefüggései. 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához szükséges 
technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását. 
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák 
bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására. 
 
 

 
 
 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
- A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra. 
- A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának megismertetése. 
- Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és 
fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző évfolyamok ismeretanyagán 
keresztül. 
- Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat 
fejlesztése. 
- Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása. 
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- Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati alkalmazása. 
- A vizsgahelyzetre való felkészítés. 
- Az önálló ismeretszerzés ösztönzése. 
- A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása. 
 
Tananyag 
 
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően. 
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, 
térben való használata. 
Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése. 
Koreográfia: az ismert táncanyagból. 
Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése. 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése. 
Táncfolklorisztika: a Kárpát-medence táncai, tánckultúrája. 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a 
viselet összefüggései. 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is. 
 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát a helyi 
tantervben meghatározott tájegységek szerint. 
A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit. 
A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai szabályszerűségek 
alkalmazását a gyakorlatban. 
A tanult koreográfiákat. 
 
A tanuló legyen képes 
A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az individuális táncok 
tudatos megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő magatartásmód 
tudatos megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat 
megvalósítására a tájegységnek, tánctípusnak megfelelően. 
A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos alkalmazására a 
mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az érdeklődés, a szakmai 
ismeretszerzés fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére. 
 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Néptánc, 8-10 perc 
 
A vizsga tartalma 
- A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort. 
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- A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő szerepben 
improvizál. 
- Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend szerint kell a 
táncokat bemutatni. 
- A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, a 
jellegzetes viseleteket. 
 
A vizsga értékelése 
- a táncrend ismerete, stílusos előadása, 
- a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során, 
- a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása, 
- a táncos mozgás és a zene illeszkedése, 
- a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart. 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép. 
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal. 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor. 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok. 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek. 
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz szükséges 
megfelelő népviseletek, lábbelik. 
 
 
 

FOLKLÓRISMERET 
 
A konkrét népszokások megismertetésén keresztül a tanulók előtt fel kell tárni a néphagyomány 
ünnepi rítusainak formai és tartalmi összetevőit, megjelenését. Világítson rá a hagyomány 
folyamatosan változó természetére, egykori történeti rétegeire, eredetére. Tegye élményszerűvé a 
jeles napok és ünnepi szokások megismerését. Aktualizálja az emberi élet fordulóihoz fűződő 
hagyományokat, szokásokat. A gyermekjátékok és táncok táji és történeti megismertetésével a 
gyakorlati képzésben elsajátított ismeretek rendszerezéséhez nyújtson segítséget. 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A játék- és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén keresztül, a 
kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, közösségérzet, a tér- és 
időbeli tájékozódás fejlesztése. 
- A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés. 
 
Tananyag 
A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 
Gyerekszületés, gyermekkor 
- Jósló praktikák a gyermek születése előtt 
- Komatál hagyománya 
- Keresztelő 
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- A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában 
- Az anya avatása 
- Munkára nevelés, gyermekmunka 
 
A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai 
- A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák) 
- A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 
- A tánc tanulása 
- Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának - szokások, táncok, zenei kultúra - tanulása) 
- A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 
 
Az évkör ünnepei gyermekszemmel 
- Szent Miklós napja 
- Jézus születésének története 
- Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 
- Szent Balázs napja, Balázsjárás 
- Szent Gergely napja, Gergelyjárás 
- Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 
- Pünkösdi királynéjárás 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor jeles 
eseményeit, játék- és táncalkalmait 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására 

 
 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet és a 
tér- és időbeli tájékozódás fejlesztése 
- A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Tananyag 
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése. 
A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, 
rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése. 
A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során. 
Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom 
- Munkavégzés a serdülő korban 
- Legényavatás, leányavatás 
- Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 
- Szokásjogok a paraszti társadalomban 
- Leánynéző, háztűznéző, hozomány 
- Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 
- Lakodalmi előkészületek 
- Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 
- Lakodalmi szokások, rítusok 
 
Legények és lányok játék- és táncalkalmai 
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- A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 
- Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 
- Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 
- Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 
 
Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 
- Luca kettős alakja 
- Betlehemezés 
- Farsangi szokások 
- A nagyhét eseményei 
- A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 
- Pünkösdi királyválasztás 
- Májusfaállítás 
- Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, legényélet 
jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, szereplőit. 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok 
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására. 
 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 
- A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet 
valamint a tér- és időbeli tájékozódás fejlesztése 
- A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Tananyag 
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése. 
A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt- és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a jeles 
napok és ünnepi szokások megismertetése. 
 
Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai 
- Paraszti munka, munkaszervezés 
- Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 
- Előjelek, jóslások, hiedelmek 
- A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 
- Virrasztás, temetés, siratás 
- A halotti tor 
- Fejfák, keresztek 
- Mindenszentek napja 
- Halottak napja, megemlékezés a halottakról 
 
A házasok táncalkalmai 
- Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom) 
- Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál) 
- Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló) 
- Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés) 
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Felnőttek az évkör ünnepein 
- Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés) 
- A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők) 
- Szent György napja 
- Virágvasárnap 
- A húsvéti ételek jelképrendszere 
- Fehérvasárnap 
- Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 
- Szent István napja, új kenyér ünnepe 
- Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás 
- Szent Mihály napja 
- Dömötör napja, Vendel napja 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt- és időskor 
jeles eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, azok szerepét. 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására. 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések megfogalmazása. 
- A tananyagban meghatározott régi- és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a táncdialektusok 
elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése. 
- A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet 
valamint a tér- és időbeli tájékozódás fejlesztése. 
- A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés. 
 
Tananyag 
Táncfolklorisztika 
A régi táncréteg jellemzői 
 
Körtáncok 
- Középkori tánchagyomány, lánc- és körtáncok 
- Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában 
 
Eszközös pásztortáncok 
- Kanásztánc, pásztortánc 
- Pásztorbotoló, cigánybotoló 
 
Ugrós-legényes tánctípus 
- Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 
- Erdélyi legényes táncok 
 
Küzdő karakterű páros táncok 
 
Forgós-forgatós páros táncok 
- Reneszánsz tánchagyomány, forgós-forgatós páros táncok 
- Lassú tempójú páros táncok 
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- Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 
- Az új táncréteg jellemzői 
- A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 
 
Verbunk 
- A szóló verbunk 
- Szabályozott szerkezetű verbunkok 
 
Csárdás 
- A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 
- Körcsárdás, hármas csárdás 
 
A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 
- Dunai dialektus 
- Tiszai dialektus 
- Erdélyi dialektus 
 
A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a tanulmányok 
során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait. 
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok 
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására. 
 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje 
A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles napok 
vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét. 
A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, 
eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit. 
 
A tanuló legyen képes 
A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a szakkifejezések, a 
megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér-idő összefüggéseinek felismerésére. 
A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek elfogadására. 
Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben. 
A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni. 
Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban. 
 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
Folklórismeret 
 
Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5 perc 
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A vizsga tartalma 
 
- A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti témakörökből 
áll. 
- Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését, 
valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz. 
- A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról. 
 
Témakörök 
 
Jeles napok 
Munkavégző ünnepek 
Az emberélet fordulói 
Táncdialektusok 
A régi és új táncréteg tánctípusai 
 
A vizsga értékelése 
 
Írásbeli vizsga 
- A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. 
- Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
 
Szóbeli vizsga 
- A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése. 
- Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok 
Néprajzi videó és/vagy DVD filmek 
 

 
TÁNCTÖRTÉNET 

 
A tantárgy járuljon hozzá saját tánckultúránk történetének megismeréséhez, a magyarságtudat 
erősítéséhez, a tanulók kommunikációs készségeinek fejlődéséhez, a más népek kultúrája iránti 
érdeklődés felkeltéséhez, a tantárgyhoz tartozó terminológiák használatához, igényes képi és 
hanganyag megismeréséhez, a táncművészet iránti érdeklődéshez, az arra fogékony közízlés 
fejlesztéséhez 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések 
felismertetése. 
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- A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó 
műveik elemzése során a komplex látásmód kialakítása és fejlesztése. 
- Stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység fejlesztése. 
- Más népek tánchagyományainak megismerésére, több táncműfaj befogadására, a kulturált 
szórakozás elsajátítására valamint a saját tapasztalatainak gyarapítására ösztönözze a tanulót. 
 
Tananyag 
Tánctörténeti alapfogalmak: köznapi és művészi mozgás, közhasznú és művészi tánc. 
Az őskor táncélete: vallási szertartások, rítusok, ábrázoló táncok. 
Az ókori kultúrák közül az egyiptomi, a japán és a görög tánckultúra. 
A középkor tánckultúrája: tánc és a vallás kapcsolata, misztériumjáték, jokulátorok. 
A reneszánsz embereszménye, a magyarországi reneszánsz, Mátyás király udvartartásának 
tánckultúrája. 
A barokk kialakulás és hatása Európa művészetére, XIV. Lajos, a barokk mesterei. 
A cselekményes balett kialakulása, Noverre munkássága. 
A jezsuita színházak szerepe a színpadi tánc történetében. 
A balett megjelenése Magyarországon - „Eszterházy esték”. 
A romantika hatása Európa táncéletére. 
A reformkori magyar „színpadi” táncművészet, paraszti táncok – Körmagyar. 
A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek, a táncos helyszínek és események 
megismertetése a tanulókkal. 
 
Követelmények 
 
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet 
betöltött eseményeket, helyszíneket, műveket. 
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, illetve 
önálló gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán. 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
- A XX. századi táncművészet jelentősebb állomásainak, a műfajok közti átjárhatóság lehetőségeinek 
felismertetése. 
- A táncház-mozgalom kialakulásának és napjainkban betöltött szerepének felismertetése. 
- Az egyéni látásmód, stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység 
nyitottság, befogadó készség fejlesztése. 
- A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése. 
 
Tananyag 
Tánctörténeti alapfogalmak: a konkrét és elvont jelleg a művészetben, a művészi mozgás fajtáinak 
esztétikája. 
A XX. század elejének táncművészeti újításai Amerikában (Isadora Duncan), hatásuk Európa 
táncéletére. 
A XX. századi magyar mozdulatművészet megújítói. 
A színpadi néptánc kialakulása: Gyöngyösbokréta, Csupajáték. 
Művészegyüttesek Magyarországon: Néphadsereg Központi Művészegyüttese - Honvéd Táncszínház 
(Szabó Iván), Állami Népi Együttes (Rábai Miklós), SZOT - Budapest Táncegyüttes (Molnár István), BM 
Duna Művészegyüttes (Náfrádi László). 
A táncházmozgalom kialakulása, hatása a mai táncművészetre. 
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A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi táncművészetben. 
A művész- és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében. 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei. 
A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek 
nyújtsanak segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez. 
 
Követelmények 
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a 
színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-mozgalom legfontosabb eseményeit, az 
országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket. 
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, 
gondolatainak megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 
megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára. 
 
Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
A tanuló ismerje: 
Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött 
eseményeket, helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó 
műveiket, a színpadi néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház-mozgalom legfontosabb 
eseményeit, az országos rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási 
intézményeket. 
 
A tanuló legyen képes: 
Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak 
megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak 
megnevezésére, a tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára 
 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
 
Tánctörténet 
 
Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5-10 perc 
 
 
A vizsga tartalma 
 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll 
 
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését 
valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat tartalmazza 
 
- A szóbeli vizsgán a tanulókegy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
 
Választható témakörök: 
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Az őskor táncművészete 
A középkor jellemző táncformái 
A reneszánsz és barokk kor táncélete 
A romantika 
A reformkor táncélete 
A XX. század táncélete 
Gyöngyösbokréta mozgalom 
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon 
Hazánk jeles alkotói és műveik 
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei 
 
A vizsga értékelése 
 
Írásbeli vizsga 
- A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. 
- Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet 
a vizsga elnöke hagy jóvá. 
 
Szóbeli vizsga 
- A tananyagtartalom elsajátításának mértéke. 
- Az összefüggések ismerete. 
- A szakmai kommunikáció fejlettsége. 
-Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet 
a vizsga elnöke hagy jóvá. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
1 db tábla vagy flipchart 
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor 
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok 
Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok 
Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek 
 
 

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. 
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A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek 
iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző 
művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a 
tanulók személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az 
életkori sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus 
és kortárs képző- és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s 
alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, 
és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a 
művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit 
megszerettesse és tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében. 
 
 
A képző- és iparművészeti ág sajátosságai: 
- tevékenység központúság - a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati, 
tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, 
amelyben a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját, 
- feladattudatosság - egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, mely 
elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését, 
- alkotói magatartás - amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a 
lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége, 
- komplexitás - amely átjárhatóságot biztosít a képző- és iparművészeti, a népművészeti és 
médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között, 
- folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra épülő 
feladatsorokban, projektekben, 
- kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, lényeglátás, 
szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás, 
- interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok aktivitását, a 
kooperációt és innovációt, 
- tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, egyéni 
korrektúra megvalósulása révén, 
- szociális érzékenység és empátia, az én-tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése. 
 
 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Képzőművészeti tanszak (előképző 1-2. évfolyam + 1-3. alapfokú évfolyam) 
 
 
Főtárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1-2. évfolyam) 
Grafika és festészet alapjai (1-3. alapfokú évfolyam) 
  
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (1-3. évfolyam) 
 
Választható tantárgy: 
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1-2. évfolyama) 
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Népművészet (1-3. évfolyam) 
Művészettörténet (3. évfolyam) 
 
 
Grafika és festészet tanszak – (a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig) 
 
Főtárgy:  
grafika és festészet műhelygyakorlat 
 
Kötelező tantárgy: 
Vizuális alkotó gyakorlat (4-10. évfolyam) 
 
Választható tantárgyak: 
Népművészet (4-10. évfolyam) 
Művészettörténet (4-10. évfolyam) 
 
A tantárgyak tartalma 
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai, egyedi 
szakmai modul a műhelygyakorlat. 
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. 
Sokszínű alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák megismerése 
segíti a gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség értékeinek 
továbbadását. 
A vizuális alkotó gyakorlat a képző- és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a 
médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár 
bővítése, a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív feladatsorokon 
keresztül. 
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és 
alkalmazását teremti meg. 
Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát. 
A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző- és iparművészeti, 
valamint médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi lehetőségektől 
függően a műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének megfelelően választ. 

ÓRATERV 
 

 
Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Képzőművészeti tanszak 
Főtárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (2) (2)           
Főtárgy: Grafika és festészet alapjai   2 2 2        
Kötelező tanárgy: Vizuális alkotó gyakorlat   2 2 2        
Választható tárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (2) (2)           
Grafika és festészet tanszak 
Grafika és festészet műhelygyakorlat:      2 2 2 2 2 2 2 
Kötelező tanárgy: Vizuális alkotó gyakorlat      2 2 2 2 2 2 2 
Választható tárgy: Népművészet   (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) 
Választható tárgy: Művészettörténet     (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) 
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) 
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A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a 
második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak. 
Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 
 
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban 
átcsoportosítható. 
 
A főtárgyak képzési ideje: 
 
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok 
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai 
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Grafika és festészet műhelygyakorlat 
 
A tanítási órák ideje: 45 perc 
 
 

A KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 
Kiemelt kompetenciák a képző- és iparművészeti oktatás területén 
A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség 
fejlesztését, az önkifejezés kibontakoztatását segítik. 
Olyan tulajdonság-együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez való 
rugalmas alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma megoldást. 
 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
 
Szakmai kompetenciák 
A környezet által közvetített üzenetek befogadása 
A környezet által közvetített üzenetek értelmezése 
Tervezési készség 
Alkotói magatartás 
Kreativitás 
Vizuális gondolkodás 
Vizuális kifejezőkészség 
Eszközhasználati készség 
Anyaghasználati készség 
Komplex szemlélet 
Tudatos környezetformálás igénye 
Biztonságos munkavégzés képessége 
Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség 
Problémaérzékenység 
Véleményformálási képesség 
 
Személyes kompetenciák: 
Nyitottság 
Fejlődőképesség 
Önállóság 
Önkifejezés 
Rugalmasság 
Érzékenység 
Kísérletező kedv 
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Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció). 
 
Társas kompetenciák: 
Motiválhatóság 
Empatikus készség 
Együttműködési készség 
Kezdeményezőkészség 
Segítőkészség 
 
Módszerkompetenciák: 
Figyelemösszpontosítás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 
Ismeretek helyénvaló alkalmazása 
Következtetési képesség 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Módszeres munkavégzés 
Nyitott hozzáállás 
Probléma felismerés, -megoldás 
Tervezési készség 
Új ötletek, megoldások kipróbálása 
A munkakörnyezet tisztántartása 
 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 
A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsga tantárgy 
tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
figyelembevételével kell meghatározni. 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény 
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és 
gyakorlati tudása. 
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. Amennyiben az nem, felel 
meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsgatantárgyak 
 
- Műhelygyakorlat 
- Vizuális alkotó gyakorlat 
 
A fentieken felül szabadon választható vizsgatantárgy: 
 
- Művészettörténet 
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- 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. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve 
záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni 
versenyzőként - helyezést ért el vagy a versenyfelhívásban meghatározott teljesítményi szintet 
teljesítette. 
Ha a tanuló már rendelkezik a képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett 
alapvizsga- vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható a vizuális alkotógyakorlat 
főtárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható. 
 
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 vizsga tantárgy végső 
eredményének a meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga 
tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga 
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a 
vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 
teljesítette. 
 

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 
 

VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK 
 
A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A művészettel 
való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai 
érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése. 
 
Az alapozó gyakorlatok feladata az alkotói képességek fejlődéséhez való hozzájárulás komplex, 
játékos, élményszerű művészeti tevékenységek által. 
 

Előképző évfolyamok 
 

1-2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, plasztikai 
feldolgozási képességének fejlesztése. 
- A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése. 
- A hagyományok élményszerű megismertetése. 
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- Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása: 
- Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos tevékenységeken 
keresztül. 
- Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése. 
- Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása. 
- Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. Kreatív 
munkára és gondolkodásra nevelés. 
 
Tananyag 
 
Feladatcsoportok 
 
Érzékszervi tapasztalások 
- Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele 
- Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok 
- Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése 
- A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése 
 
Vonal, forma 
- A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben 
- A forma gazdasága 
- Pont-, vonal-, folt- és formaképző játékok 
 
Felületek 
- A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával 
- Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal 
 
Méretek és arányok 
A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, sovány, 
kövér) 
- Játékos arányváltó feladatok 
 
A színek világa 
- A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása 
- Színkeverési játékok 
 
Téri élmények 
- A sík és a tér megtapasztalása 
- Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek 
- Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése 
 
Idő élmények 
- Az idő múlásának és a változás megtapasztalása 
- Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése 
- Egyszerű animációs játékok 
 
Mese és valóság 
- A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában 
- Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában 
 
Tárgykészítés 
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- Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, papírhajtogatások, 
papírdombormű, agyag- vagy gipszfigurák) 
- Hagyománytárgyak készítése 
 

VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT 
 
A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, 
élmények feldolgozásának segítése, a pozitív lelki tulajdonságok megerősítése a képi emlékezet és 
képzelet gazdagításával, a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésével, valamint az 
esztétikai érzékenység és befogadó készség kialakításával. 
A tantárgy feladata a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, 
változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív 
tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, 
kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok 
változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és 
anyagok használatának megismertetése, a népművészeti és művészettörténeti ismeretek aktív 
beépítése az alkotó tevékenységbe. A baleset-, munka- környezet és tűzvédelmi szabályok 
betartatása. 

 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek befogadására, 
értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán keresztül. 
- A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése kép és 
tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével. 
- A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 
Különféle képző- és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
Kézműves és népművészeti technikák 
Mesék jellegzetes történetvezetése 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
 
Feladatcsoportok 
 
Mesék, kalandos történetek 
- Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások 
- Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése 
- Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával (ceruza, 
filctoll, zsírkréta és vízfesték) 
 
Színes világok megelevenítése 
- Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban 



 156 

- A színek hatása, érzelmi ereje 
- Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 
 
Plasztikus figurák 
- A szereplők megjelenítése - mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 
- Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek- bábfigurák készítése 
 
Megszemélyesítés 
- Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés) 
- Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 
 
Mesék birodalma 
- A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal (ceruzák, tollak, 
tusrajz) 
- A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt elemek, 
motívumok segítségével 
- Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes) 
 
Varázslatos tárgyak, különös eszközök 
- Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel) 
- Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 
- A gyapjú-, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetőségei 
- Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 
- Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
 
Figura és mozgás 
- A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló-, guggoló, több-kevesebb 
figura, árnyképek) 
- Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel 
- Emberi figurák és állatfigurák mintázása - különféle mozdulatok megjelenítése 
 
Minta, jel, jelkép 
- A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 
- Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző eszközökkel) 
- A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás 
agyagba) 
- Papírkivágások - szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták 
- Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal 
- Szám-, állati és növényi szimbólumok a mesék világában 
- Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött tárgyak) 
 
Időkerék - évszakváltások 
- Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
- Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
- A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
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- az alapvető ábrázolási technikákat, 
- az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat.  
 
Legyen képes: 
- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
- vázlatok készítésére, 
- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
- ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 

 
2. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
- A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek megismertetése a 
kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül. 
- Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának mozgósítása, 
az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése. 
- A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése. 
- A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának 
segítése. 
- A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének fejlesztése. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 
Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba 
illesztve. 
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatív 
használata. 
Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei 
A formák, színek használatában való jártasság 
Kézműves és képzőművészeti technikák 
Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása 
A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
- Elbeszélés vonalakkal 
- Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése 
- Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 
- Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 
- Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 
 
A színek érzelmi ereje 
- Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban 
- Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák) 
 
Plasztikus figurák - formai felfedezések 
- Kedvenc állatok - állatfigurák és figurális dombormű mintázása 
- Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 
- Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel 
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Szabadon formálható anyag 
- Ünnepek régen és ma 
- Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból 
- Az ünnep díszletei 
 
 
 
Tér és idő feldolgozása 
- Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal 
(tempera, tollrajz) 
- Eseménynaptár - képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal 
- Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása 
- A mi városunk - nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus megjelenítés papír, 
papírmasé és más anyagokkal) 
 
Minta, jel, jelkép 
- A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai 
- A magyar népművészet mintakincse - motívumgyűjtés 
- Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal 
- Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba) 
- Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé - lefelé mutató háromszög, csillag, egymásba 
kapcsolódó körök) 
- Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz) 
 
A tárgykészítés folyamata 
- Ismerkedés a gyapjú-, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel 
- Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap) 
- Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 
- Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
- Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése 
- Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal 
 
Évszakváltá 
- Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
- Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
- A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
- Változások az ünnepi szokások körében - páros képek készítése 
 
Megszemélyesítés 
- Én és a külvilág - Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek 
- Az önismeret útjai - az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése 
- Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, fénymásolatok segítségével) 
- Alakoskodások - szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül 
- Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
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- az alapvető ábrázolási technikákat, 
- az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat. 
 
Legyen képes: 
- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
- vázlatok készítésére, 
- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
- ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 
 

3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori 
sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával. 
- A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló kreatív 
személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése. 
- A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása. 
- A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív beépítése. 
- A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek 
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 
Különféle képző- és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek 
Kézműves és népművészeti technikák 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
 
Elbeszélés vonalakkal 
- Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban 
- Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz) 
- Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával 
 
A színek érzelmi ereje 
- Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő (vagy 
színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban 
- Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása 
- A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes ceruza, 
pasztell, tempera, kevert technikák) 
 
Plasztikus figurák - formai felfedezések 
- Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése 
- Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok - képzelet és előtanulmányok alapján (figurális 
dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé) 
- Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell) 
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Szabadon formálható anyag 
- Agyagedény formálása felrakással 
- Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal 
- Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján - tömeg, arányok, mozgás 
érzékeltetése 
 
Tér és idő feldolgozása 
- Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése 
képsorozattal (tempera, tollrajz) 
- Különböző kompozíciók készítése spirál- és hullámmotívum felhasználásával 
- A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs) 
 
 
Minta, jel, jelkép 
- Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, (sgrafitto jellegű 
viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe) 
- Papírkivágások - szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták 
- A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük 
- Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások 
- Az elvonatkoztatás útja és célja - anyaggyűjtés 
- A tűz, víz, föld, levegő - szimbólumok a különböző kultúrákban 
- Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata (papírragasztás 
kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével) 
 
A tárgykészítés folyamata 
- Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése 
- Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása 
- Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból 
- A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei 
- Nemezfigura készítése 
- Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint 
- Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt 
- Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata 
- Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel 
 
Évszakváltás 
- Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása 
- Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése 
- A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája 
- Megszemélyesítés 
- Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei 
- Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, mozgatható elemek 
összeállítása, festés) 
- Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé) 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat, 
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- az alapvető ábrázolási technikákat, 
- a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit, 
- az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat, 
- a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit. Legyen képes: 
- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, 
- a látvány és jelenségek értelmezésére, 
- vázlatok készítésére, átírásra, 
- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására, 
- ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére. 
 
 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése. 
- A kézműves tárgyalkotás, a képző- és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek megalapozása. 
- A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer 
alapjainak elsajátíttatása. 
- A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi műveltség bővítése. 
- A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 
A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése 
Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök 
Különféle képző- és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 
A középkor művészettörténeti érdekességei 
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 
A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései 
A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 
Hagyományos és új médiumok 
Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
Történetszövés - történetábrázolás 
- Képzeletbeli utazás (egy középkori városban - illusztrációk különféle rajzeszközökkel, vagy 
képregényszerűen elmesélve) 
- A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével. A 
tervek nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó - vagy számítógépes feldolgozások) 
 
Környezetábrázolás - hangulatteremtés 
- A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok) 
- kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal - makett készítése 
vegyes technikával 
- Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával 
 
Színharmóniák 
- A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig 
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- Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei 
- Tiszta színekből és szürkékből építkező képek 
 
Rész és egész 
- Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján) 
- Üvegablakok 
- Rózsaablak - színes kép készítése 
- Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával 
 
Képeskönyv 
- A mai életünk kódexe 
- Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai 
- A papír tulajdonságai 
- Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal) 
 
Mintakincs 
- Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 
- A gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 
különböző léptékben - páros munka) 
- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával (akvarell 
ceruza, vízfestékek, sablonok) 
 
Plasztika 
- Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong téglából, 
purhabból) 
- Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás agyagból) 
- Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával 
 
Öltözéktervezés 
- Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele 
- A szín- és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, 
festés, varrás) 
 
Arcképtár 
- Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása 
- Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera) 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
- a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
- a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
- a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
 
Legyen képes: 
- a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
- egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
- a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 
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- színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
- változatos - forma - faktúra és felületminőségek létrehozására, 
- különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók-tárgyak létrehozására, 
- egyéni eszközhasználatra, 
- a műalkotások értő befogadására, 
- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, alkotási 
tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése. 
- A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése. 
- A kézműves tárgyalkotás, a képző- és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek körének 
bővítése. 
- A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer 
alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során. 
- A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék megalapozása. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 
A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása 
Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök 
Különféle képző- és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák 
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok 
Az ókori antik világ és a reneszánsz művészettörténet érdekességei 
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák 
A formai, színtani alapismeretek 
A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák 
Hagyományos és új médiumok 
Az előképek megismerése, feldolgozása - tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, modellek 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
 
Történetábrázolás 
- Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy képregényszerűen 
elmesélve) 
- A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével (képi, 
fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 
 
Tornyok, várak, paloták 
- Épületábrázolás tusrajzzal 
- Struktúra - textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, struktúrájú, 
textúrájú anyagokkal, tussal, páccal) 
- Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában 
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Színharmóniák 
- Tájképek különböző fényviszonyok között - csak színfoltokkal festve - hajnalban, délben, 
szürkületben, éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai programok 
használatával) 
- Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, krétával, kevert 
eljárással) 
 
Környezetábrázolás - kép és valóság 
- A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése 
- Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt-krétával, festéssel) 
- A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése 
- Előtér - középtér - háttér (tusrajzok, szénrajzok) 
- Öltözéktervezés 
- A szín- és az anyagválasztás szerepe 
- Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír és 
textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás) 
 
Képeskönyv 
- A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése 
- Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi 
- Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés, 
kézírás vágott hegyű tollal) 
 
Mintakincs 
- A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása 
- Gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 
különböző léptékben - páros munka) 
- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények felhasználásával (akvarell 
ceruza, vízfestékek, sablonok,) 
- Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív-negatív formákká, ritmussá rendezése 
- Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín- és forma-variációk létrehozása 
(papírmetszet létrehozása) 
 
Arcképtár 
- Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, választott figurákkal) 
- Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, tempera) 
 
Fény- árnyék jelenségek 
- Titokzatos terek létrehozása, a fény-árnyék hatások felhasználásával 
- Vázlatok készítése jellegzetes fény-árnyék viszonyok bemutatására 
- Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból többféle 
bevilágítással (közös, csoportos alkotás) 
- Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe 
hozása” 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
- a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 



 165 

- a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
- a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
 
Legyen képes: 
- a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
- egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
- a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 
- színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
- változatos forma-, faktúra- és felületminőségek létrehozására, 
- különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 
- egyéni eszközhasználatra, 
- a műalkotások értő befogadására, 
- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
- A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval. 
- A természet- és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése. 
- A stílus- és arányérzék továbbfejlesztése. 
- Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző- és iparművészeti, 
médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos használatára való képesség fejlesztése. 
- A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód finomítása. 
- A képi műveltség bővítése. 
 
Tananyag 
 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 
Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok 
A képző- és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák  
A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák  
A stíluskorszakra jellemző előadásmódok 
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai  
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
 
Történetábrázolás 
- Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle színes eszközökkel 
vagy képregényszerűen elmesélve) 
- Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák, 
stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások) 
 
Tornyok, várak, paloták 
- Épületek belseje, bútorai 
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- Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú 
anyagokkal, tussal, páccal) 
 
Színharmóniák 
- Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes grafikai 
programok használatával) 
- Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások) 
 
Öltözék 
- Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele 
- A szín- és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, 
festés, varrás) 
 
Kép és valóság 
- A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés 
- A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések) 
- Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból - alulnézet, felülnézet, közelről - és messzire 
távolodva (grafit, szén, pittkréta) 
 
Mintakincs 
- Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe 
- Gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz, 
különböző léptékben - páros munka) 
- Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, kagylómotívumok 
felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok) 
 
Arcképtár 
- Arcképek díszes keretben 
- Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera) 
 
A tárgyak egyedi vonásai 
- Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, installációk körében 
- Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik, 
különbözőségeik felfedezése (ceruza, vízfesték) 
 
A tárgyak összhangja 
- Hangszerek 
- Klasszikus és saját megoldások 
- Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom részletmegoldások. 
Pasztell kréta) 
 
Vizsgamunka készítése 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait, 
- a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét, 
- a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
- a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat. 
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Legyen képes: 
- a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére, 
- egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására, 
- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
- a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására, 
- színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére, 
- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
- változatos forma-, faktúra- és felületminőségek létrehozására, 
- különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására, 
- egyéni eszközhasználatra, 
- a műalkotások értő befogadására, 
- vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására, 
- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi szabályok betartására. 

 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 
A tanuló ismerje: 
- a vizuális művészetek eszköztárát, 
- a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait, 
- a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
- a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat, 
- a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját, tárgyait, 
- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi tudnivalókat. 
 
A tanuló legyen képes: 
- az alkotói munka végigvitelére, 
- a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására, 
- motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
- a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására, 
- színtani ismereteinek felhasználására, 
- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
- sokféle eszköz- és anyaghasználatra a kifejezés érdekében, 
- konzekvens munkák elkészítésére, 
- a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására, 
- a legfontosabb baleset- és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama: Vizuális alkotó gyakorlat 
 
- vizsgamunka bemutatása 15 perc 
 
- helyszíni feladat megoldása 105 perc 
 
A vizsga tartalma 
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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. 
 

 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- Felkészítés a tanult művészeti kifejezőeszközök önálló alkalmazására. 
- A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomítása. 
- A konstruáló, plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása. 
- Az elvont gondolkodás, az analizáló-szintetizáló képesség kialakítása, a látás kiművelése és 
tudatosítása. 
- Az ábrázolási konvenciók megismertetése, elsajátíttatása. 
 
Tananyag 
 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 
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Az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek 
megismerése. 
A látvány pontos megfigyelésére, leképezése 
A vizuális információk megértésére, átírására, felhasználására 
A képi gondolkodás, vizuális absztrakció 
Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére 
A gondolat, téma kibontása, variációk, sorozatok, tárgyegyüttesek létrehozása 
A jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére 
A sűrítés, és felbontás mint alkotói (komponálási) eszköz 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
 
A beállítás 
- A geometrikus testek arányai, térbeli elhelyezkedése 
- A népi tárgykultúra tárgyai egyszerű műtermi környezetben 
- A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél pontosabb visszaadása 
(ceruzarajz, színes munkák) 
 
 
A szerkezettől a formáig 
- Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén) 
- Drapéria mozgásban. Fotók készítése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése 
- A drapéria mint plasztikai elem és jel. Fríz mintázása, gipszfaragás drapériamotívum után, 
gipszöntések 
 
A térről - síkban 
- Rajzolt és festett belső terek - a perspektíva törvényei szerint 
- Szobasarok, lépcsőház rajzolása festése 
- A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések 
- A perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta) 
- A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színespapír-kollázs és grafikai lapok, linó-, papírmetszet) 
 
Rajzi - plasztikai előtanulmányok 
- Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 
- A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, vonalhálós 
rajzolás, faktúrák megjelenítése 
- Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 
- Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 
 
A térről - térben 
- A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet készítése 
mintázással) 
- Agyagszobor, agyag plakett készítése a formaépítés, arányok térbeliség pozitív-negatív formák 
megjelenítésével 
 
Ábrázolás és szerkesztés 
- A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban 
- Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, a kavallier axonometria megismerésére 
- Vonal a térben. Fém-, spárga- és üvegplasztikák 
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Nagyságrend 
- A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon történő 
megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 
méret) 
- A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 
 
Portré 
- Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével 
- Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése 
- A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése 
- A színek keverése 
 
Szokatlan megjelenés 
- Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal 
- Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása 
- Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, torzításokkal 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
- a térábrázolás alapelemeit, 
- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
- a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
- az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
- a jellegzetes vagy híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
- a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 
 
Legyen képes: 
- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
- geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
- illusztrációkat készíteni. 

 
 

8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
- A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, figurák ábrázolása a 
perspektíva és az anatómia és szabályai szerint. 
- Különféle illusztrációk készítése. 
- A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal. 
 
Tananyag 
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Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 
Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete 
Tónusos ábrázolás 
A természeti formák átírása 
Az anyagszerűség ábrázolása 
A tér különböző léptékű megjelenítése 
A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák 
Anatómiai ismeretek 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
 
A beállítás 
- Tárgyak, térelemek a szabadban 
- A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli ál lapot, a természetes fényviszonyok 
minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák) 
 
A beállítás átformálása 
- A tárgyegyüttes képének feldolgozása, átírása más anyagokkal, technikákkal, különböző művészeti 
stílusokkal (barokk, impresszionista, expresszionista stílusgyakorlatok) 
 
 
 
A szerkezettől a formáig 
- Állat- és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való ábrázolása (ceruza, pittkréta, 
szén) 
- Koponya és változó környezete. Fotók készítése és azok megfestése 
- A koponya bonyolult plasztikai problémái. Reliefmintázás, mintázás 1:1 méretben 
 
A térről - síkban 
- Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektíva törvényei szerint 
- A felületek és formák változatos megjelenítése. Kiemelések 
- A perspektíva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, színfoltokkal (szerkezeti rajz, tónusos rajz - 
szén, pittkréta, pasztell, akvarell) 
- A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színespapír-kollázs és grafikai lapok, linó-, papírmetszet 
formájában 
 
Rajzi - plasztikai előtanulmányok 
- Szobrok, portrék - vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével) 
- A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, vonalhálós 
rajzolás, faktúrák megjelenítése 
- Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján 
- Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások 
 
A térről - térben 
- Termések titokzatos szerkezete, pozitív-negatív formái 
- A természeti formák szerepe a formatervezésben 
- A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés: a karakter 
- Formakövető vonal: a plaszticitás 
- Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében 
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Ábrázolás és szerkesztés 
- A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban 
- Művészettörténeti példák tanulmányozása 
- Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge-szerkesztés megismerésére 
 
Nagyságrend 
 
- A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktív tanulmányok egyéni vagy csoportos módon 
továbbfejlesztése, megrajzolása, megfestése óriás és kisméretben (falfelület, csomagolópapír, A/0 
rajzlap, illetve kisméretű karton A/4 méret) 
- A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése 
 
Portré 
- Rajzok élő modell után 
- A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok 
- Fej rekonstrukció koponya alapján 
- Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesítése 
- A portrérajzolás és -festés fejlődése a különböző művészettörténeti korszakokban 
- Portré. Plasztikus megjelenítések (vésett, mintázott relief és körplasztika) 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
- a térábrázolás alapelemeit, 
- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
- a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
- az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
- a jellegzetes vagy híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
- a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 
 
Legyen képes: 
- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
- geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
- illusztrációkat készíteni. 
 

 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
- A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, az önkifejezés eszköztárának gazdagítása. 
- Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása, amelyen keresztül a tanuló képes lesz azt alakítani, 
formálni, megőrizni. 
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- A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése. 
- A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakítása. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 
A környezet- és tárgykultúra 
Tónusos ábrázolás újabb technikái 
A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 
A bábkészítés hagyományai 
A plein air festészet legismertebb alakjai 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
- Alakrajz 
- Csontváz rajza 
- Krokik, vázlatok álló, fekvő és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és pácvázlatok) 
- Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása 
- Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alak részletrajzainak összeillesztése, 
fotószekvenciák emberek mozgásáról 
 
Átváltozások 
- A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más méretben 
- A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző jegyeinek, 
térbeliségének kiemelése, torzítása 
- Új beállítások új nézőpontokkal 
 
Bábfigura 
- Wayang-báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése 
- A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 
- A bábu hangja és beszéde, játéktere 
 
Változatok művészettörténeti alkotásokra 
- Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 
- Másolatok készítése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai eljárásokkal 
(belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, méret- és elemváltoztatások) 
 
A természetben 
- Vázlatok és festmények készítése a természetben 
- A plain air-ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, aquarell és a gouache) 
- Fotóséták - fotózás a természetben - fotósorozatok kialakítása 
 
Karakterkeresés 
- A portrérajzolás, a karakter kiemelése 
- Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján, vonalas és színes képek. Önarcképek 
- Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes megváltoztatásával 
- Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása 
 
Népművészet és természet 
- Betekintés a magyar népi viseletkultúrába 
- Természeti népek technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok anyagainak feldolgozása (fazekasság, 
hímzés, faragás, szövés, fonás) 
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- A népművészet előadásmódjának felidéződése a kortárs alkotók munkáiban 
 
Érzelmi hatások 
- Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám-szomorú, haragos-megbocsátó, nyomasztó-feloldó) 
- Érzelmi állapotok színben való kifejezése 
- A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal 
- Realisztikus és absztrakt megközelítés 
 
Emlékmás 
- Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, műveiről, 
személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában 
- Forgatókönyv, fotódokumentáció 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
 
A tanuló ismerje: 
- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
- a térábrázolás alapelemeit, 
- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
- a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
- az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
- a jellegzetes vagy híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
- a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 
 
Legyen képes: 
- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
- geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
- illusztrációkat készíteni. 
 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismertetése a figuraábrázoláson keresztül. 
- A látványértelmező képesség tudatosítása, a figura és környezetének kialakításával. 
- A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyítése, összegzése az ismétlődő és fokozatosan nehezedő 
feladatok mentén. 
- Ismerkedés a kortárs művészet törekvéseivel. 
 
Tananyag 
Vizuális alkotó gyakorlat - ismeretek 
A környezet- és tárgykultúra 
Tónusos ábrázolás újabb technikái 
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A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései 
A bábkészítés hagyományai 
A plein air festészet legismertebb alakjai 
A nonfiguratív ábrázolás eszköztára 
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok 
 
Feladatcsoportok 
Alakrajz 
- Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról. A vonal ereje, hangsúlyai (ceruzarajz, 
tus és pácvázlatok, agyag- és viaszkrokik) 
 
Figura a térben 
- Figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben 
- Plein air és embercsoport rajza 
 
Átváltozások 
- Ülő, fekvő figura rajza 
- Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra 
- A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása 
 
Bábfigura 
- Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal 
- A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése 
- A bábu mozgathatósága, játéktere 
 
Szín-tér 
- Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához 
 
Változatok művészettörténeti alkotásokra 
- Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében 
- Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba 
- Stíluskeresés 
- Karakterkeresés 
- A teljes figura mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas rajzok, 
szoborvázlatok készítése 
 
Érzelmi hatások 
- Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban 
- Kollázs grafikai kiegészítéssel 
- Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas - unalmas, harsány - szelíd, haragos - vidám) 
- Érzelmi állapotok kifejezése színekkel 
 
Emlékmás 
- Gyerekkori történet 
- Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása (papír, gipsz, 
faszerkezet). Csoportos feladat 
- A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése Vizsgamunka készítése 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
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A tanuló ismerje: 
- a különféle vizuális művészetek jel- és jelképrendszerét, 
- a tervezéstől a megvalósításig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit, 
- a sík- és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit, 
- a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat, 
- a térábrázolás alapelemeit, 
- a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit, 
- a kompozíció jelentéshordozó elemeit, 
- az alapvető színtani törvényszerűségeket, 
- a jellegzetes vagy híres képző- és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat, 
- a legfontosabb munkavédelmi előírásokat. 
 
Legyen képes: 
- a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére, 
- motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra, 
- kompozíciós ismereteinek alkalmazására, 
- egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására, 
- a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására, 
- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
- geometrikus és természeti formák ábrázolására, 
- a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni, 
- illusztrációkat készíteni. 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
 
- a vizuális művészetek területén létrejött értékeket, 
- a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait, 
- a sík- és térbeli művek, alkotás-sorozatok létrehozásának módjait, 
- pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit, 
- a fény-árnyék viszonyok törvényszerűségeit, 
- a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit, 
- az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat. 
 
A tanuló legyen képes: 
- eligazodni a művészettörténet korstílusai között, 
- az adott témák önálló feldolgozására, 
- művészeti ismereteinek alkotó felhasználására, 
- a témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására, 
- konkrét és elvont gondolatok képi-plasztikai megjelenítésére, 
- portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására, 
- a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére. 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgyai és időtartama 
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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. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Munkaasztalok, székek 
Tároló polcok, szekrények, dobozok 
Vizes blokk 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
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Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD-k) 
Rajzbakok 
Festő állványok 
Mintázó állványok 
Kéziszerszámok 
Rajztechnikai eszközök 
Rajz-, festő és mintázó eszközök (színes ceruzák, akvarell, tempera akril, kréta, filc, vékony, vastag, és 
széles-lapos ecsetek, szivacsok, rajztábla, olló, ragasztó) 
Számítógépes munkaállomások grafikai szoftverekkel 
Fényképező, filmfelvevő eszközök 
Modell tárgyak: geometrikus testek, drapériák, tükrök, csontváz, koponya 
Munkabiztonsági berendezések 
 
 
 

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

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása. 
- A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz- és anyaghasználati készség fejlesztése. 
- A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok játékos 
gazdagítása. 
- A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása. 
- Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 
- Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
 
Tananyag 
 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A vonal megjelenési formái 
A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében 
A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei 
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 
Részlet és nagyítás 
A díszítés sajátosságai 
A nyomhagyás egyszerű technikái 
Kompozíciós alapismeretek 
Az illusztratív ábrázolás 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
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A vonal 
- A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos felfedezések 
- A vonal mint mozgásnyom 
- Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása 
- Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más-más felületeken és anyagokon 
 
A szín 
- Szín és mozgás 
- Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek kifejezése színekkel 
- Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, szivaccsal, széles 
ecsettel 
- Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat 
- Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken absztrakt 
színfoltokkal 
- A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú felületeken 
- A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével 
 
Felület és forma 
- Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek 
- Játékos forma- és felületalakítási kísérletek 
- Gesztusok által létrehozott foltok, felületek 
- Különböző érzelmi állapotok lenyomata 
 
Felület és textúra 
- A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által 
- Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat 
- Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti 
csoportosításaik 
- A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása 
- Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel) 
- A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép készítése 
 

Minta a környezetben 
- Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása 
- A gyűjtött minták egy-egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése 
 

Díszítés, díszítmények 
- Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó motívumokkal 
 

Nyomhagyás 
- Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása 
- Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív alkotássá 
tussal, filctollal, festékkel 
 

Kompozíció 
- Képi elemek rendezése 
- Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm festéssel, 
kollázzsal, egyszerű nyomhagyással 
 

Képalkotás 
- Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával 
- Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti eszközökkel, 
anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs) 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
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Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a vonal megjelenési formáit, 
- a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében, 
- a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit, 
- a díszítés sajátosságait, 
- a nyomhagyás egyszerű technikáit, 
- a kompozíciós alapismereteket, 
- az illusztratív ábrázolás alapjait. 
 
Legyen képes: 
- mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére, 
- az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása, 
- forma, folt, felület és textúra létrehozására, 
- a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására, 
- képalkotásra, 
- gyűjtemény létrehozására, 
- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz- és anyaghasználati készség fejlesztése. 
- A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok gazdagítása. 
- A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása. 
- Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 
- Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Vonal a térben 
A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben 
A színek és lelki minőségek 
Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei 
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai 
A díszítés sajátosságai 
A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat 
Egyszerű nyomatok 
A kiemelés 
Az illusztratív ábrázolás 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
 
Feladatcsoportok 
 

A vonal 
- Vonalak a térben 
- Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása 
- A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel 
- Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában 
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A szín 
- A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban 
- Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások 
- Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, fonalak) 
segítségével eltérő funkciójú és hangulatú színes terek megépítése 
- A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal 
- Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli formákkal, 
tárgyakkal 
- Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása 
- Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével 
 
Felület és forma 
- Ellentétek, felületi kontrasztok 
- Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása 
- A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk 
 
Felület és textúra 
- Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási lehetőségek 
- A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai 
- Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése 
 
Minta a környezetben 
- Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, mintázatok gyűjtése 
- A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással 
 
Díszítés, díszítmények 
- Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése grafikai és 
festészeti technikákkal 
 
Egyszerű nyomatok 
- Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír- vagy műanyagkarc, 
sablon átfújással) 
 
Kompozíció 
- A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző művészeti ágakban 
- A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, aránnyal, 
nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel) 
 
Képalkotás 
- Illusztrációk készítése 
- Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti eszközökkel, anyagokkal, 
valamint ezek kombinált megoldásaival (festett ceruzarajz, színezett tollrajz, kollázs, vegyes technika) 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- vonal a térképző szerepét, 
- a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben, 
- felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit, 
- a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait, 
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- a díszítés sajátosságait, 
- a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot, 
- a kiemelés módjait, 
- az illusztratív ábrázolás sajátosságait. 
 

Legyen képes: 
- vonalvariációk létrehozására, 
- a lelki minőségek kifejezésére, 
- felület és textúra kontrasztok létrehozására, 
- egyszerű nyomatok készítésére, 
- képalkotásra, 
- gyűjtemény létrehozására, 
- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
 

3. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 
- A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése. 
- A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok gazdagítása. 
- A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása. 
- Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása. 
- Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés. 
- Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása. 
 

Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A vonal és a mozgás-változás 
A színek egymáshoz való viszonya 
A színek érzelmi minősége 
Színharmóniák, színkontrasztok 
A forma, folt, felület és textúra kifejező használata 
A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei 
A funkció és díszítés 
Egyedi motívumok, motívumrendszer 
Dombornyomat 
Kompozíciós variációk 
Illusztratív sorozatok 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
 

A vonal 
- Változások vizuális nyomai 
- A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai és festészeti 
technikákkal 
- Improvizatív és tudatos vonal- és hangjátékok 
- Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző karakterű vonalak, 
rajzos vonalszövetek készítése 
A szín 
- Színfoltok festése zene hangulatára 
- A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége 
- Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése 
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- Egy-egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül történő átélése, 
az élmények megfestése 
- Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák 
- Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, színharmóniák 
által 
- Színkontrasztok, tartalmi ellentétek 
- Színkontrasztok, színellentétek festése - melyek tartalmi ellentéteket és belső élményeket juttatnak 
felszínre - különös tekintettel a sötét-világos kontrasztra 
 
A felület 
- Felület és ábrázolási szándék 
- Különböző érzelmi, hangulati állapotok megjelenítése a megismert technikákkal, felületalakítási 
lehetőségekkel változatos műfaji kísérletek során 
- Foltok, folthatárok 
- A valóságban látható éles és elmosódott kontúrok megfigyelése és megjelenítésük 
- Transzparencia, ellenfény, a részletek láthatósága 
 

Textúra képzés 
- Különböző anyagok segítségével, felhasználásával (homok, gipsz, fonal, drót, szögek) változatos 
textúrájú felületek létrehozása 
- Az elkészült lapokból képtárgyak készítése 
Minta a környezetben 
- Műalkotásokról, építményekről, fotókról minták, ornamentikák gyűjtése 
- A gyűjtött és továbbgondolt mintakincs felhasználása tárgyakon 
 
Díszítés, díszítmények 
- Funkcióval, jelentéssel bíró mikroterek külső-belső elemeinek díszítése grafikai és festészeti 
technikákkal 
- A mikroterek lakóinak, lényeinek egyedi megjelenítése 
 
Sablon nyomatok 
- Meghívó, plakát, képregény készítése sablonnyomat segítségével (kivágott papír vagy műanyag 
motívumokkal) 
 
Dombornyomatok 
- Különböző anyagok, tárgyak segítségével plasztikus papírnyomatok készítése 
 
Kompozíció 
- Komponálási módok 
- Játékos kísérletek, variációk egy saját alkotás, illetve különböző reprodukciók képi elemeinek, 
szereplőinek átrendezésére 
 
Képalkotás 
- Illusztrációk készítése 
- Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása sorozatokban grafikai és festészeti 
technikákkal (monotípia és kollázs-technika vonalas, festett kiegészítéssel, krétarajzzal, 
karcnyomatokkal) 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 



 184 

- a mozgás-változás vonallal történő kifejezésének lehetőségeit, 
- a színek egymáshoz való viszonyát, 
- a színek érzelmi minőségét, 
- a színharmóniákat, színkontrasztokat, 
- a gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségeit, 
- a funkció és díszítés kapcsolatát, 
- a dombornyomat készítésének technikáját. 
Legyen képes: 
- a vonal, forma, folt, felület, szín és textúra kifejező használatára, 
- egyedi motívumok, motívumrendszer alkalmazására, 
- dombornyomat készítésére, 
- a kompozíciós variációk, illusztratív sorozatok készítésére, 
- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

 
 
 
 

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 
 

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

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése. 
- A vizuális kifejezés elemeinek eszközeinek felismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. 
- A motívumgyűjtés és vázlatkészítés gyakorlatában való jártasság kialakítása. 
- A tanult grafikai és festészeti technikák alkalmazási képességének gyakorlása. 
- Az esztétikai érzékenység és kifejezőkészség fejlesztése. 
- Az önállóság kialakítása. 
- A fegyelmezett munkavégzés szabályainak elsajátíttatása. 
 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Grafika és festészet technikai, műfaji sajátosságai 
Vizuális kifejezés alapvető eszközei, szerepük 
A vonal megjelenési lehetőségei, kifejezőereje 
A fekete-fehér kontraszt hatása, használatának lehetőségei 
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A tónus szerepe 
A színek érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatása 
A sötét-világos, a hideg-meleg színkontraszt 
A faktúra és textúra alakítás lehetőségei 
Képépítési és kompozíciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitív-negatív 
formák, szabályosság-szabálytalanság) 
Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai 
A ceruza-, tus-, pác-, akvarell- és krétarajz technikája 
Az anyag nyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei 
Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei 
Az akvarell- és temperafestés eltérő technikai sajátosságai 
A pasztellkép készítés technikája 
Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságainak megfelelő betű, monogram, embléma, piktogram 
tervezése 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
 
Vonal 
- A vonal ritmust kifejező hatása 
- A vonal karaktermegjelenítő szerepe 
- A vonal pszichikai kifejezőereje 
- Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különböző vonalhasználattal 
- Vonal a festészetben és a grafikában 
- Vonal a térben és képtárgyakon 
- Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art 
 
Szín 
- Színes fonalak, drapériák - színes terek, színkontrasztok 
- A színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás) 
- A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és szellemi 
tartalmakkal 
 
A fény és a sötét differenciálódása 
- A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák) 
- Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítőkkel) 
- Tárgyak, terek és a fény kapcsolata 
- Külső-belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, akusztikai analógiák 
felismerése, létrehozása) 
- A fekete szín használata, a fekete-fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy) 
- A szürkétől a feketéig - grafikában és festészetben 
 
Felületképzés 
- Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel 
- Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal) 
- Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok 
- A gyors, könnyed festés technikája 
- Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyítése, kísérletezések 
 
Kifejezés, képalakítás 
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- Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés-elhagyás, pozitív-negatív formák, szabályosság-
szabálytalanság) 
- Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek 
 
Képalkotás 
- Illusztráció készítése 
- Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének hangsúlyozása 
- Egyedi nyomtatással monotypia készítése 
 
Tér - környezet 
- A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt terek 
- Térépítések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával 
- Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang-, taktilis-, hőtérképek) 
- Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt tapasztalások, 
élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák segítségével 
 
A betű és kép 
- Jel (egyedi, saját jel) 
- Betűkarakter, monogram 
- Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése 
- A kódextől a könyvnyomtatásig 
- A nyomtatott írás és a kép használhatósága 
- Miniatúrák, óriásképek 
 
Műalkotások 
- A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 
- Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban 
- A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 
- Műalkotások a környezetünkben, galériákban 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait, 
- a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát, 
- a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotóit, 
- a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 
- a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
 
Legyen képes: 
- munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 
- a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és kompozíciós 
lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára, 
- a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza-, tus-, pác-, akvarell- és krétarajz, anyag 
nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyes technika) alkotásokat 
létrehozni, 
- egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni, 
- képzőművészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni, 
- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
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5. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
- A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése. 
- A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása. 
- A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése. 
- A véleményformálás finomítása saját és mások műveivel kapcsolatban. 
- A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése. 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A megvilágítás szerepe 
A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének lehetőségei 
A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok 
A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe 
A felületgazdagítás lehetőségei 
A szín perspektíva szerepe 
A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje 
Variációk, sorozatok készítése 
Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása 
Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása 
A sablonnyomat, dombornyomat technikája 
A linómetszés technikája 
Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia, könyvborító, plakát tervezése 
Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai  
Egyszerű akció, performance létrehozása  
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
 
Feladatcsoportok 
 
A fény és a sötét 
- Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, megjelenítése 
- A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése 
- Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására 
 
Kontrasztok 
- Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy sorozatok, variációk 
létrehozása, a zene-hang, mozgás-tapintás, az irodalom és a képzőművészet inspiráló hatására 
- További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok, műfajok segítségével 
 
Kifejezés - karakterek 
- Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése 
- Emberek, hősök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet és grafika 
eszközeivel 
- Portrék, maszkok, jelmezek készítése 
- Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal 
- A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel 
- Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy műanyag motívumokkal), 
dombornyomat, tus- és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva 
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- Felületgazdagítási lehetőségek 
- Dramatikus játék a kész alkotásokkal 
 
Tér - környezet 
- A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások 
- Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel 
- Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése 
- Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása 
- Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások 
- A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belső terének ábrázolása 
során 
 
Írás - kép 
- Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát készítése 
- A képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betű, tipográfia 
- A betű, írás és kép szabad műfajú felhasználása 
 
Szín 
- „Szín-tér”, külső-belső terek színviszonyai 
- Az illúziókeltés lehetőségei 
- Színperspektíva 
- Kompozíciós változatok a színkontrasztra 
- A szín kifejezőereje, mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése során 
- Terek berendezése, benépesítése eltérő méretű és színű figurákkal, szalagokkal, textilekkel, 
lámpákkal 
- Doboz szín-házak - azonos motívumok más-más színviszonyok között 
 
Képalkotás 
- A gouache technikájának ismerete 
- A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, műfaji követelményei, az anyag- és 
eszközhasználat specifikumai 
- Egydúcos linómetszet 
- Színes linómetszet kialakítása a dúctovábbvésésével 
- Különböző méretű illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi alkotáshoz 
- Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal (ecset- és tollrajz, gouache, linómetszet) 
 
Műalkotások 
- A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 
- Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 
- A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 
- Műalkotások a környezetünkben, galériákban 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét, 
- a különböző színviszonyok hatását, 
- a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját. 
 
Legyen képes: 
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- a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban alkalmazni, 
- a fény-árnyék-szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése 
során, 
- alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket, 
- véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 
- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése. 
- A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése. 
- A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése. 
- A tudatos környezetformálás igényének kialakítása. 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A színmodulációk, lokál és valőr színek 
A szín-önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai 
A túlzás, fokozás szerepe 
Az egyensúly feltételei 
Az átírás módjai 
A dekoratív festészet sajátosságai 
A különböző stílusjegyek felismerésének szempontjai 
Többdúcos linómetszet létrehozása 
Hidegtű vagy pusztatű technikája 
Az improvizatív és a tervezett művek közti különbségek 
Látványterv létrehozása 
Akrilfestés gyakorlata 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
 
Feladatcsoportok 
 
Képalkotás 
- Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése (változás, kapcsolat, 
szembenállás) 
- Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában 
- Többdúcos linómetszet készítése 
- Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás 
- Sorozat készítése amorf keretű linódúcokkal 
- Hidegtű 
- A hidegtű vagy pusztatű technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai 
- Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet hagyó 
eszközökkel 
- A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával 
- A magas- és a mélynyomás variálásának lehetőségei 
 
Stílusvariációk, átiratok 
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- Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és egybeépítésük 
variációi 
- Stílusjegyek átváltoztatása, méret- és léptékváltások 
- Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások. Tervek készítése 
- Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos használata 
- Művek összehasonlítása 
 
Egyéni vizuális kifejezés 
- Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai lehetőségek és a műfaji 
sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések segítségével 
- Folyamat - karakter - személyes idő kifejezési lehetőségei 
- Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális rögzítése 
- Improvizációk és tervezett művek 
- Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly vesztések megjelenítése 
festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon 
 
Vizsgamunka 
- Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, képtárgy, képsorozat 
készítése választott technikával és dokumentálása. 
 
Műalkotások 
- A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása 
- Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban 
- Elemzések a grafika és festés módszereiről, a színhasználatról és az anyagokról 
- Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe 
- A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten 
- Műalkotások a környezetünkben, galériákban 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 
- a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban, 
- a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit. 
 
Legyen képes: 
- különbséget tenni a magas- és mélynyomás között, 
- grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók alapján 
különböző méretű variációkat, kép-, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat készíteni, 
- munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni, 
- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
- véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban, 
- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
- a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait, 
- a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit, 
- a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait, 
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- a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat 
- a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát, 
- a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit, 
- a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat. 
 
A tanuló legyen képes: 
- munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni, 
- a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra, 
- az egyedi- és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására, 
- a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára, 
- a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára 
- grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, variációk és 
illusztrációk készítésére, 
- a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési lehetőségeinek 
keresésére, kísérletezésre, 
- esztétikus képi megjelenítésre, 
- műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére, 
- önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban, 
- a munkavédelmi szabályok betartására. 
 
 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
A grafika és festészet műhelygyakorlat 
 
- tervezés 40 perc 
- tárgykészítés 140 perc 
 
A vizsga tartalma 
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló 
tervező, képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji 
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, 
képtárgy, képsorozat mutassa be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását. 
 
A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze: 
 
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet 
műfajából. 
 
A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással megvalósított - tervezési munka alapján létrehozott 
alkotás, amely lehet: 
- alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció, 
- grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
- szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció. 
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A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát 
szervező intézménynek. 
 
B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 
festészet műfajából. Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon 
választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
- modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
- alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv - sorozat. 
 
A vizsga értékelése 
A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai: 
- tervezési, képalkotási készség, 
- színhasználat, kompozíciós készség, 
- alapvető anyag- és eszközismeret, jártasság, 
- a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása, 
- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség, 
- az elkészült munka összhangja. 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakítása. 
- Munkáinak esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönözése. 
- A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kísérletező kedvének 
fejlesztése. 
 
Tananyag 
 
Grafikai és festészeti ismeretek 
A színek reklámpszichológiai törvényszerűségei és összefüggései 
A látvány átírásának lehetőségei 
A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a művészetben 
Az intermédia, az akcióművészet, az installáció és az environment műfaji sajátosságai 
Rézkarc készítése 
A különböző műfajok, technikák határait kitágító lehetőségek 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
 
A látvány 
- Tárgyak, arcok sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet eszközeivel 
- Megvilágítási problémák, fény- és színviszonyok elemzése, megállapítások alkalmazása 
- A színtani ismeretek: színek derítése, ösztönös és tudatos színhasználat 
- Vázlatok, variációk és nagyméretű festmény készítése 
 
Láttatás - képi közlés 
- A látvány (tárgy, portré) feldolgozása, átírása különböző művészeti stílusokban 
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- Képi látványelemek felhasználása például a képregény vagy storyboard műfajában 
 
Képalkotás 
- Rézkarc készítése 
- Az anyag-előkészítés műveletei (fazettálás, polírozás, alapozás, kormozás, kitakarás) 
- A maratás; a marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése 
- Festékkeverési gyakorlatok, próbalemezek, próbanyomatok készítése 
- A művészettörténetből vett példa tanulmányozása, másolása, egy-egy részletének kiemelése 
 
Intermédia - kísérletek 
- Installáció, environment és akcióművészet sajátos jegyei 
- Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (pszeudo, 
transzparencia, kontraszt, mélység, zárt-nyitott) 
- A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 
keresése 
- Kísérletek, próbálkozások olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 
képzőművészetében jelentek meg először (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, 
installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 
interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 
- A munkafolyamatok, kísérletek dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 
 
Alkalmazott művészet 
- Tervezőgrafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány) 
- Tetszőleges reklámtéma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeivel 
- A színdinamikai szempontok figyelembevétele 
- A színek hatása, a színek információsegítő szerepe 
- Színek a különböző médiumokban 
- Számítógép kínálta lehetőségek felhasználása 
- Tipográfiai ismeretek felhasználása 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon, 
- a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein, 
- az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit, 
- az intermédia egyes műformáit, 
- a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket. 
 
Legyen képes: 
- klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére, 
- technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
- nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé, 
- munkáinak dokumentálására és installálására, 
- műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
 

8. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
- A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése. 
- Önálló koncepciójú kísérletek, alkotói folyamatok végigvitelének elősegítése. 
- A kísérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein. 
- A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése. 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Az arányok szerepe, jelentősége 
Árnyékok, reflexek a téri illúziókeltésben 
A látvány átértelmezésének lehetőségei 
A kiemelés - elhagyás szerepe, hatása 
A térbeliség - síkra feszítettség szabályai, kifejezőeszközei 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
Az olajfestés alapjai 
A filmnyelv és az elektronikus művészetek kommunikációs technikái 
Az intermédia, a posztmodern formanyelve 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
 
A látvány 
- A figura arányainak, sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet eszközeivel 
- A figura és környezetének viszonya 
- Megvilágítás, árnyékok és reflexek 
- Táj festése a szabadban akvarellel, temperával 
- A térillúzió festésének lehetőségei 
 
Láttatás - képi közlés 
- A látvány (táj) befejezése, újrakomponálása, feldolgozása és átírása a helyszínen készített saját 
fotók, vázlatok alapján 
- A látvány átértelmezése, megfogalmazása különböző művészeti stílusok átirataiban, játék egyes 
mesterek sajátos vizuális hatáselemeivel 
- A kiemelés - elhagyás, térbeliség - síkra feszítettség vizuális kifejezőeszközeinek alkalmazása 
 
Tematikus képalkotás 
- Variációk a tér megfogalmazására a grafika és a festészet nyelvén 
- Olajfestés 
- Az olajfestés technikájának alapjai 
- A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése 
- Grafikai megoldások, rézkarc nyomatok a tér megjelenítésében 
- Az önálló vonal- és formakialakítás, a hozzáadás - elvétel fejlesztési lehetőségeit felhasználva 
 
Intermédia - kísérletek 
- A film, média képi nyelve 
- A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoztatása 
- Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (illúzió, szemérem - 
szégyen, csend - zaj, rés - szilánk) 
- A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 
keresése, kísérletezések 
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- Variációk olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 
képzőművészetében jelentek meg először (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, 
installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 
interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 
- A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 
- Műalkotás igényű dokumentáció készítése 
 
Alkalmazott művészet 
- Tervező grafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány, írás-kép, névjegy, web-lap) 
- Tetszőleges téma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeit felhasználva 
- Az egyéni formanyelv 
- Az önkifejezés korlátai, lehetőségei az alkalmazott művészetben 
- Önálló forma és karaktervilág, vonal- és folthasználat 
- Klasszicitás - modernség, posztmodern, kortárs - eredetiség 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- az olajfestés technikájának alapjait, 
- a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
- a grafika és festészet szaknyelvét. 
 
A tanuló legyen képes: 
- különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni, 
- tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben, 
- önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein, 
- alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit, 
- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
 

9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése. 
- Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás-sorozatok létrehozásának ösztönzése. 
- A kísérletezési kedv bátorítása a grafika és festészet határterületein. 
- A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése. 
 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek 
Belső tartalmak és karakterek megjelenítési lehetőségei 
Anatómiai törvényszerűségek 
Általános és egyedi jegyek 
Téri illúzió a különböző műfajokban 
Stíluskontraszt 
Látvány átértelmezése a különböző műfajokban 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei 
Díszlet és látványterv 
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Interaktív tér 
Az intermédia kifejezési lehetőségei 
A filmetűd sajátosságai 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
 
A látvány 
- Arcok, figurák, karakterek 
- Önarckép sorozat, a belső változások vizuális rögzítése változatos eszközhasználattal 
- Portré, figura különböző környezetbe, térbe helyezése 
 
Láttatás - képi közlés 
- Stíluskalandok a kortárs grafika és festészet hazai törekvéseinek inspiráló felhasználásával 
- Játék egy klasszikus és egy kortárs stílus elemeivel, koncepcióival 
- Azonos témára ellentétes stílusú képek, grafikai lapok készítése 
 
Tematikus képalkotás 
- Díszlet és látványtervek 
- Szabadon választott mű színpadképének, látvány- és jelmeztervének elkészítése 
- Egy jellegzetes részlet kivitelezése 
- A valóság szín-terei, filmetűdök, képlenyomatok, rögzített pillanatok 
- Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése 
 
Intermédia - kísérletek 
- Interaktív tér lehetőségei 
- Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (identitás, individuum, 
rész - egész, önreflexiók - saját tér, személyes tárgy, valós és szubjektív idő, környezet hatása, titok, 
magány, pusztulás) 
- A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 
keresése, kísérletezések által 
- Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 
képzőművészetében jelentek meg először (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, 
installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 
interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 
- A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 
- Műalkotás igényű dokumentáció készítése 
 
Alkalmazott művészet 
- Tervező grafikai feladatok az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan (plakát, kiadvány, 
meghívó, web-lap) 
- Az elkészített síkalkotáshoz egy képtárgyi kiegészítés létrehozása a sokszorosítás technikájának 
felhasználásával 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
- a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
- a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit. 
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Legyen képes: 
- a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására, 
- alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 
- egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
- klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
- az általa választott műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni, 
- technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
- műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
- a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 
keresésére, alkalmazására, 
- munkáinak dokumentálására és installálására, 
- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- Egyedi képi világgal bíró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának ösztönzése. 
- A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 
keresésé elősegítése. 
- Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése. 
 
Tananyag 
Grafikai és festészeti ismeretek: 
A forma, szín, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes modulációk 
A látvány átértelmezése a nézőpont és képkivágás segítségével 
A valós és virtuális tér 
A filmtér, filmidő sajátosságai 
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői 
A személyesség hatása 
Intermédia-kísérletek 
A film műfaji lehetősége 
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek 
 
Feladatcsoportok 
 
A látvány 
- Tárgyak, arcok, terek megjelenítése sajátos nézőpontból és képkivágással 
- Formák, színek és terek egymáshoz való viszonyának megfigyelése 
 
Láttatás - képi közlés 
- Film készítése egy emlékről, álomról 
- Storyboard megrajzolása a valós látvány után készített tanulmányok segítségével 
- A kiemelés, az elhagyás, a sajátos nézőpontok és képkivágások vizuális kifejezőerejének 
felhasználásával 
 
- A forgatókönyv egyes tartalmi és vizuális jeleneteiből önálló festészeti vagy grafikai lapok, variációk 
készítése 
- Egy film elkészítéséhez nagyméretű filmtér, illetve figura megalkotása 
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- Filmtér és filmidő értelmezése a személyes alkotás során 
 
Intermédia - kísérletek 
- Saját személyes üzenet-kísérlet 
- Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs eszközökkel és megközelítésekkel 
- Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (például: idő, válasz, 
kérdés, kétség, választás, bizonyosság, változás) 
- A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 
keresése, kísérletezések 
- Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század 
képzőművészetében jelentek meg először (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, 
installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák, 
interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek) 
- A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével 
- Műalkotás igényű dokumentáció készítése 
 
Vizsgamunka 
- Szabadon választott témában portfolióval, tervezési dokumentációval elkészített kép, képtárgy, 
képsorozat, a grafika és festészet műfajából 
- A koncepció és tervvázlatok rögzítése 
- A tervezett mű és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk 
- A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelő technikai megoldások kiválasztása 
- A kész mű, műsorozat installálása 
 
Értékelés és kiállítás-rendezés 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
- a grafika és festészet szaknyelvét, 
- a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
- a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 
 
Legyen képes: 
- alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét, 
- alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 
- egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
- klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
- technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
- műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
- a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 
keresésére, alkalmazására, 
- munkáinak dokumentálására és installálására, 
- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
- eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
 
- a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit, 
- a grafika és festészet szaknyelvét, 
- a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök használatát, 
- a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait, 
- a legfontosabb munkavédelmi teendőket. 
 
A tanuló legyen képes: 
- a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására, 
- önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás-sorozatok létrehozására, 
- alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására, 
- egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 
- klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére, 
- technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására, 
- műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására, 
- a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások 
keresésére, alkalmazására, 
- munkáinak dokumentálására és installálására, 
- saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére, 
- a biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására. 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
 
Grafika és festészet műhelygyakorlat 
 
- tervezés 50 perc 
 
- 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. 
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A benyújtott vizsgamunka - tanári irányítással megvalósított - tervezési munka alapján létrehozott 
alkotás, amely lehet: 
- alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat, 
- grafikai és festészeti illusztráció sorozat, 
- szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat, 
- díszlet- és jelmeztervek, 
- murália vagy annak részlete. 
 
A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell 
elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát 
szervező intézménynek. 
 
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és 
festészet műfajából. Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon 
választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet: 
- modell alapján készített képi, képtárgyi átírás, 
- alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat. 
 
2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma: 
- a grafika és festészet nagy stíluskorszakai, 
- a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói, 
- a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai, 
- a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák, 
- az elkészített tervek és művek bemutatása, 
- egészség- és környezetvédelmi alapismeretek. 
 
A vizsga értékelése 
A gyakorlati vizsga értékelése: 
- a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség, 
- tervezői, kivitelező készség, 
- színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete, 
- műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete, 
- a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje, 
- a felületalakítás módja, 
- kreativitás, egyediség, 
- az elkészült munka összhangja. 
 
A szóbeli vizsga értékelése: 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
- a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága, 
- kommunikációs készség. 
 
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 
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Filmfelvevő 
Számítógép 
Szoftverek 
Grafikai prés (legalább A/3-as méret lehúzására alkalmas méretben) 
Mobil lámpa 
Rajztábla (A/3, A/2) 
Vonalzók, olló, snitzer 
Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, linókés, különböző 
méretű fotós gumihenger, grafikai festékező lap, linó festék, szitafesték szitakeret, spakli, kormozó 
eszköz, lemezvágó eszköz, lemezfogó 
Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera 
Festőállvány (továbbképző) 
Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén) 
 
 

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 
 

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. 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A hagyományok felelevenítésével, bemutatásával tantárgy iránti nyitottság kialakítása. 
- A tananyag elsajátíttatása során élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés biztosítása, valamint a 
közösségi érzés kialakítása, mélyítése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
Népi gyermekjátékok típusai 
Közösségi élmény, a játék során betöltött szerepek 
Népköltészeti alkotások 
Cselekmények, érzelmek, jó és rossz 
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Feladatcsoportok 
 
Népi gyermekjátékok 
- Mondókák 
- Mozgásos játékok 
- Vonulások 
- Párválasztó játékok, körjátékok 
- Szellemi játékok 
- Hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 
 
Népköltészet 
- Népmesék 
- Népdalok 
- Találós kérdések 
 
Követelmény 
 
A tanuló ismerje: 
- a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 
- a népköltészet néhány alkotását. 
 
Legyen képes: 
- nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A hagyományok felelevenítésével, bemutatásával tantárgy iránti nyitottság kialakítása, mélyítése. 
- A tananyag elsajátíttatása során élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés biztosítása, valamint a 
közösségi érzés kialakítása, erősítése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
Népi gyermekjátékok típusai 
Játékkészítés, csapatszellem, szabályok 
Jeles napok, naptári ünnepek 
Szereplők, események, szokástárgyak 
 
Feladatcsoportok 
 
Népi gyermekjátékok 
- Eszközös játékok 
- Ügyességi és sportjátékok 
- Hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 
 
Naptári ünnepek 
- Kiemelkedő őszi ünnepek 
- Kiemelkedő téli ünnepek 
- Kiemelkedő tavaszi ünnepek 
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- Kiemelkedő nyári ünnepek 
- A szokások felelevenítése 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a népi gyermekjátékok néhány fajtáját, 
- a kiemelkedő jeles napok fontosabb szokásait. 
 
A tanuló legyen képes: 
- nyitottan viszonyulni a hagyományokhoz. 
 
 

 
3. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
- A hagyományos magyar népi kultúra emlékeinek megismertetése, a múlt öröksége iránti érdeklődés 
mélyítése. 
- A népköltészeti alkotások, a népi hitvilág és a gyermekjátékok jellemzőinek bemutatása, rajtuk 
keresztül az érzelmi és erkölcsi érzékenység árnyalása, a közösségi szerepek felismertetése, 
mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
Múlt, és jelen, a népi kultúra 
A közösség és a hagyomány szerepe 
Népköltészeti alkotások: a népmese, a népmonda, a népdal jellemzői 
Hiedelemvilág, magyarázatkeresés 
Népi gyermekjátékok, a játékok szerepe, típusai 
 
Feladatcsoportok 
 
A népi kultúra, népi közösség 
- Múlt és jelen egymásra épülése 
- A hagyomány, a hagyományozódás folyamata, fontossága 
- A népi kultúra mibenlétének körvonalazása 
- A közösség szerepe az ember életében 
- A közösségi érzés, hovatartozás-tudat felkeltése a tanulókban 
 
Népköltészet 
- A népköltészet sajátosságai 
- Mesemondók, a mesemondás alkalmai 
- A népmese: a népmesék szereplői, mesei cselekmények 
- A mese világképe, jellegzetes mesei elemek 
- A népmonda: valóságra épülés, magyarázatkeresés 
- Népi bölcsességek: szólások, közmondások 
- Játékos kedv: mondókák, találós kérdések 
- Események és érzelmek a népdalokban 
 
Népi hitvilág 
- A népi hitvilág 
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- Világképek 
- Hiedelemalakok 
- Mágikus cselekmények 
- Hiedelmek a mindennapokban és a népköltészeti alkotásokban 
 
Népi gyermekjátékok 
- A gyermekjáték szerepe 
- Csoportba tartozás - feladatok, szerepek 
- A játékok típusai 
- Felnőttek játékai a gyermekekkel 
- Fiúk és lányok játékai 
- Szellemi és mozgásos játékok 
- Eszközös és eszközkészítő játékok 
- Szokások, hagyományok megjelenése gyermekjátékokban 
- A hagyományos játéktevékenységek felelevenítése 
 
 
 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a hagyományok szerepét, 
- a népi hitvilág, a népköltészet alapjait. 
 
Legyen képes: 
- a népi kultúra értékeinek befogadására. 
 
 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A magyar népi kultúra emlékeinek megismertetése, a múlt öröksége iránti érdeklődés mélyítése. 
- Az emberélet fordulóinak és a jeles napok jellemzőinek bemutatása, rajtuk keresztül az érzelmi és 
erkölcsi érzékenység árnyalása. 
- A hagyományok és a közösség szerepének, működésének felismertetése, mindezzel a személyiség 
formálódásának pozitív irányba terelése. 
- A népszokások és a saját környezetük szokásainak megfigyelésével az elemző és összehasonlító 
képesség fejlesztése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A néprajz mibenléte 
Ünnep és hétköznap. Az ünnep jellemzői 
Népszokások 
Jeles napok, naptári ünnepek 
Népi közösségek, a közösség szerepe az ember életében 
Az emberélet fordulói: születés, gyermekkor, felnőtté válás, házasság 
 
Feladatcsoportok 
 
A néprajz 
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- A népi kultúra fogalma, területei 
- A hagyomány fogalma, a hagyományozódás kérdésköre 
- Múlt és jelen egymásra épülése 
 
Népszokások - Jeles napok 
- Hétköznapok és ünnepek 
- A tavaszi ünnepkör fontosabb ünnepei 
- A nyári ünnepkör fontosabb ünnepei 
- Az őszi ünnepkör fontosabb ünnepei 
- A téli ünnepkör fontosabb ünnepei 
- A jeles napokhoz kapcsolódó népköltészeti alkotások, dramatikus jelenetek, hiedelmek, mágikus 
tevékenységek, szokástárgyak 
 
Az ember életének fordulói 
- Az egyén és a közösség viszonya 
- A közösségi értékrend 
- Család, nagycsalád 
- Csoportba tartozás - feladatok, lehetőségek 
- Életút a közösségen át 
- Születés, gyermekkor 
- A hagyomány, a hagyományokba való belenevelődés folyamata 
- A gyermekjáték szerepe, felkészülés a felnőtt életre 
- Ifjúkor 
- Lakodalom, házasság 
- Az emberélet fordulóihoz kapcsolódó fontosabb szokások, népköltészeti alkotások, dramatikus 
jelenetek, hiedelmek, mágikus tevékenységek 
 
Követelmény 
 
A tanuló ismerje: 
- a néprajz, a népi kultúra területeit, 
- az egyén és a közösség viszonyát, a hagyományok szerepét, 
- a szellemi kultúra területeit, a népszokások alapjait. 
 
Legyen képes: 
- a népi kultúra értékeinek befogadására, 
- a megismert népi hagyományokat és saját tapasztalatait összehasonlítani. 
 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A hagyományok bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet mélyítése. 
- A népi építészet és a népi gazdálkodás jellemzőinek megismertetése, általuk a népi kultúra az élet 
minden területét átfogó rendszerének felismertetése, a természet és az ember kölcsönhatásainak 
felfedeztetése, valamint az ember termelő munkája iránti megbecsülés kialakítása. 
- A régi és a mai viszonyok egymás mellé állításával, saját környezetük megfigyelésével, az elemző és 
összehasonlító képesség fejlesztése. 
- A hagyományok és a közösség működésének példájával a személyiség formálódásának pozitív 
irányba terelése. 
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Tananyag 
 
Népművészet ismeretek 
A népi építészet: településtípusok, építmények, lakhely, alaprajz 
A ház berendezése, bútorfajták 
Életmód, munka, munkamegosztás 
A népi gazdálkodás fajtái: az állattartás és a földművelés 
 
Feladatcsoportok 
 
A népi építészet 
- A természeti viszonyok hatása az építkezésre 
- A települések fajtái. A falu és a város 
- A népi építészet jellemzői: az építkezés alapvető anyagai, technikái 
- Az építkezés mint közösségi munkaalkalom 
- Lakóházak, gazdasági épületek 
- Alaprajz, a jellegzetes háromosztatú ház 
 
A ház berendezése 
- A bútorok típusai, a bútortörténet érdekességei 
- A helyiségek jellegzetes berendezési módjai 
- A bútorok és a berendezés jelfunkciója 
- A népi építészethez, berendezéshez fűződő jellegzetes népköltészeti alkotások, népszokások, 
hiedelmek 
 
A népi gazdálkodás 
- A munka szerepe a közösségi értékrendben 
- A közösség munkamegosztása -férfi és női munkák 
- A „minden hasznosításának” elve 
- A természeti környezet és az életmód összefüggései 
 
Állattartás 
- Az állattartás szerepe, fajtái, fontosabb munkafolyamatai 
- A pásztorkodás 
- A termelt javak feldolgozása 
- Az állattartáshoz kapcsolódó népszokások, jeles napok, hiedelmek, mágikus tevékenységek 
 
Földművelés 
- Az földművelés szerepe, fajtái, fontosabb munkafolyamatai 
- Termények, a termelt javak feldolgozása 
- A földműveléshez kapcsolódó népszokások, jeles napok, hiedelmek, mágikus tevékenységek 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a népi kultúra területeit, 
- a gazdálkodás szerepét, alapjait, 
- a természet és az életmód alapvető összefüggéseit, 
- a népi építészet fontosabb jellemzőit. 
 
Legyen képes: 
- a népi kultúra értékeinek befogadására, 
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- a természet és a népi kultúra közti összefüggések felismerésére, 
- a megismert népi hagyományok, valamint a mai kor és saját tapasztalatai közt párhuzamot vonni. 
 

 
6. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
- A hagyományok bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet mélyítése. 
- A népi kultúra az élet minden területét átfogó rendszerének felismertetése. 
- A tárgyalkotó tevékenység, a céhes hagyományok bemutatásával az ember termelő munkája iránti 
megbecsülés kialakítása. 
- A régi és a mai viszonyok egymás mellé állításával, saját környezetük megfigyelésével, az elemző és 
összehasonlító képesség fejlesztése. 
- A hagyományok példájával a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A népi kézműves tárgyalkotás szerepe, jellemzői 
A tárgyak csoportjai a felhasználási területek alapján 
Kézműves mesterségek kialakulása 
Fával, agyaggal, textillel, bőrrel és fémmel dolgozó mesteremberek 
Céh, céhszervezet 
 
Feladatcsoportok 
 
A hagyományos tárgyalkotás 
- Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgykészítés szerepe, területei 
- A hagyományos tárgyalkotás alapvető szempontjai 
- A tárgykészítés fontosabb alapanyagai 
- A tárgyak jelző értéke, mágikus funkciója 
- Háztartási és gazdasági eszközök 
 
A tárgyalkotás munkaformái 
- Önellátás 
- Kézműves mesterségek 
- Céhszervezet, céhes hagyományok 
 
Kézműves mesterségek 
- Faművesség 
- Agyagművesség 
- Textilművesség 
- Bőrművesség 
- Fémművesség 
- Egyéb mesterségek 
- A mesterségek alapjai, jellegzetes tárgyalkotási területek 
- Céhtörténeti érdekességek 
 
Vizsgamunka készítése 
 
- Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka 
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Követelmény 
 
A tanuló ismerje: 
- a népi kultúra területeit, a hagyományok szerepét, 
- tárgyalkotás szerepét, területeit, fontosabb jellemzőit, 
- a kézműves mesterségek fajtáit, alapjait. 
 
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. 
 

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. 
 
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: 
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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, 
- természet harmonikus életmód, gazdálkodás, közösségi munkamegosztás, munkaalkalmakhoz 
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 
 
- a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete, 
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- a megfogalmazás szabatossága, pontossága. 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A hagyományos szellemi és anyagi kultúra emlékeinek bemutatásával a múlt öröksége iránti 
tisztelet kialakítása. 
- Az ember tárgyalkotó tevékenységének területeinek (famunkák, fonható szálasanyagok, népi 
kerámiák) megismertetése, tanulmányozásukkal a kézműves tevékenységek megbecsülésének 
kialakítása, mélyítése. 
- A népművészeti emlékek, a díszítőművészet megismertetésével az értékrend árnyalása, tudatos 
tárgykultúra létrehozása iránti igény felkeltése, az esztétikai érzékenység fejlesztése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A népművészet általános jellemzői 
Művészet a folklórban 
Népzene, néptánc, dramatikus szokások 
A tárgyalkotó népművészet 
A népi díszítőművészet jellemzői 
Famunkák, fonható szálasanyagok, népi kerámiák: jellegzetes tárgytípusok és technikák 
 
Feladatcsoportok 
 
A népművészet 
- A népművészet fogalma, általános jellemzői 
- Népművészet a szellemi és tárgyi kultúrában 
- Kollektív művészet, közösségi értékrend 
- Információhordozó szerep, jelentéstartalom a népművészetben 
 
Népzene, néptánc 
- A népi hangszerek jellegzetes típusai 
- A népzene jellegzetességei 
- Jellegzetes tánctípusok 
- Férfi és női táncok, páros táncok 
- Táncalkalmak 
 
Dramatikus szokások 
- A népi színjátszás alapvető jellemzői 
- Dramatikus szokások alkalmai 
 
A népművészet motívumrendszere 
- A népi díszítőművészet jellegzetességei, díszítmények funkciói 
- A népművészet motívumrendszere, motívumtípusok 
- A kompozícióépítés jellegzetességei 
- A népművészet színvilága 
- Jelentéstartalom, hiedelmek, szokások a motívumokhoz kapcsolódóan 
 
Famunkák, fonható szálasanyagok 
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- A fa felhasználási területei 
- A fa alapvető megmunkálási és díszítési technikái 
- A pásztorfaragás sajátos tárgyai, motívumkincse 
- A bútorkészítés jellegzetességei 
- Kapufaragás 
- Vessző-, gyékény-, szalma- és csuhémunkák 
- Felhasználási területek, tárgytípusok 
- Jellegzetes munkafolyamatok 
- A tárgyakhoz fűződő jelentéstartalom, szokások, hiedelmek 
 
Népi kerámia 
- A kerámiakészítés munkafolyamata 
- Alapvető formázási és díszítési technikák, motívumkincs 
- A kerámiák típusai, funkciói 
- A kerámia tárgyakkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a népművészet ágait, 
- a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
- a népi kézműves tárgyalkotás tanult területeit: famunkák, fonható szálasanyagok, népi kerámiák 
jellemzőit, 
- a díszítőművészet eszközrendszerét. 
 
Legyen képes: 
- a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, 
- megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
- a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 
 

 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
- A hagyományos magyar népi kultúra emlékeinek bemutatásával a múlt öröksége iránti tisztelet 
kialakítása. 
- Az ember tárgyalkotó tevékenységének újabb területeinek megismertetése (népi bőrmunkák, 
textilmunkák és egyéb tárgyalkotási területek), tanulmányozásukkal a kézműves tevékenységek 
megbecsülésének kialakítása, az értékrend árnyalása, tudatos tárgykultúra létrehozása iránti igény 
felkeltése. 
- A népművészeti emlékek megismertetésével az esztétikai érzék fejlesztése. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A tárgyi népművészet 
Népi bőrművesség 
Népi textíliák, népviselet 
Egyéb kézműves területek 
Az anyagok előállítása és feldolgozása 
Jellegzetes tárgytípusok és technikák 
 
Feladatcsoportok 
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Népi bőrmunkák 
- A bőrkikészítés alapjai 
- A bőr felhasználási területei, bőrműves tárgytípusok 
- Jellegzetes munkafolyamatok, készítési és díszítési technikák 
- A bőrmunkákkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 
 
Népi textíliák 
- A népi textíliák alapanyagai 
- A kendermunka és a gyapjúfeldolgozás alapjai 
- A szövés - fonás anyagai, eszközei, munkafolyamatuk 
- A szövés mintakincse 
- A népi hímzések 
- Jellegzetes színvilág, motívumkincs, kompozíciók 
- A kékfestés 
- Alapvető munkafolyamatok 
- Motívumkincs, mintafák 
- A népi textíliák felhasználási területei 
- A népi textíliákkal kifejezett jelentéstartalom, hozzájuk fűződő szokások, hiedelmek 
 
A népviselet 
- A viselet elemei 
- A ruházat jellemzői 
- Fejviselet, hajviselet fajtái, jellemzői 
- Lábbeli típusok 
- Öltözet-kiegészítők, ékszerek fajtái, jellemzői 
- A viselet mint jelrendszer, a közösséghez tartozás kifejeződése az öltözeten keresztül 
- Öltözetdarabokhoz kapcsolódó szokások és hiedelmek 
 
Egyéb kézműves tevékenységek 
- Mézesbábosság 
- Mintaformák 
- Tojásfestés 
- A tojás mint szimbólum 
- Egyéb kézműves tevékenységek 
- A tárgyakhoz fűződő szokások, hiedelmek 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a népművészet ágait, 
- a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
- a népi kézműves tárgyalkotás tanult területeit: a népi bőrmunkák, textilmunkák és egyéb 
tárgyalkotási területek jellemzőit, 
- a díszítőművészet eszközrendszerét. 
 
Legyen képes: 
- a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek felismerésére és 
megfogalmazására, 
- megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
- a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 
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9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
- A hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének, értékeinek bemutatásával a múlt 
öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása. 
- A természet, a társadalom és az ember kapcsolatának elemzésével az összefüggések felismertetése. 
- A néprajzi tájegységek tanulmányozásával (Dunántúl, Alföld, Északi-középhegység néprajzi 
tájegységei) a szülőföldhöz való kötődés erősítése, a közösségi érzés mélyítése, a humánus 
magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, fejlesztése. 
- A népművészeti emlékek tanulmányozásával a változások folyamatának felismertetése az esztétikai, 
etikai élmény- és ítélőképesség mélyítése. 
- A néprajzi gyűjtőmunka által az önművelés lehetőségeinek elsajátíttatása. 
 
Tananyag 
Népművészet ismeretek 
A népművészet történeti változásai 
A stíluskorszakok jellemzői 
Néprajzi tájegységek 
Dunántúl, Alföld, Északi-középhegység néprajzi tájegységei 
A tájegységek jellegzetes népi kultúrája 
A néprajzi gyűjtőmunka, a könyvtárazás alapjai 
 
Feladatcsoportok 
 
A népművészet stíluskorszakai 
- A népművészet általános jellemzői 
- A népművészet stíluskorszakai 
- Régi stílus 
- Új stílus 
- Legújabb stílus 
- A stíluskorszakok kialakulásának háttere 
- Az egyes korszakok jellegzetes tárgykultúrája, díszítőművészete 
 
Néprajzi tájegységek 
- Közösségi értékrend 
- Egyén és közösség viszonya, a közösségbetartozás kifejeződése 
- Centrális és peremhelyzet 
- A népi kultúra táji tagolódása, a magyarországi tájegységek 
- Dunántúli tájegységek 
- Az Alföld tájegységei 
- Az Északi-középhegység tájegységei 
- Fontosabb tájegységek tanulmányozása: 
- Földrajzi elhelyezkedés 
- A természeti környezet, jellegzetes életmód 
- A táj szellemi kultúrájának érdekességei 
- A táj jellegzetes népművészete - tárgykultúrája, díszítőművészete 
- Kiemelkedő kézműves tevékenységek, fontosabb központok 
- Irányított gyűjtőmunkák 
 
Követelmény 



 214 

A tanuló ismerje: 
- a népművészet területeit, 
- a tárgyi és a szellemi kultúra területeit és kapcsolatukat, 
- a népművészet korszakait, a népi kézműves tárgyalkotás területeit, 
- a népművészet tanult tájegységeit: Dunántúl, Alföld, Északi-középhegység fontosabb néprajzi 
tájegységeit, 
- az alapvető néprajzi szakirodalmat. 
 
Legyen képes: 
- a népművészet értékeinek felismerésére és megfogalmazására, 
- megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
- az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 
 
 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A hagyományos magyar népi kultúra átfogó rendszerének, értékeinek bemutatásával a múlt 
öröksége iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása, a múlt és a jelen összefüggéseinek felfedeztetése. 
- A régi és a mai szemlélet egymás mellé állításával mindennapi élet kérdéseire, való válaszkeresés, a 
problémamegoldó képesség fejlesztése. 
- A természet, a társadalom és az ember kapcsolatának elemzésével az egyén helyének, szerepének 
tudatosítása. 
- A néprajzi tájegységek (a magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei), valamint a saját 
környezetük, lakóhelyük hagyományainak tanulmányozásával a hovatartozás-tudat, a szülőföldhöz 
való kötődés erősítése. 
- A közösségi érzés mélyítése, a humánus magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, 
fejlesztése. 
- A néprajzi gyűjtőmunka által az önművelés lehetőségeinek elsajátíttatása. 
 
Tananyag 
 
Népművészet ismeretek 
Néprajzi tájegységek 
A magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei 
A saját tájegység tanulmányozása 
A tájegységek jellegzetes népi kultúrája 
A közösség és az értékrend változása. A népi iparművészet kialakulása 
Hagyományápolás, értékmegőrzés 
Néprajzi szakirodalom 
A néprajzi gyűjtőmunka, a könyvtárazás alapjai 
 
 
Feladatcsoportok 
 
A határainkon túli magyarság 
- A népi kultúra táji tagolódása 
- A magyar nyelvterület határainkon túli tájegységei 
- Földrajzi elhelyezkedés, történelmi háttér 
- A természeti környezet, az életmód jellemzői 
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- A táj szellemi kultúrájának érdekességei 
- A táj jellegzetes népművészete - tárgykultúrája, díszítőművészete 
- Kiemelkedő kézműves tevékenységek, fontosabb központok 
- A közösségbetartozás kifejeződése 
- Alkalmazkodás, asszimiláció, identitás 
- Irányított gyűjtőmunkák 
 
A saját tájegység népművészete 
- Elhelyezkedés, természetföldrajzi adottságok, életmód, gazdálkodás 
- A táj jellegzetes népművészete, tárgykultúrája, díszítőművészete 
- A szellemi kultúra sajátosságai 
- A táj fontosabb központjai 
- Irányított gyűjtőmunkák 
 
Népi iparművészet 
- A hagyományos közösségek felbomlása 
- A népi iparművészet jellemzői 
- Változások, átfogalmazva beépítés- új igényekhez való igazodás 
- Érték, stílus és a használó ember összhangja 
- A népi kultúra, a népművészet továbbélési lehetőségei 
- A hagyományok és a közösségi értékek szerepe napjainkban 
- A hagyományápolás lehetőségei 
- Intézmények, rendezvények a népi kultúra szolgálatában 
- Néprajzi szakirodalom: könyvek, folyóiratok 
 
Rendszerezés 
- A népi kultúráról tanultak áttekintése, rendszerezése 
- A tárgyelemzésről és a gyűjtőmunkáról tanultak áttekintése 
 
Vizsgamunka készítése 
 
- Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás 
 
Követelmény 
 
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 tanult tájegységeit: a magyar nyelvterület határainkon túli tájegységeit és a saját 
tájegységét, 
- a népi iparművészet jellemzőit, 
- a hagyományápolás lehetőségeit, 
- az alapvető néprajzi szakirodalmat. 
 
 
 
Legyen képes: 
- a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére, az esztétikai értékek felismerésére és 
megfogalmazására, 
- az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népi kultúrában meghatározni, 
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- megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára, 
- az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására. 
 

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 



 217 

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, 
- 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, 
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- a megfogalmazás szabatossága, pontossága, 
- kommunikációs készség. 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök 
Szemléltető anyagok (szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD-k) 
 
 

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 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. 
 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A tanuló érdeklődésének felkeltése a műalkotások által nyújtott vizuális élmény befogadására. 
- Közösen végzett műelemzéseken keresztül a művészet legkorábbi korszakaira jellemző legfontosabb 
stílusjegyek megismertetése. 
- Az ismeretszerzés igényének kialakítása, a művészet szerepének szemléltetése a különböző 
korszakokban és civilizációkban. 
 
Tananyag 
Bevezetés 
- A művészettörténet alapfogalmai 
- A művészettörténet helye és szerepe a tudományok között 
- A művészet vizuális nyelve 
- A képző- és iparművészet ágai, műfajai, jellemzői, kapcsolatuk, kölcsönhatásaik 
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Őskor 
- Az emberré válás folyamata 
- A művészet kezdetei 
- Használati és kultikus tárgyak, ékszerek - a temetkezés legrégibb emlékei 
- Plasztikák, idolok, állatszobrok 
- Barlang- és sziklarajzok, festmények 
- A megalitikus kultúra emlékei 
 
Mezopotámia 
- A folyamközi birodalmak 
- Sumérok, akkádok, babiloniak, asszírok, perzsák 
 
Egyiptom 
- Az egyiptomi társadalom 
- Világkép, hitvilág 
- Az egyiptomi kultúra időrendi áttekintése 
- Az egyiptomi művészet konvenciói, stílusai, korszakai 
 
A Kínai Birodalom 
- A nagy dinasztiák időrendi áttekintése 
- Hiedelemvilág, az ősök kultusza 
- A Kínai Birodalom kultúrája: edények, plasztikák 
- Festészet, tájképfestés, kalligráfia 
 
Japán művészete 
- A természet erőinek és az ősöknek tisztelete, sintoizmus 
- Kínai befolyás, a buddhizmus elterjedése 
- A zen buddhizmus és a művészet 
- Teaszertartás, virágrendezés, tusfestészet 
 
India művészete 
- Indiai kultúrák, birodalmak áttekintése 
- A buddhizmus eszmerendszere, elterjedése 
- A hinduista hitvilág és kultúra 
 
Afrika művészete 
- Ősi birodalmak Fekete-Afrikában 
- A kultúrák sokfélesége 
- Az afrikai maszkok, mágia, ősök kultusza 
- Plasztika, bronzszobrászat 
 
A prekolumbiánus művészet 
- Korai földművelő kultúrák 
- Mítoszok, szertartás és építészet 
- A közép- és dél-amerikai indián kultúrák áttekintése 
 
Kréta és Mükéné 
- A minoszi kultúra: építészet, festészet, plasztika 
- Az akháj szellemiség, építészet 
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Görög művészet 
- A görög kultúra nagy korszakainak áttekintése 
- A városállamok és a társadalom felépítése 
- Szellemiség, hitvilág, mitológia, tudományok, filozófia 
- Az építészet új nyelvezete, oszloprendek, épülettípusok 
- A szobrászat nagy korszakai 
- Festészet, vázafestészet 
 
A hellenizmus kora 
- Új kulturális áramlatok és a klasszikus hellén kultúra kapcsolata, ötvöződése 
 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- az elemi kifejezési és ábrázolási módozatokat, és ismerje fel azokat konkrét műalkotásokban, 
- a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 
- a művészet különböző funkcióját és társadalmi szerepét az őskorban, a korai nagy kultúrákban és 
más földrészek művészetében, 
- az európai kultúra forrásait, bölcsőjét. 
 
Legyen képes: 
- az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
- a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére, 
- a tanult korszakok műtárgyainak esztétikai és funkció-szempontú elemzésére, 
- a nem európai kultúrák művészetének megértéséhez szükséges szempontok és kulturális tényezők 
figyelembe vételére. 
 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A tanuló világos kifejező képességének fejlesztése, a művészettörténet emlékanyagában való 
eligazodás biztosítása. 
- A tanuló felkészítése az önálló szóbeli műelemzésre az ábrázolási és kifejezési módok 
tanulmányozása, valamint az anyagok, műfajok, technikák, eljárások megismerése által. 
- Az önálló tájékozódás képességének és az ismeretszerzés igényének kialakítása. 
 
Tananyag 
Az etruszkok 
- A római kultúra kezdetei, görög hatások 
- Az etruszk hitvilág, kultuszhelyek, sírépítmények 
 
Római művészet 
- Róma kialakulása, felemelkedése és hanyatlása 
- Új építészeti vívmányok, szerkezetek, épülettípusok 
- A szobrászat új feladatok előtt - a portré 
- Falfestmények, a jellegzetes római stílus kialakulása 
 
Késő római és bizánci művészet 
- A kereszténység eszmevilága, elterjedése 
- A latin ókeresztény és a görög bizánci építészet legfőbb jellemzői, sajátosságai 
- A mozaikművészet 
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- A kereszténység és az állam 
- Egyházi táblakép-festészet, ikonok 
 
A népvándorlás korának művészete 
- A római birodalom bukása 
- A nomád népek életmódja, hitvilága 
- A honfoglaló magyarok művészete 
- A Karoling Birodalom művészete 
- Kultúra, vallás és képzőművészet 
 
Az Iszlám Birodalom művészete 
- Az iszlám kialakulása, felemelkedése, elterjedése 
- Az iszlám építészet főbb épülettípusai, stílusjegyei 
- A kalligráfia az iszlám művészetben 
 
 
A román kor művészete 
- A római katolikus egyház szerepe a kultúrában 
- Szerzetesek, zarándokok, kolostorok 
- Az egyházi építészet sokszínűsége 
- A kereszténység képi nyelve 
- Hódítások, keresztes hadjáratok 
 
A gótika 
- Gótikus építészet - gótikus katedrális 
- Üvegablakok, gótikus szobrászat 
- Az egyház megújhodása 
- A gótika sokszínűsége Európa országaiban 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 
- az európai kultúra első nagy korszakainak szellemi és társadalmi hátterét (antik mitológia, 
kereszténység), 
- a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a tanult művészettörténeti korokban, korszakokban, 
- a római kortól a gótikáig a stílusok magyarországi vonatkozásait, itteni megjelenési formájukat, 
jelentőségüket, 
- azokat a múzeumokat, régészeti parkokat, műemlékeket, ahol személyesen tanulmányozhatja a 
tanult stílusok emlékeit. 
 
Legyen képes: 
- az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
- a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi és térbeli áttekintésére, 
- művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban. 
 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
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- A tanuló figyelmének ráirányítása a világkép és a képzőművészet viszonyára, a művészet kultúrában 
és a társadalomban betöltött helyére, a művészet folytonosságnak és korról korra változó jellegének 
az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek bemutatása. 
- Az önálló tájékozódás képességének, az ismeretszerzés igényének kialakítása, a kitartó, módszeres 
munkavégzésre való nevelés. 
- A művészet saját múltjához, hagyományához való viszonyának megismertetése. 
 
Tananyag 
A reneszánsz előzményei - trecento 
- Művészet az itáliai városállamokban 
- A szellemi megújulás első jelei 
- Vallási és világi építészet 
- A plasztika és festészet az új igények szolgálatában 
- Új stílus születése 
 
A korai reneszánsz - quattrocento 
- Kereskedők és mecénások 
- Új keresztény művészet 
- Vallási hagyomány és antik kultúra 
- A művészet és a természettudományok viszonya 
- Művészet és humanizmus 
 
Az érett reneszánsz - cinquecento 
- Az itáliai udvarok és az antik világ 
- Városi palotaépítészet és a megújuló egyházi építkezések 
- A pápaság és a művészetek 
 
- A reneszánsz művészet Itálián kívül 
 
A reneszánsz alkonya - manierizmus 
- A manierizmus fogalma, jellemző stílusjegyei 
- A manierizmus Itáliában, Spanyolországban és a Németalföldön 
 
A barokk művészet 
- A katolikus egyház diadala 
- Az új szellemiség hatása az egyházi építészetre, festészetre, szobrászatra 
- Európa világi építészete a királyi udvarokban 
- A barokk festészet Itáliában, Spanyolországban 
- A holland festészet aranykora 
- Új témák, új megrendelők, új műfajok, portré, tájkép, életkép, csendélet 
 
A rokokó művészete 
- Művészi érzékenység, frivolitás, elegancia 
- A rokokó és a vallásos művészet 
- A rokokó portréművészete 
 
A klasszicizmus 
- Itáliai, görögországi és kis-ázsiai ásatások 
- Új művészet az antik világ bűvöletében 
- A klasszicizmus építészetének, szobrászaténak, festészetének áttekintése 
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A romantika 
- Szubjektivitás, erős érzelmi töltés 
- A napóleoni birodalom 
- A romantika az irodalomban, a filozófiában, a zenében 
- A romantika Európa országaiban 
 
A realizmus 
- Valóságfeltárás, társadalomkritika 
- A realista portréművészet és tájképfestészet 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 
- a művészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedőbb alkotóit és jellemző alkotásait, 
- a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, korszakokban, 
- az egyes korszakok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi vonatkozásait, 
- a reneszánsztól a realizmusig terjedő korszak változásainak jellemző törvényszerűségeit, 
célkitűzéseit, a művészeti tradícióhoz, a valósághoz, valamint az esztétikumhoz való viszonyát, 
- a tanult korszakok művészetének jellemző, kedvelt témáit és azok ikonográfiai változásait. 
 
Legyen képes: 
- az egyes művészettörténeti korokra, korszakokra jellemző stílusjegyek felismerésére, 
- a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi áttekintésére, 
- művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, 
- műalkotásokat elemezni tartalmi és formai szempontból. 
 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A tanuló világos kifejező és érvelési képességének fejlesztése, az ismeretek a tanuló életébe és 
munkájába való beépülésének, felhasználhatóságának biztosítása. 
- Az összehasonlító elemzések során a korok, korszakok kapcsolatainak, kölcsönhatásainak, egymásra 
épüléseinek kiemelése. 
- A modern művészet létrejöttének, fő művészi és társadalmi problémáinak, kérdésfelvetéseinek 
megértetése. 
 
Tananyag 
Az impresszionizmus 
- Új utak, új művészi szabadság 
- Szemléleti forradalom a modern festészet történetében 
- Pillanatnyi benyomások, érzések, hangulatok 
 
Posztimpresszionizmus 
- Pointillizmus 
- Az ösztönök felszabadítása 
- A belső lényeg megragadása 
 
A századforduló építészete és képzőművészete 
- Ipari forradalom - új igények, új anyagok, új építészeti feladatok 
- A historizmus, akadémizmus, eklektika 
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- Szecesszió 
- Szakítás, szembefordulás az akadémizmus világával 
 
A XX. század első fele 
- A klasszikus modernség, a klasszikus avantgarde irányzatai 
 
Expresszionizmus 
- A primitív művészet felfedezése 
 
A fauvizmus 
 
Kubizmus 
- A látvány felbontása mértani alapformákra 
- Autonóm képalkotás 
- Újítások az építészetben 
 
Organikus és funkcionalista építészet Futurizmus 
- Gépek kultusza. Mozgás, dinamizmus 
 
Absztrakt művészet 
- Utalásszerű kapcsolódás a külső tárgyi világhoz 
- Megszületik a nem ábrázoló, nem tárgyi és nem figurális művészet 
- Művészet a két világháború között 
 
Konstruktivizmus 
- Geometrikus alakzatok síkon és térben 
- Festészet, függőleges, vízszintes irányok, tiszta színek 
 
 
Dadaizmus 
- Antiművészet, a háború ellen, az esztétikai és erkölcsi konvenciók ellen 
- A konceptuális művészet előfutára 
 
Szürrealizmus 
- A belső felszabadítása, automatizmus 
 
Bauhaus 
- Az építőműhely. Előkurzus - kézműves mesterség - ipari formatervezés 
 
Művészet 1945-től napjainkig 
- A modernség megújhodása 
 
Absztrakt expresszionizmus 
- Felfokozott érzelmi hatások 
- Tasizmus, akciófestészet 
 
Pop art 
- Jóléti társadalom, reklámok, tömegtermékek, társadalomkritika 
 
Hiperrealizmus 
- Fényképszerű valósághűség 
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Op-art, kinetikus művészet 
- Tiszta optikai hatások, tiszta szerkezetek- mozgás, fényeffektusok 
 
Minimal art, konceptual art 
- Gondolati tartalmak feltárása 
- A kreatív gondolat fontosabb, mint maga a mű 
 
Napjaink művészete - kortárs művészet 
- Land art, body art, performance, happening, totális művészet ... 
- Az építészet új útjai 
- A posztmodern változatai 
 
Vizsgamunka készítése 
 
- Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás 
 
Követelmény 
 
A tanuló ismerje: 
- a tanult művészettörténeti korok, korszakok főbb stílusjegyeit, 
- a művészettörténeti korok, korszakok legkiemelkedőbb alkotóit és jellemző alkotásait, 
- egyes kiemelkedő műalkotások befogadás-történetét és utóéletét, 
- a tárgy- és környezetkultúra alkotásait, ezek forradalmian megváltozó esztétikumát és 
funkcionalitását a 19-20. században, 
- az egyes irányzatok kultúrtörténeti és világnézeti hátterét, társadalmi vonatkozásait, 
- a modern művészet létrejöttének főbb állomásait, motivációit, korabeli fogadtatását. 
 
Legyen képes: 
- a megismert művészettörténeti irányzatok időrendi áttekintésére, összehasonlítására, értékelésére, 
- művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban, 
- műalkotásokat elemezni a témák és stíluselemek szempontjából, sikeresen alkalmazni az 
összehasonlító műelemzés eszközét, 
- érteni és értékelni a művészet kísérletező megnyilvánulásait, felbecsülni ezek jelentőségét a későbbi 
korokra nézve. 
 

 
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. 
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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. 
 
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, 
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- 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. 
 
 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A már megismert művészettörténeti korok új összefüggésbe helyezése, formanyelvüknek és 
stílusjegyeiknek vizsgálatával összehasonlító elemzések végzése. 
- A művészeti ágak kapcsolatának bemutatása, a műfajhatárok elmosódásának és a műfajok közötti 
közlekedés lehetőségeinek érzékeltetése. 
- Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások látogatásával a szűkebb 
környezet iránti elkötelezettség kialakítása. 
 
Tananyag 



 228 

Primitív művészet egykor és ma 
- Afrika, Ausztrália, Óceánia, Amazónia törzsi művészete 
- Észak-, Közép- és Dél-Amerika indián kultúrái 
- Hitvilág, stílusok, szertartások, testfestés, tetoválás 
 
A primitív művészet hatása a magas művészetre 
- A XX. századi izmusok és az ősművészet, illetve primitív művészet 
- A primitív kultúrák és napjaink művészete 
 
Népművészet 
- A népművészet fogalma, megközelítése 
- Hagyomány, életmód, szokások, zene, tánc, viselet, tárgyak 
- A népművészet tárgyi emlékei Magyarországon 
- Életmódváltás és népművészet 
- A népművészet napjainkban 
- Népművészet és üzlet 
- Népművészet és turizmus 
- Népművészet és politika 
 
A városi folklór 
- Az ipari forradalom és a fogyasztói társadalom hatása a klasszikus népművészetre 
- Új életforma, új anyagok, új műfajok a városi folklórban 
- Grafittik, tetoválás 
- A szubkultúrák művészete 
 
A naiv művészet 
- A magas művészet és a naiv művészet viszonya 
- Utak a népművészetből a naiv művészet felé 
- A világháborúk művészete: életmód, emlékek, tárgyak 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a teljes művészettörténet főbb korszakait, stílusait, stílusjegyeit, 
- a prehisztorikus és a nem európai kultúrák művészetének lényeges sajátosságait, 
- a különböző művészeti jelenségek mögött húzódó világnézeti, társadalmi hátteret, 
- a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a különböző kultúrákban, illetve különböző társadalmi 
rétegekben. 
 
Legyen képes: 
- tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
- összefüggéseket találni a különböző korszakok és kultúrák jelenségei között, 
- összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
- elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
- értelmezni a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát. 
 

8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A már megismert művészettörténeti jelenségek új összefüggésbe helyezése, azok formanyelvének 
és stílusjegyeinek, vizsgálatával összehasonlító elemzések végzése. 
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- A klasszikus kultúra lényegi vonásainak megvilágítása, irodalmi, mitológiai és történeti forrásainak 
megismertetése, a nyugati civilizációra gyakorolt hatásainak érzékeltetése. 
- A művészeti ágak kapcsolatának bemutatása, a műfajhatárok elmosódásának és a műfajok közötti 
közlekedés lehetőségeinek érzékeltetése. 
- Jelentős műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások látogatásával a szűkebb 
környezet iránti elkötelezettség kialakítása. 
 
Tananyag 
A görög művészet gyökerei 
- Előzmények - a minoszi kultúra 
- Hatások - a hellén kultúra kialakulásának körülményei, okai 
 
Az archaikus, a klasszikus és a hellenisztikus művészet 
- Hasonlóságok, különbözőségek 
- Kölcsönhatások, egymásra épülés 
- A hellén kultúra hatásai Itáliától az Indusig 
- Helyi sajátosságok, új kulturális áramlatok 
 
Etruszk művészet 
- Híd a görög és a római művészet között 
- Görög hatások és hagyományok 
- A római kultúra kezdetei 
 
Római művészet 
- Görög, etruszk hatások 
- Görög emlékek, görög mesterek Itáliában 
- Másolatok, műgyűjtés 
- A provinciák művészete 
- A klasszikus római művészet hatása a barbár kultúrákra 
- Róma hatása a bizánci művészetre 
- Róma hatása a korai keresztény művészetre 
 
A reneszánsz mint az antikvitás újjászületése 
- Ásatások, tárgyi emlékek 
- Antik eszmények, formák és kánonok 
- Az antik filozófia újjászületése 
- Művészet és humanizmus 
 
A klasszicizmus 
- Utazások, rajzok, metszetek 
- Itáliai, görögországi és kis-ázsiai ásatások 
- Gyűjtemények, múzeumok 
- Az antikvitás, mint a klasszicizmus alapja 
- Az antikvitás a magas művészetben és a hétköznapokban (ruházat, bútorok) 
 
Az antik hagyományok hatása a XX. századi művészetre 
- A klasszicizmus és a szocialista realista építészet és művészet 
- Az antik kultúra és a klasszicizmus hatása a Harmadik Birodalom művészetére 
- Az antik kultúra hatása napjainkban 
 
Követelmény 
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A tanuló ismerje: 
- a klasszikus antik művészettörténeti korok és az európai művészeti korszakok lényeges 
sajátosságait, 
- a művészettörténeti korok (korszakok) legfontosabb alkotóit és legjellemzőbb alkotásait, 
- az antik mitológia, irodalom és történelem legfontosabb epizódjait, szereplőit, 
- a nyugati kultúra egyes korszakainak viszonyulási módját az antik örökséghez. 
 
Legyen képes: 
- tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban, 
- összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában, 
- összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
- jellemző ikonográfiai témák felismerésére, elemzésére, változatainak értelmezésére. 
 
 

9. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 
- A már megismert művészettörténeti jelenségek új összefüggésbe helyezése, azok formanyelvének 
és stílusjegyeinek vizsgálatával összehasonlító elemzések végzése. 
- A különböző vallási jelenségek és a képzőművészet kapcsolatának elemzése, az általános 
törvényszerűségek és sajátosságok felismertetése. 
- Az ideológia alapvetően meghatározó szerepének érzékeltetése minden művészeti jelenségben. 
 
Tananyag 
Egyiptom hiedelemvilága, életmódja, kultúrája és művészete 
- Sokistenhit 
- Az élet folytatása a túlvilágon 
- Az Amarna-kor (Ehnaton birodalma) és hatásai 
 
Mezopotámia művészete 
- Sumer és akkád művészet és hitvilág 
- Babiloni és asszír művészet és hitvilág 
- Az ókori Irán művészete és hitvilága 
 
A Közép-Kelet művészete 
- Párthusok és Szasszanidák, valamint az Ahura-Mazda-kultusz 
 
Az iszlám művészete 
- Az iszlám vallás, világmagyarázat és életszemlélet, valamint a művészet 
- Az iszlám gondolatvilág - a távol-keleti bölcselet és a nyugati eszmerendszerek összehasonlítása 
 
Az ókori és a klasszikus India kultúrája és művészete 
- A buddhizmus és a művészet 
- A dzsainizmus, a hinduizmus és a művészet 
 
Délkelet-Ázsia művészete 
- India és a buddhizmus hatása a helyi kultúrákra 
 
Kína művészete 
- A buddhizmus, taoizmus és konfucianizmus hatása a művészetre 
- Tibet és Kína hiedelemvilága, kultúrája és művészete 



 231 

 
Japán művészete 
- A sintoizmus és a művészet 
- A zen-buddhizmus hatása a művészetre 
 
Zsidó művészet 
- A zsidó hiedelemvilág, életmód, kultúra és művészet 
- A zsidó világszemlélet, a hellén filozófiák és a keresztény gondolatvilág összehasonlítása 
 
A keresztény művészet 
- A kereszténység kialakulása, elterjedése és eszmerendszere 
- A korai kereszténység és a művészet 
- A késő római és a bizánci művészet 
 
A kereszténység és az állam 
- A kelta kereszténység Írországban és Észak-Angliában 
- Kultúra, vallás és képzőművészet a Karoling Birodalomban 
 
A keresztény Európa a román kor idején 
- A kereszténység és a hatalom 
- Hódítások és keresztes hadjáratok 
 
A keresztény Európa a gótika idején 
- Fellendülés, pénz és hatalom a városokban 
- A gótika virágzása és az egyház 
 
Pogány motívumok a keresztény világban 
- A szakrális művészet és a reneszánsz 
- A pápai udvar hatása a művészetekre 
 
A reformáció hatása a művészetre 
- Az új eszmék hatása az életmódra, kultúrára 
- Új megrendelői réteg, új igények, új műfajok 
 
A katolikus egyház diadala 
- A barokk művészet gyökerei 
- Az ellenreformáció hatása a művészetre 
- Új optimizmus, pompa, fényűzés 
 
Keresztény szellemiségű művészet a barokktól napjainkig 
- Hittérítés és művészet 
- A gyarmatok művészete 
- Keresztény eszmeiség és helyi hiedelemvilág keveredése 
- Kortárs keresztény művészet 
 
A felvilágosodás művészete 
- Ráció és művészet 
- Ateista művészet 
 
Művészet az ideológiák szolgálatában 
- A szocialista realizmus művészete 
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- A Harmadik Birodalom művészete 
 
Ideológiák napjaink művészetében 
- Szubkultúrák, csoport ideológiák 
- Kvázi kultuszok, rítusok 
- Magánmitológiák 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a művészettörténeti korokat és irányzatokat, azok főbb stílusjegyeit, 
- a főbb vallásokat, azok mitológiáit, rítusait, teológiáját, legfontosabb szent szövegeit, 
- a kereszténység tanítását, történetét, egyházi művészetét, 
- a kereszténység helyét, szerepét az európai kultúra egyes korszakaiban. 
 
Legyen képes: 
- tájékozódni a vallástörténet és a művészettörténet nagy korszakaiban, 
- összefüggések megértésére a kor, a világnézet és a műalkotások kapcsolatában, 
- önálló, alkotószellemű elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
- felismerni és elemezni az egyes műalkotások vallási funkcióját, világnézeti mondanivalóját és 
közösségi szerepét. 
 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
- A 19-20. századi művészetről tanultak új megvilágításba helyezése, elsősorban a művészet 
társadalmi funkciója, illetve a társadalmi konvencióval való konfliktusa szempontjából. 
- A művészeti törekvések és folyamatok létrejöttének és társadalmi fogadtatásának megértetése. 
- A művészet és a művész definiálásának, lehetséges szempontjainak és problematikájának felvetése. 
 
Tananyag 
 
Realizmustól az impresszionizmusig 
- Az uralkodó ízlés „klasszikus felfogása” és a pillanatnyi benyomásokat rögzítő új valóságfelfogás 
ellentéte 
 
Az impresszionizmustól a fauvizmusig 
- A művészet és a nyilvánosság újfajta kapcsolata 
- Tudományos megalapozottság - rendszerezésre való törekvés 
- Egyéni stílus, expresszív motívumhasználat 
 
Az építészet és az ipari forradalom 
- A hagyományos neo irányzatok és az új építészeti mozgalmak 
- Az új építészeti feladatok kihívásai és a rájuk adott válaszok 
 
A szecesszió 
- Nyílt szembenállás, szakítás az akadémizmus felfogásával 
- A szecesszió és az alkalmazott művészetek 
 
Az avantgarde irányzatai és a hivatalos művészet 
- A hagyománytisztelő és az úttörő művészet viszonya 
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Úttörők és epigonok 
- Magányos alkotók és iskolák 
- Az avantgarde művészet utóélete 
 
Művészet és társadalom 
- Művészet és politika 
- Direkt módon politizáló agitatív művészet 
- Tiltott, tűrt, támogatott művészet 
- Művészet a rendszerváltás után 
 
Művészet és kommunikáció 
- Művészet és manipuláció 
- Művészet és üzlet 
- A magas művészet és a közönség 
- A giccs fogalma 
 
Kortárs művészet 
- Klasszikus hagyományok és azok tagadása 
- Az akadémikus iskolázottság és az autodidakta művész 
- Mesterségbeli tudás és eszköztelen művészet 
- „Profi” és „amatőr” művészet 
- Művészet és közönség, művészet és a közönség hiánya 
- Totális művészet, „mindenki művész” 
- Művészet és élet 
 
Vizsgamunka készítése 
- Műalkotásokkal, tanulmányrajzokkal illusztrált műelemzés, műleírás 
 
Követelmény 
A tanuló ismerje: 
- a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb alkotások 
tükrében, 
- a művészet fogalmának „kitágulását” a 19-20. században, 
- a művészet társadalmi, ideológiai meghatározottságát, művészet és társadalom konfliktusainak 
különböző példáit, 
- a művész szerepének, feladatának, magatartásformáinak okait és következményeit a különböző 
korokban. 
 
Legyen képes: 
- összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével, 
- ismertetni konkrét példákon keresztül a művészet társadalmi funkcióinak pozitív és negatív 
vonatkozásait, művészet és társadalom konfliktusainak lehetőségét, 
- önálló, alkotószellemű műelemzésre, vélemények ütköztetésére, vitakészsége fejlesztésével; más 
nézetek, vélemények megértésére, elfogadására. 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje: 
- a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb alkotások 
tükrében, 
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- 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, 
- 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: 
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- 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, 
- 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. 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök  
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök (projektor)  
Szemléltető anyagok (képek, szakkönyvek, folyóiratok, CD, DVD-k) 
 
 

 
 

 
SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG 

 
AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI  OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 
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Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi nevelés - figyelembe véve a tanulók 
érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait - lehetőséget biztosít 
a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, 
művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság 
megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára. 
 
A képzés lehetővé teszi 
- A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését. 
- Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és azok 
színházi  munka során történő alkalmazására. 
- Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását. 
- Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban 
(bábjátékban) való alkalmazását. 
- Drámával és színházzal kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését. 
- Színházi előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott produkciók 
megtekintését, értelmezését. 
 
A színművészet területén különösen: 
- Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt. 
- Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását differenciált 
feladatokban. 
- A színházi-drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek megismerését. 
- A színjáték kulturális hagyományainak megismerését. 
- A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását. 
 
 
A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 
 
Tanszakok és tantárgyak 
 
Színjáték tanszak 
 
Főtárgy:  
dráma és színjáték 
 
Kötelezően választható tantárgy: 
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) 
 
Választható tantárgyak:  
dráma és színjáték (Előképző 1-2) 
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) 
 

ÓRATERV 
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A fenti táblázatok 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 tanszak kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a figyelembevétele mellett a tanuló 
más tanszak, valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 
vehet. 
Ha az intézmény az ajánlott minimális heti összóraszámot biztosítja, akkor az ezen felül tanított 
választható tantárgyakat heti 0,5 órában is oktathatja. 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 
évfolyamainak számát jelentik. 
 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
 
 
 
 

A SZÍNMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 
 
Kiemelt kompetenciák a színművészet területén 
 
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges 
 
Szakmai kompetenciák 
Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása 
Drámai/színházi konvenciók alkalmazása 
Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése 
A színházi műfajok felismerése 
A szöveg- és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka fázisainak, főbb 
összetevőinek megismerése, alkalmazása 
Drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasása 
Különböző színészi technikák megismerése és alkalmazása 
Színházi improvizáció 
Karakterábrázolás nyelvi, beszédtechnikai, illetve mozgásos eszközökkel 
Előadásban (játékban) szerepek megformálása 
A rendezői instrukciók mentén végzett munka 
Más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazása a szerepalkotás során 
Színházi előadások elemzése, értékelése 
 
Személyes kompetenciák 
Önállóság 

 
Tantárgy 

Évfolyamok 
Előképző Alapfok Továbbképző 
1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy: Dráma és színjáték 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Kötelezően választható  tantárgy:             
Beszéd és vers   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy: Dráma és színjáték (2) (2)           
Választható tantárgy: Zene és ének   (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) (1-2) 
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) 
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Döntésképesség 
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
Mozgáskoordináció 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 
Társas kompetenciák 
Kapcsolatteremtő készség 
Kezdeményezőkészség 
Empatikus készség 
Tolerancia 
Kommunikációs rugalmasság 
Adekvát metakommunikáció 
Konfliktusmegoldó készség 
 
Módszerkompetenciák 
Kreativitás, ötletgazdagság 
Problémamegoldás 
Figyelem összpontosítás 
Helyzetfelismerés 
Kritikus gondolkodás 
 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó 
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait - valamennyi vizsga tantárgy 
tekintetében - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a 
követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető 
és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsga és záróvizsga 
feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a követelményeknek, 
átdolgoztathatja. 
 
Vizsga tantárgyak 
 
Színjáték tanszak 
 
A művészeti alapvizsga tantárgyai: 
 
dráma és színjáték,  
 
valamint egy választott tantárgy az alábbiak közül 
 
beszéd és vers 
zene és ének 
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A művészeti záróvizsga tantárgyai: 
 
dráma és színjáték,  
 
valamint egy választott tantárgy az alábbiak közül 
 
beszéd és vers 
zene és ének 
 
Színjáték tanszakon a fent megjelölt választható tantárgyak közül vizsga tantárgynak 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. 
 
A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 
Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve 
záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen - egyéni 
versenyzőként - a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 
Ha a tanuló már rendelkezik a színművészeti és bábművészeti ág valamelyik tanszakán beszéd és 
vers, mozgás és tánc, zene és ének, színházismeret tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga 
vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, 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. 
Azokban a tantárgyakban, ahol a tantárgy vizsgája több vizsgarészből áll, ott a tantárgy osztályzatát a 
vizsgarészek osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre 
végződik, a vizsga tantárgy végső osztályzatának meghatározásában a szóbeli vizsgarész osztályzata a 
döntő. 
A művészeti alapvizsga, 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 művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga 
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a 
vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem 
teljesítette. 
 
 

SZÍNJÁTÉK TANSZAK 
 

DRÁMA ÉS SZÍNJÁTÉK 
 
A dráma és színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet - ezen belül is elsősorban a 
színjáték - iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a drámán és színjátékon keresztül 
történő önkifejezésre, közösségi alkotásra, a kommunikációs és előadói képességeik fejlődésére, a 
színházi alkotófolyamaton keresztül a színpadi munka alapjainak elsajátítására, a színházon keresztül 
önmagukra és a világra vonatkozó kérdések megfogalmazására és a válaszok keresésére. 
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A tantárgy oktatása során a célokat a közösségben végzett dramatikus tevékenység élményén, a játék 
örömén keresztül érjük el. 
A tantárgy feladata, hogy a folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma 
és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül, 
tanulótársaival együtt, drámai és színházi produktumok létrehozatalára. 
 

 
Előképző évfolyamok 

 
1. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a csoportos játék örömét 
- a csoportos játék szabályait 
- az érzékszervek működésének jelentőségét 
- az alapvető emberi, állati mozgássémákat 
- a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát 
- a szerepjátékokban való részvétel élményét 
- a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 
gyerekdalokat, énekes-táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket 
 
Fejlessze a tanulók 
- érzékszerveinek működését, érzékelését 
- ritmusérzékét 
- megfigyelő- és utánzóképességét 
- mozgásos ügyességét, koordinációját 
- együttműködési képességét 
- hallási figyelmét 
- figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 
- szabálytudatát 
- közösségtudatát 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 
- társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 
- versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 
- a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 
- a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 
- a játék örömének másokkal való megosztására 
 
Tananyag 
Bemelegítő mozgásos játékok 
- Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 
- Népi kiszámoló- és fogócskajátékok 
- Egyszerű mozgáselemeket is tartalmazó körjátékok, népi játékok 
- Egyszerű mímes játékok tanári narrációra 
- Rövidebb versek, mesék kísérése mozgással 
 
Érzékelőjátékok 
- Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése 
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- Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 
- Az idő észlelésének fejlesztése 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással 
- Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 
- Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban 
- Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése 
 
Beszédgyakorlatok 
- Hangok utánzása 
- Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak-, nyelvgyakorlatok) 
- Beszédre késztető játékok 
 
Utánzó játékok 
- Testtartás és mozgás utánzása 
- Hétköznapi tevékenységek utánzása 
- Állatok mozgásának utánzása 
 
Memória- és koncentrációfejlesztő játékok 
- Mondókák, kiszámolók, találós kérdések 
- Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 
 
Szerepjátékok, szabályjátékok 
- Népi gyermekjátékok 
- Énekes-táncos játékok 
- Mozgásos (testnevelési) játékok 
- Egyszerű szerkezetű drámajátékok 
 
Csoportos improvizációs játékok 
- Mondókák, gyerekdalok feldolgozása 
- Gyerekversek feldolgozása 
 
Komplex drámafoglalkozások 
- Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel 
(térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben, 
szertartás, állókép, némajáték) 
 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét, 
- a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát, 
- a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat, 
gyerekdalokat, énekes-táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből legalább egyet). 
 
Legyenek képesek 
- adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos érzékelésre, 
- a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre, 
- alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív 
részvételre, 
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- legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására, 
- a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során, 
- a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre, 
- társaikkal való együttműködésre. 
 
 

2. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a csoportos improvizációs játékörömét 
- a csoportos játék szabályait 
- az alapvető emberi, állati mozgássémákat 
- a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat 
- az alapvető ritmushangszerek használatát 
- a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, 
gyerekverseket, népmeséket 
- egyes drámajátékok szabályait 
 
Fejlessze a tanulók 
- érzékszerveinek működését, érzékelését 
- ritmusérzékét 
- megfigyelő- és utánzóképességét 
- mozgásos ügyességét, koordinációját 
- együttműködési képességét 
- hallási figyelmét 
- figyelemösszpontosító (koncentráló) képességét 
- kifejezőkészségét 
- helyzetfelismerési képességét 
- szabálytudatát 
- közösségtudatát 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- környezetük megfigyelésére, megismerésére, az arról való véleményalkotásra 
- társaikkal való nyugodt kapcsolat kialakítására, egymás elfogadására 
- versek, mesék meghallgatására, értelmezésére 
- az önállóan olvasott versek, mesék élményének megosztására 
- a hétköznapi szabályok és a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására 
- a nemkívánatos (pl. agresszív) viselkedésformák visszaszorítására 
- a játék örömének másokkal való megosztására 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
- Fogójátékok 
- Versenyjátékok, nagymozgásos játékok 
- Mozgáselemeket tartalmazó körjátékok, népi játékok 
- Mímes játékok tanári narrációra 
 
Érzékelőjátékok 
- Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása 
- Színkompozíciók összehasonlítása 
- Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással 
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- Az idő észlelésének fejlesztése 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Szöveges és mozgásos ritmusjátékok 
- Tempótartás különböző térformákban 
- Futások irányváltoztatással 
- Ritmushangszerek és mozgás 
 
Beszédgyakorlatok 
- Beszédre késztető játékok 
- Beszédgimnasztikai gyakorlatok 
- Beszédszervek ügyesítése játékos formában 
 
Utánzó játékok 
- Egyszerű mozgástükrözések 
- Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása 
- Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása 
 
Memória- és koncentrációfejlesztő játékok 
- Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással 
- Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok 
 
Szerepjátékok, szabályjátékok 
- Népi gyermekjátékok 
- Mozgásos (testnevelési) játékok 
- Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok 
- Vetélkedőjátékok 
 
Komplex drámafoglalkozások 
- Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel 
(térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató szerepjáték, a 
tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a csoportos játék szabályait 
- az alapvető emberi, állati mozgássémákat 
- a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat 
- a megismert ritmushangszerek használatát 
- a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat, 
gyerekverseket, népmeséket (az újonnan - tanultak közül mindegyikből legalább egyet) 
- egyes drámajátékok szabályait 
 
Legyenek képesek 
- adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre 
- a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre 
- alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív 
részvételre 
- legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására 
- a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során 
- a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre 
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- társaikkal való együttműködésre 
 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a képzelet és az emlékezet szerepét, fontosságát 
- az egyszerű mozgáselemek összekapcsolását 
- a tér használatát és az abban való tájékozódást 
- a helyszín fogalmát, jelentőségét 
- a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 
- a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 
- rövidebb prózai mesék dramatikus feldolgozásának folyamatát 
- a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 
- a legfontosabb légző- és hangképző gyakorlatokat 
- a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 
 
Fejlessze a tanulók 
- együttműködő képességét 
- képzelőerejét 
- mozgásos improvizációs képességét 
- térbeli tájékozódását 
- figyelem-összpontosító képességét 
- megfigyelő képességét 
- problémamegoldó képességét 
- ritmusérzékét 
- légzőkapacitását 
- hangképzését 
- artikulációs képességét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- maguk és környezetük egyre tudatosabb megfigyelésére 
- a közlésformák egyre differenciáltabb alkalmazására 
- társaikkal való együttműködésre 
- gondolataik és érzelmeik pontos kifejezésére 
- a csoporton belüli aktív és kezdeményező munkára 
- kiscsoportokban önállóan végzett tevékenységre 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
- Összekapaszkodó, érintésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait játékos 
szituációba tevő gyakorlatok (pl. váll-, térdérintős játékok, nehezített speciális helyzetű fogók) 
- Lazító és feszítő gyakorlatok 
- Térformáló, térérzékelő játékok: játékos formában különböző térformák felvétele, formálása, 
kikerüléses gyakorlatokban térérzék-fejlesztés körjátékok, lánc-típusú népi játékok 
- Szabad mozgás zenére önállóan és a társakkal együttműködve 
 
Beszédgyakorlatok 
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- Légzőgyakorlatok 
- A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység során (pl. tűzfújás), 
beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása 
- Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és hosszának 
tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások 
- Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése) 
- Hanggyakorlatok 
- A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a hangban) 
- A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas-mély, halk hangos) 
- Egymás hangjának felismerése, utánzása 
- Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása) 
- Szavak, rövid mondat párok játékos variálása 
- Játékos hangerő-gyakorlatok 
- Artikulációs gyakorlatok 
- A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése 
- A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével 
- Szájról olvasás - kezdetben hangok, majd szavak 
- Szóláncok pontos hangzó- és szóvégejtéssel 
- Hangsúlygyakorlatok 
- A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre hosszabb 
szavakban) 
- Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya 
 
Fantáziajátékok 
- Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban 
- A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék 
 
Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok 
- Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok (pl. versek, 
mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban) 
- Térkitöltő gyakorlatok 
- Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok 
- Gyermekversek, mondókák ritmus- és mozgásváltással 
 
Dramatikus játékok 
- Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére 
- Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával 
 
Komplex drámafoglalkozások 
- Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák készítése, 
állókép, gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, beépített szereplő, 
gondolatkövetés konvenciók felhasználásával) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a tér használatát és az abban való tájékozódást 
- a helyszín fogalmát, jelentőségét 
- a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit 
- a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés) 
- a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság) 
- a legfontosabb légző- és hangképző gyakorlatokat 
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- a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat 
 
Legyenek képesek 
- egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására 
- egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére 
- a tanult mozgáselemek összekapcsolására 
- az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra 
- a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére 
- a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására 
- tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a figyelem-összpontosítás tudatos alkalmazását 
- a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 
- a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 
- a tiszta, érthető beszéd alapjait 
- a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 
- a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 
- a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát 
- a feszítés-lazítás alapgyakorlatait 
- a mimikai bemelegítés gyakorlatait 
 
Fejlessze a tanulók 
- figyelem-összpontosító képességét 
- megfigyelő képességét 
- együttműködő képességét 
- verbális megnyilvánulásainak tisztaságát 
- fogalmazási és kifejező képességét 
- dramatizáló képességét 
- rögtönzési képességét 
- elméleti drámaelméleti tudását 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- figyelmük tudatos összpontosítására 
- a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére 
- önálló és tudatos kapcsolatteremtésre 
- a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására 
- önálló verbális megnyilvánulásra 
- pontos és kifejező szerepjátékra 
- önálló dramatizálásra 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
- Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított testhelyzetbe 
- Indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása 
versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály - típusú játékok) 
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Lazító gyakorlatok 
- Feszítés-lazítás fekve, állva, ülve 
- Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben 
 
Beszédgyakorlatok 
- Légzőgyakorlatok 
- A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz) 
- A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése 
- Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben 
- Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett 
- Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása mellett 
(legfeljebb 40-50 szótag) 
- Hanggyakorlatok 
- Játékos hangerőpróbálgatás 
- Hangok próbálgatása az erős érzelmi-indulati állapotok kifejezésére 
- Artikulációs gyakorlatok 
- Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok 
- Nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok 
- Ritmus és tempógyakorlat 
- Versek ütemezése kötött mozgással 
- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok 
- Számnevek, évszámok hangsúlya 
- A kijelentés hanglejtése 
 
Koncentrációs gyakorlatok 
- Játékok számokkal 
- Kérdés-felelet típusú játékok 
- Mozgáskoncentrációs játékok 
- Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok 
- Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal 
- Vakvezető játékok alapváltozatai 
 
Improvizációs játékok 
- Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal) 
- Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel 
- Szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások reprodukcióival, a 
szereplők jellegzetes vonásainak megadásával) 
- Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített 
improvizációkkal 
 
Komplex drámafoglalkozások 
- Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül 
- Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, szerepcsere, 
kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső hangok, szertartás, vita 
konvenciók felhasználásával) 
 
Drámaelméleti alapok 
- Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, jelenet kezdete 
és vége, főhős, szereplők, helyszín) 
 
Követelmények 
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A tanulók ismerjék 
- a figyelem-összpontosítás tudatos alkalmazását 
- a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát 
- a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait 
- a tiszta, érthető beszéd alapjait 
- a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát 
- a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás) 
- a feszítés-lazítás alapgyakorlatait 
- a mimikai bemelegítés gyakorlatait 
 
Legyenek képesek 
- figyelmük tudatos összpontosítására 
- társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 
- a bizalom megélésére 
- érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására 
- tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra 
- egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására 
- aktív szerepjátékra 
 
 

3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- az együttérző beleélés szükséges voltát 
- a szavak nélküli közlések jelentőségét 
- a nonverbális kommunikáció csatornák működését 
- a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 
- a feszültség élményét és fogalmát 
- az analógiás gondolkodás alapjait 
- a karakter fogalmát 
- a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 
 
Fejlessze a tanulók 
- légzéskapacitását 
- térhez igazodó beszédét 
- artikulációs képességét 
- empátiás képességét 
- verbális és nonverbális kommunikációs képességét 
- fantáziáját és kreativitását 
- differenciált kifejezőképességét 
- fogalmi gondolkodását 
- kooperációs készségét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- elfogadó együttműködésre 
- érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére 
- a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára 
- a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére 
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Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
- Versenyjátékok, különböző típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok a megfelelő 
intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére 
- Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok 
- Testrész-vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás 
- Lazító gyakorlatok 
- Feszítés-lazítás testrészenként 
 
Beszédgyakorlatok 
- Légzőgyakorlat 
- A be- és kilélegzett levegő mennyiségének fokozatos növelése a laza testtónus megtartása mellett 
kapacitásnövelés versekkel, mondókákkal (legfeljebb 50-60 szótag) 
- Hanggyakorlatok 
- A térhez igazodó hangerő gyakorlása 
- Az emelt hangvétel gyakorlása a test megfelelő tónusának összehangolásával (pl. rikkancs, piaci 
árus, idegenvezető) 
- Artikulációs gyakorlatok 
- Nyelvtörő mondókák 
- A hosszú magánhangzók pontos ejtésének gyakorlatai 
- Szájról olvasási gyakorlatok (versek, verssorok) 
- Ritmus és tempógyakorlat 
- Ütemezés változó tempóban kitalált mozgássorral, tánccal, tapsjátékkal 
- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlat 
- A kérdezés hangsúlya kérdőszóval és anélkül 
- A kérdezés hanglejtése kérdőszóval és anélkül 
 
Kapcsolatteremtő és kommunikációs játékok 
- Az arc, tekintet, gesztusok kifejezőképességét fejlesztő játékok, gyakorlatok 
- Érzelmi állapotok kifejezése testtartással, gesztusokkal 
- Üzenetek (pl. utasítások, parancsok, kérések) küldése tekintettel és gesztusokkal 
 
Fantáziajátékok 
- Tárgyjátékok, tárgyak megszólaltatása, képzeletbeli tárgyak 
- Képzelt lények megszemélyesítése, beszéltetése 
- Belső képek megjelenítése mozgással és beszéddel 
 
Improvizációs játékok 
- Szituációs játékok vázlat megadásával 
- Különböző karakterek megjelenítése páros vagy kiscsoportos improvizációkban 
- Feszültségteli hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése 
- Látott vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése improvizációkban 
 
Páros és kiscsoportos kooperációs játékok 
- Tükörjátékok 
- Távolságtartó játékok 
- Szoborjátékok 
 
Ön- és társismereti játékok 
- Tulajdonságok megfogalmazásával járó játékok (apróhirdetés, tulajdonságok vására) 
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- Egyszerű visszajelzésekre építőjátékok 
 
Komplex drámafoglalkozások 
- Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl. a szakértő köntösében, telefonbeszélgetés, az élet egy 
napja, fórum-színház, Hogyan történt? konvenciókkal) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- az együttérző beleélés szükséges voltát 
- a szavak nélküli közlések jelentőségét 
- a nonverbális kommunikáció csatornák működését 
- a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét 
- az analógiás gondolkodás alapjait 
- egyes karakterjellemzőket 
- a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat 
- a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben 
 
Legyenek képesek 
- a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére 
- a nonverbális kommunikációs csatornák használatára 
- aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex drámaórákban 
- feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására 
- beszédüket a térhez igazítani 
- pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 
 
 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- az elemző gondolkodás lényegét, használatát 
- különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes 
módjait 
- a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 
- a színpadi tér kreatív használatának alapjait 
- az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét 
- az időmértékes versek ritmizálását 
- a tagadás hangsúlyát 
- az improvizáció szabályait 
- a színpadi létezés alapszabályait 
- a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 
 
Fejlessze a tanulók 
- légzéskapacitását 
- kifejező beszédét 
- testkontrollját 
- elemző gondolkodási képességét 
- szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét 
- fogalmazási képességét 
- helyzetfelismerési képességét 
- problémamegoldó képességét 
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- együttműködési képességét 
- megfigyelési képességét 
- analógiás gondolkodását 
- előadói képességét 
- improvizációs képességét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére 
- kritikus és önkritikus gondolkodásra 
- különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére 
- beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára 
- a különböző közlésformák differenciált alkalmazására 
- egy-egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására 
- a munkaforma önálló megválasztásra egy-egy probléma feldolgozása során 
- életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, filmek 
megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel 
 
Tananyag 
 
Mozgásgyakorlatok 
- Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), testrész-vezetéses 
futások 
- Egyensúly-játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában 
- Lazítógyakorlat 
- Feszítés-lazítás testrészenként 
 
Beszédgyakorlatok 
- Légzőgyakorlatok 
- Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60-70 szótag) 
- Hanggyakorlatok 
- Hangkitalálás 
- Artikulációs gyakorlatok 
- Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel 
- Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra) 
- Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel 
- Ritmus- és tempógyakorlat 
- Időmértékes versek ritmizálása 
- Hangsúlygyakorlat 
- A tagadás hangsúlyai 
 
Bizalomgyakorlatok 
- Vakvezetéses gyakorlatok 
 
Improvizációs játékok 
- Rögtönzések életkori témákra 
- Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések 
- Rögtönzések közmondásokra 
- Rögtönzések megadott konfliktusra 
- Rögtönzések megadott témára 
- Rövid monológok különböző élethelyzetekben 
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Komplex drámafoglalkozások 
- Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 
- Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl. riportkészítés, montázs, 
újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által) 
 
Színjátékos gyakorlatok 
- A színpadi létezés alapszabályai 
- Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása 
- Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt 
- A figyelem felkeltése és megtartása 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes 
módjait 
- a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét 
- a színpadi tér kreatív használatának alapjait 
- az időmértékes versek ritmizálását 
- a tagadás hangsúlyát 
- az improvizáció szabályait 
- a színpadi létezés alapszabályait 
- a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait 
 
Legyenek képesek 
- mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során 
- véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 
- kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 
- különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére 
- részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 
- konfliktushelyzetek erőszakmentes megoldására 
- a tér tudatos használatára 
- a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 
 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a bizalom fontosságát 
- a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 
- a kontraszt fogalmát, tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő használatát 
- a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 
- a drámák alapvető munkaformáit 
 
Fejlessze a tanulók 
- megismerő, önmegismerő képességét 
- önfegyelmét, színpadi fegyelmét 
- asszociációs képességét 
- konstruktivitását 
- elemző gondolkodási képességét 
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- kritikai és önkritikai képességét 
- előadói képességeit 
- improvizációs képességét 
- problémamegoldó képességét 
- együttműködési képességét 
- analógiás gondolkodását 
- előadói képességét 
- improvizációs képességét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- önálló döntéshozatalra 
- hiteles és őszinte színpadi jelenlétre 
- előrevivő, építő gondolkodásra 
- a feszültségteli helyzetek, konfliktusok elemzésére, a konfliktusokkal való szembenézésre 
- más csoportok munkájának beható megismerésére 
- színházi és mozgásszínházi előadások megtekintésére 
- színházi előadásokat bemutató tévéfelvételek, videofilmek, dokumentumfilmek megtekintésére 
Tananyag 
 
Mozgásgyakorlatok 
- Egyensúlygyakorlatok 
- Vezetéses gyakorlatok 
- Forgás, gurulás, támaszhelyzetek talajon 
 
Beszédgyakorlatok 
- Légzőgyakorlatok 
- Nyelvtörő mondókák légzésszabályozással 
- Hanggyakorlat 
- Erős érzelmek, indulatok hangjának próbálgatása versekkel 
- Artikulációs gyakorlat 
- Szinkronizálás 
- Ritmus- és tempógyakorlat 
- Az időmértékes versek gyakorlása tetszőleges ritmuskísérettel 
- Hangsúly- és hanglejtésgyakorlat 
- Számnevek, évszámok, összetett szavak, nevek, ikerszavak hangsúlya 
- Az összetett mondatok hangsúly- és hanglejtés-variációi 
 
Fantáziajátékok 
- Irodalmi művek „új címe” 
- Képzőművészeti alkotások „előzménye” 
- Kevéssé ismert irodalmi művek befejezése, folytatása 
- Tárgyak nem rendeltetésszerű alkalmazása 
 
Bizalomgyakorlatok 
- Dőléses, billenéses gyakorlatok 
 
Improvizációs gyakorlatok 
- Versek indulati tartalmaira épülő improvizációk 
- Versek által keltett hangulatokra épülő improvizációk 
- Mozgáselemekből építkező improvizációk 
- Rögtönzés zenei effektek beépítésével 
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- Rögtönzések szimbólumok, ellentétek megadásával 
- Etűdök (indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával) 
 
Komplex drámafoglalkozások 
- Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával 
- Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (az eddig tanult konvenciók 
alkalmazásával) 
 
Ön- és társismereti játékok 
- Vélemények közlését és fogadását lehetővé tévő szabályjátékok (pl. mi lenne, ha?, telefon, ilyennek 
látlak) 
 
Színjátékos gyakorlatok 
- Rövid monológ önálló előadása 
- Rögzített páros improvizációk nézők előtt 
- Kapcsolattartás a partnerrel 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a legfontosabb bizalomgyakorlatokat 
- a kontraszt fogalmát 
- a beszédszervek tudatos, célszerű és pontos használatának fontosságát 
- a drámák alapvető munkaformáit 
 
Legyenek képesek 
- ellentétek tudatos, jelentést hangsúlyozó és jelentésteremtő alkalmazására 
- egy-egy drámai szöveg mozgásban és szóban való megjelenítésére 
- a beszédfolyamat részeinek tudatos irányítására 
- bonyolultabb feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére 
- a munka eredményének bemutatására 
- véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor 
- kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra 
- részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban 
- a tér tudatos használatára 
- a ritmus és tempó tudatos alkalmazására 
 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- különböző színházi terek jellemzőit 
- a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 
- a színházi formanyelv alapelemeinek alkalmazását egy adott drámai szöveg megközelítésében 
- a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 
- a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 
- a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 
- az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 
- a „félre” és a monológ technikai alapjait 
 
Fejlessze a tanulók 
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- színházi fogékonyságát 
- kritikai és önkritikai képességét 
- más művészetek iránti fogékonyságát 
- önállóságát, magabiztosságát 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- az előző évek során tapasztaltak, tanultak alkalmazására 
- kísérletezésre, rugalmas gondolkodásra 
- konstruktív együttműködésre 
- drámai művek olvasására 
- színházzal rokon művészeti tevékenységek megismerésére, gyakorlására 
- önálló, magabiztos megnyilvánulásra 
- más, hasonló művészeti tevékenységet folytató csoportok tevékenységének megismerésére 
- őszinte, építő szándékú kritikai megnyilvánulásokra 
- nyilvánosság előtti fellépésre 
 
Tananyag 
Mozgásgyakorlatok 
- Lassított mozgás (különböző helyzetekben) 
- A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok 
 
Beszédgyakorlatok 
- Légzőgyakorlatok 
- Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 
- Hanggyakorlatok 
- Szöveges hangerő-gyakorlatok 
- Életkorok hangadási karakterének tanulmányozása, próbálgatása 
- Artikulációs gyakorlatok 
- Pontos, laza pergő artikuláció járás, mozgás, fizikai terhelés közben 
- Egymás artikulációjának megfigyelése, utánzása 
- Ritmus- és tempógyakorlatok 
- Ritmusgyakorlatok tempóváltással 
- Hangsúly-, hanglejtésgyakorlatok 
- Az alárendelő mondatok hangsúly- és hanglejtés variációi 
 
Színházi alapismeretek 
- Színházi térformák (pl. dobozszínház, körszínház) 
- Mozgás a dobozszínház terében (a tér hangsúlyos pontjai és irányai) 
- A „félre” technikája 
- Monológ 
 
Színjátékos gyakorlatok 
- Különböző drámai konvenciók (pl. állókép, gondolatkövetés) alkalmazása az improvizációk és egy 
adott színdarab megjelenítésének előkészítésében 
- Különböző drámai konvenciók (pl. belső hangok, „forró szék”) alkalmazása a szerepépítés 
folyamatában 
- Rögtönzések érzelmi állapotok, színjátékos stílusok, szöveg megadásával 
- Rögtönzések drámarészletek alapján, a mögöttes tartalmának és a szereplők érzelmi állapotának 
kibontásával 
 
Felkészülés a vizsgára 
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- Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel 
- Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy Rövid előadás létrehozása tanári irányítással 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a különböző színházi terek jellemzőit 
- a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait 
- a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában 
- a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit 
- a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit 
- az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését 
- a „félre” és a monológ technikai alapjait 
- az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét 
- a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat 
 
Legyenek képesek 
- alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait 
- munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében 
- a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében 
- a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során 
- részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében 
- a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt 
- az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy színházi 
előadásban való közreműködésre 
 
 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 
- saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát 
- a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú 
fejlettségének mértékét 
- a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez irányú 
fejlettségének mértékét 
- az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való kapcsolatában 
- a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit 
- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei, gondolatai 
kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében 
- azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit, amelyek a 
körülöttük lévő világról való gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok kommunikációjában 
segítséget nyújtanak 
 
Legyen képesek 
- figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre 
- társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére 
- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 
- a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben 
- személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására 
- drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatteremtésre 
- pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg 
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- a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra 
- saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos érzékelésére, a 
tér kreatív használatára 
- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai 
kidolgozásában, illetve egy kötött drámai - szöveg megjelenítésének előkészítésében 
- társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív közreműködésre, 
valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és megfogalmazására 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Dráma és színjáték 
 
improvizáció 2-3 perc színpadi produkció 
 
- jelenet 3-5 perc 
 
vagy 
 
- előadás 15 perc 
 
A vizsga tartalma 
 
A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
 
Improvizáció 
 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, időpontja) 
alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2-3 fős jelenet lehet. A szaktanárnak a tanulók 
életkori sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort kell összeállítania. A tételsor 
tartalmazhat szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. 
Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat (helyszín, 
szereplők, cselekmény, konfliktus). 
 
A felkészülési idő 5 perc. 
 
Színpadi produkció 
 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján 
tanári irányítással készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy 
szerkesztett játék lehet. A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, 
illetve egyéni színpadi feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során 
megszerzett képességeiről, jártasságáról. 
 
A vizsga értékelése 
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- Improvizáció 
- Az instrukciók megértése, követése 
- Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése), 
- Színpadi jelenlét 
- Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, szituációban 
maradás, egyértelmű kilépés a szerepből) 
- Sűrítés képessége 
- A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés) 
- Színpadi produkció 
- A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése 
- Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impulzusok erőssége, 
közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása) 
- Figyelem, koncentráció 
- Színpadi jelenlét 
- Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás) 
- Atmoszférateremtés 
- Verbális kifejezőeszközök használata 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a túlzó karakteres ábrázolás formajegyeit 
- a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát 
- az intenzitás fogalmát 
- a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 
- a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 
- az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 
- a fokozás, kiállás, váltás gyakorlatát 
- a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 
- a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 
- a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 
- az idő múlását, a helyszínváltozást, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat (etűdön 
belül) 
- a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és -zárás szerepét, fontosságát 
 
Fejlessze a tanulók 
- koncentrációját 
- kezdeményezőkészségét 
- megfigyelőkészségét önmaga és a társak reakcióinak megfigyelése terén 
- arányérzékét hatás, idő, tempó, játékmód vonatkozásában 
- együttműködési készségét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- az együttműködésre, a társak játé kából való építkezésre 
- közösségi alkotásra 
- diákszínjátszó előadások megtekintésére 
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- drámai művek olvasására 
- a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 
- közösségi alkotásra 
- színházi előadások megtekintésére felvételről 
 
Tananyag 
Ezen az évfolyamon az alapfokot elvégző, többnyire kamaszkorú fiataloknak a valóságtól a színpadig 
vezető út megkezdését kívánjuk lehetővé tenni. Önmaguk megismerése, saját személyiségük, 
képességeik adta lehetőségeik és korlátaik felismerése, a körülöttük lévő világ és a másik ember 
megfigyelése jelenti a munka első szakaszát. Ehhez szükséges, hogy félelem és gátlás nélküli légkör 
jöjjön létre a foglalkozásokon, amelyben mindenki képes felszabadultan játszani, ugyanakkor 
kíváncsian és türelemmel tudja követni társai játékát. Alkotó közösséggé kell, hogy formálódjon a 
csoport, ahol ki-ki kiteljesítheti a játékban személyiségét. Számos szabályjátékra, koncentrációs 
gyakorlatra, csoportépítő- és bizalomjátékra van szükség, hogy mindenkinél kialakuljon a 
felszabadult, egyben koncentrált színjátszói állapot. 
Az alapfokú képzés során elsajátítottak tapasztalatait figyelembe véve a hétköznapi életanyagból 
építkező, kevés szereplős, rögtönzésre épülő etűdök létrehozása, kidolgozása jelentheti a színpad, a 
színpadi munka felé vezető út következő fázisát. 
 
Szabályjátékok 
- Ismerkedő játékok 
- Csoportépítő játékok 
- Önismereti játékok 
- Verbális és mozgásos koncentrációs játékok 
- Bizalomjátékok 
- Agressziólevezető gyakorlatok 
- Feloldó, felszabadító gyakorlatok 
- Fantáziajátékok 
 
Szobrok, állóképek 
- Egyéni szobrok 
- Páros szobrok 
- Csoportos állóképek (pl. szobrok, megadott helyszínek, megadott figurák, megadott hangulatok, 
kapcsolatok pillanatai - két- és háromszereplős állóképek) 
- Történetmesélés állóképekkel 
- Drámai tartalmú állóképek (tablók) 
 
Szabályokhoz kötött szituációs játékok 
- Szinkronjátékok 
- Hotelportás 
- Ismételd a mozdulatot 
- Lavina 
- Stoppos játékok 
 
Hangjátékok 
- Történetmesélés hangokkal 
- Atmoszférateremtés hangokkal 
- Hangjátékok helyzetre, témára 
 
Spontán improvizációk 
- Csoportos (egyidejű, egyénre épülő) improvizációk 
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- Spontán improvizációk egyéni vagy páros munkában, az improvizáció alapszabályainak betartásával 
(légy jelen; tartsd a szabályokat; tartsd a kapcsolatot; abba ne hagyd; ne nézz ki) 
 
Etűdök 
- Etűdök szöveg nélkül 
- Etűdök szöveghelyettesítő eszközökkel 
- Etűdök tárgyak használatával 
- Etűdök megadott szövegre 
- Etűdök vágyképekre, álmokra, félelmekre, konfliktusos élethelyzetekre 
- Etűdök indítása, fordulatai, tetőpontja, lezárása 
- A kontraszt szerepe, alkalmazása; az ellenpont-technika 
- Etűdök túlzó, elrajzolt, szélsőséges játékmódban 
- Etűdsorozatok szerkesztési elvei 
- Etűdsorozatok összeállítása önálló munkában 
 
Mozgásgyakorlatok 
- Versenyjátékok és egyéb játékfajták: különböző típusú, a korábbi évek anyagában szereplő játékok 
ismételt feldolgozása a színházi jelenlét elvárásainak megfelelő intenzitással 
- Lépés- és járásgyakorlatok: karakterformák keresése, ritmikai és dinamikai szempontok 
figyelembevétele különböző típusú lépés anyag és járásgyakorlat esetén 
- A gerinc hullámmozgása, a láb karakteres vezetése, a kar plasztikus lehetőségeinek kibontása 
tervezési feladatban 
 
Beszédgyakorlatok 
- Légzőgyakorlatok 
- Kapacitásnövelés (90-100 szótag) 
- Légzésszabályozás növekvő szólamokkal 
- Koncentrációs légzőgyakorlatok a figyelem megosztásával (pl. kötött mozgássor végrehajtása 
közben) 
- Hanggyakorlatok 
- A hangerőt szabályozó gyakorlatok (folyamatos és fokozatos erősítés és halkítás) 
- A hangmagasságot szabályozó gyakorlatok 
- Fizikai állapotok és azok változásának tanulmányozása hangadásban 
- Artikulációs gyakorlatok 
- A pontos, pergő artikuláció gyakorlása folyamatos szövegmondás közben 
- Artikulációs gyakorlatok suttogva és hang nélkül 
- Ritmus- és tempógyakorlatok 
- Időmértékes versek gyakorlása néma szövegmondással, ritmizálva 
- Verssorok fölismerése ritmusképük hallatán 
- Saját és a társak nevének fölismerése azok ritmusa alapján 
- Gyakorlatok a tempó fokozásával és csillapításával 
- Hangsúlygyakorlatok 
- Az értelmi-, érzelmi hangsúly tanulmányozása 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a figurába lépés, kilépés, figuraváltás szabályszerűségeit 
- a koncentráció, az együttműködés jelentőségét a színjátszásban 
- a bemelegítés, ráhangolás gyakran alkalmazott szabályjátékait 
- az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában 
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- a fokozás, kiállás, váltás eljárásait, hatását 
- a foglalkozás legfontosabb munkaformáit 
- a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit 
- a társak játékát blokkoló vagy előmozdító megnyilvánulások különbségét 
- az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat 
- a feszültség, a fordulat, a jelenetnyitás és -zárás szerepét, fontosságát 
 
Legyenek képesek 
- a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nem verbális eszközeit a kifejezés érdekében 
mozgósítani 
- gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra 
- saját testi adottságaik, személyiségük szerint fogalmazni 
- alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, illetve a figuraváltást jelző alapvető színházi 
konvenciókat egy jeleneten (improvizáción) belül 
- csendben figyelni társaik játékát 
- a kollektív alkotás „játékszabályait”, a közös munka meghatározó normáit figyelembe véve 
társaikkal együtt dolgozni 
- a szituáció alapelemeit figyelembe véve improvizálni 
 
 

8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a típus fogalmát, jelentőségét a színház művészetében 
- a tipizáló és egyénített ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét 
- a túlzó ábrázolásmód sajátosságait, eszközkészletét, fokozatait 
- az egyes színészi kifejezőeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és elkülönített 
használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt 
- a történetmesélés színházi lehetőségeit 
- a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös 
megjelenítése, a narráció formái) 
- az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 
- a szerepek kontextusba ágyazottságának fontosságát 
 
Fejlessze a tanulók 
- képességét a koncentrált állapot megtartására 
- a befelé figyelési képességét 
- a helyes önértékelését, önkritikáját 
- az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játékképességét 
- a vitakészségét, az érvelés kultúráját 
- az ötleteinek, gondolatainak artikulációját 
- a nyitottságát, empátiáját 
- a felelősségérzetét a közösségi alkotás és annak produktumai iránt 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- az együttműködésre, a társak játékából való építkezésre 
- saját ötleteik megfogalmazására, megvalósítására, önálló alkotásra a foglalkozásokon 
- a színjátékos tevékenységen keresztül az önkifejezésre és a valóságra való reagálásra 
- közösségi alkotásra, azok bemutatására 
- diákszínjátszó előadások, fesztiválok megtekintésére 
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- színházi előadások megtekintésére 
- a színházi portálok figyelemmel követésére 
- a látottak, olvasottak értelmezésére, megbeszélésére 
 
Tananyag 
A 8. évfolyam során végzett munka célja, hogy a tanulók legyenek képesek típusfigurákat, tipikus 
élethelyzeteket megjeleníteni improvizációkban és rögzített jelenetben egyaránt. Ismerjék meg és 
bátran használják a túlzó játékmód színjátékos eszközkészletét. Tudjanak lényegi vonásokat sűríteni 
és kiemelni. Előtérbe kerülnek az együttes játék, a közösségi alkotás munkaformái, mint a kórusos 
megszólalás, csoportos improvizáció. 
 
Szabályjátékok 
- Összetett, többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok 
- Ön- és társismereti játékok 
- A bizalomgyakorlatok összetett változatai 
 
Improvizációk típusfigurákkal 
- A lélektani típusok a hétköznapokban, típusfigurák megfigyelése 
- Hétköznapi típusok megjelenítése: jellemzőik sűrítése 
- Egyéni típusfigura-tanulmányok 
- Hétköznapi típusfigurák különböző szituációkban 
- Típusfigurák típushelyzetei 
 
Színjátékos eszközök fejlesztése 
- A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok 
- A gesztusok felerősítésének, a megszólalások felhangosításának gyakorlatai 
- A váltás technikái 
- Kórusgyakorlatok 
- Térérzékelés, térhasználat gyakorlatai 
 
Etűdök, improvizációk 
- Csoportos improvizációk 
- Etűdök típusfigurákkal 
- Etűdök tipikus élethelyzetekkel 
- Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel és felkészülés nélkül, a szituáció több 
alapelemének megadásával 
- Etűdök műalkotás (festmény, fotó, zene) alapján 
- Etűdsor adott figurákra 
- Jelenet építése 
 
Drámaórák 
- A színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámamunka 
- A próbamunka során felmerült problémákat feltáró drámamunka 
 
Mozgásgyakorlatok 
- Gyakorlattervezés: különböző típusú gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a színpadi elvárások 
figyelembevételével 
- Tréningtervezés: egy adott feladathoz szükséges tréning megtervezése, s önálló levezetése, önálló, 
a saját színházi feladatának megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése és elvégzése 
 
Beszédgyakorlatok 
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- Légzőgyakorlatok 
- Kapacitásnövelő gyakorlatok legfeljebb 100-110 szótag 
- Légzőgyakorlatok fizikai igénybevétel közben 
- Légzőgyakorlatok a suttogott és a hangos beszéd váltogatásával) 
- Hanggyakorlatok 
- Szöveges hangerőgyakorlatok 
- Szöveges hangmagasság gyakorlatok 
- A lágy/meleg hangvétel; a kemény/hideg hangvétel; a hangerő és a hangmagasság váltásai szöveges 
gyakorlatokban 
- Az érzelmek, indulatok hangformáló szerepének tanulmányozása, megszólaltatása 
- Artikulációs gyakorlatok 
- A suttogott és a halk beszéd célszerű artikulációja 
- Gyakori artikulációs hibák fölismerése hallás útján 
- A beszédtempótól, hangerőtől és -színtől független, pontos, kifejező artikuláció gyakorlása 
- Ritmus- és tempógyakorlatok 
- Ritmusjátékok hangos és néma szövegmondással 
- A hangsúlyos verselésű és az időmértékes versek gyakorlása; egyszerű prózai szövegek ritmizálása 
- Hangsúly és hanglejtés gyakorlatok 
- Az érzelmek hangsúlyai 
- A szórend és a hangsúly kapcsolata 
 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit, viszonyát, 
eszközkészletét 
- az egyes színészi kifejezőeszközök (pl. arcjáték, gesztus, megszólalásmód) együttes és elkülönített 
használatának gyakorlati alkalmazását 
- a kollektív játék formai jegyeit (pl. kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös 
megjelenítése, a narráció formái) 
- egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét 
- a történetmesélés színházi eszköztárát 
- az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait”, morálját 
 
Legyenek képesek 
- alkalmazni a tipizáló ábrázolás eszközeit 
- a színészi váltás alaptechnikáinak alkalmazására 
- egyes színészi kifejezőeszközök együttes és elkülönített használatára 
- személyes élményeiket, gondolataikat figurába, jelenetbe fogalmazni 
- a kontextust figyelembe véve rögtönözni 
- instrukciókat az improvizációba építeni 
- különböző munkaformákban együtt dolgozni társaikkal 
- ötleteiket az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani 
- jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni 

 
9. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- tipizáló ábrázolásmód mélyítésének, egyénítésének lehetőségeit 
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- a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit 
- a jelmez figurateremtő jelentőségét 
- a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 
- az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 
- a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, belső hang, 
belső monológ, mozdulatlan - „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró 
cselekvés) 
- az elmélyítés technikáit (figurák előélete, jelenet előzményei, feszítő körülmények, cselekvések, 
döntések következményei) 
- szó és gesztus ellentmondásának jelentését és hatását 
- a drámai dialógus sajátosságait 
- az egyszerű státusjátékokat 
 
Fejlessze a tanulók 
- képességeit az érzetek felidézése terén 
- verbális kifejezőerejét 
- érzékenységét 
- toleranciáját 
- konfliktuskezelő képességét 
- megjelenítési képességét az összetett, ellentmondásos figurák és helyzetek ábrázolása során 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- önálló alkotásra egy előadás elkészítésének során 
- a diákszínjátszás legfontosabb eseményeinek figyelemmel kísérésére 
- különböző műfajú színházi előadások megtekintésére 
- jelentős színházi alkotások megtekintésére felvételről 
- az ismertebb színházi folyóiratok olvasására 
 
Tananyag 
 
A típusfigurák egyéni vonásokkal való felruházása (egyénítése) a jellemábrázolás felé tett jelentős 
lépés: a tanév első szakaszában ezzel foglalkozunk- tudva azt, hogy az egyénített típus nem azonos a 
jellemmel. Az embert megmutatni változásai folyamatában, fejlődésében, a vágyaival és 
törekvéseivel, kinyilvánított akaratával és titkaival, érzelmeivel és gondolataival - mindez a színészi 
munka magasiskolájához tartozik. Ezt az alapfokú művészeti képzés során csak elemeiben 
sajátíthatják el a tanulók. 
A jellemábrázolás felé törekedve ismerik meg a realista-naturalista játékmód színészi eszközkészletét, 
és azokat az eljárásokat, amelyek segítségével elmélyíthetik, gazdagíthatják és árnyaltabbá tehetik az 
ábrázolást. Megtapasztalják a szöveg és a nem verbális jelek ellentmondásainak jelentését, az ebben 
rejlő kifejezőerőt, és képessé válhatnak összetett jelentés színjátékos megfogalmazására, annak 
megértésére. Ellentmondásos és szélsőséges érzelmeket követelő élethelyzetekben hitelességre 
törekedve tudnak megnyilvánulni. Megvizsgálják az emberi cselekedetek mozgatórugóit, a 
kommunikáció természetét, ezáltal gazdagodik önismeretük és emberismeretük. 
A típusfigurák egyénítése improvizációkban 
Típusfigurák atipikus helyzetben 
Egyéni jellemrajz-tanulmányok 
Egyazon figura különféle helyzetekbe helyezésével 
Jellem változását ábrázoló etűdsor 
Etűdök a figura „hátterének” kidolgozására 
A realista-naturalista játékmód sajátosságai, eszközkészlete 
A drámai feszültség növelésének technikái 
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Egy drámai mű jelenetének kapcsán a lélektani háttér kidolgozása 
Az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségei, technikái 
A színjáték hitelességének feltételei, törvényszerűségei 
A színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek (csendek, belső hang, belső 
monológ, mozdulatlan - „eszköztelen játék”) 
„belülről kifelé”: az érzetektől a kifejezésig 
„kívülről befelé”: a cselekvéstől az érzetekig, állapotig 
A kellékhasználat szabályszerűségei, alapelvei 
A kellékhasználat gyakorlatai 
Etűdök kellékekkel 
A jelmez figurateremtő jelentősége 
Színjáték jelmezben 
Szó és gesztus ellentmondása a színészi kifejezésben 
A drámai dialógus természete 
Emberi taktikák és stratégiák: páros vagy csoportos improvizációk egy cél elérésének különböző 
stratégiáira 
Emberi taktikák és stratégiák: fórum-színház 
Egyszerűbb státuszjátékok 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a kellékhasználatra épülő rögtönzések gyakorlatát 
- a jelmez figurateremtő jelentőségét 
- az élményfelidézés (pl. belső képek, emlékek, mozdulatok) lehetőségeit, technikáit 
- a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszereket (csendek, belső hang, 
belső monológ, mozdulatlan - „eszköztelen játék”, ellenpontozó játék, elhallgatottat feltáró 
cselekvés) 
- a drámai feszültség növelésének technikáit 
- egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét 
- a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét 
- a drámai dialógus sajátosságait 
 
Legyenek képesek 
- egyszerűbb státusjátékokat játszani 
- a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására 
- önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének egyes 
technikáit 
- kelléket használva improvizálni 
- jelmezben improvizálni 
- hitelességre törekedve játszani 
- a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló módszerek valamelyikének 
alkalmazására 
- emberi taktikák és stratégiák jelentbe emelésére 
- típusfigurák elmélyítésére 
 
 
 
 
 

10. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a stilizáció eljárásait 
- szimbolikus ábrázolás eljárásait 
- a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ, szereplők elő- 
és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) 
- a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (pl. szereptudás, darabismeret, háttérismeretek) 
- a jellemábrázolás legfontosabb követelményeit 
- a cselekvő elemzés alapjait 
- egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 
- a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 
- egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, várakozás) 
- a státuszok jelentőségét 
- a különböző státuszjeleket 
 
Fejlessze a tanulók 
- közös célért, közösségben végzett tevékenységének lelki feltételeit 
- szimbolikus színpadi jelek alkotására és értelmezésére irányuló képességeit 
- szerepformálási képességeit 
- a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét képességét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- rendszeres színházlátogatásra (ezen belül diákszínpadi előadások megtekintésére) 
- a diákszínjátszás és az alternatív színházi világ legfontosabb eseményeinek figyelemmel kísérésére 
- színházi irodalom és szaksajtó olvasására 
- az elsajátított színjátszói képességek, készségek, ismeretek közönség előtt történő bemutatására 
- legalább egy - a tanultak elsajátítását segítő - színvonalas (élő) színházi előadás megtekintésére 
 
 
Tananyag 
A záró évfolyamon a tanulókkal magasabb szinten ismételjük a továbbképző legfontosabb 
gyakorlatait, ezáltal tudatosítjuk bennük az általuk és velük bejárt utat, lehetőséget nyújtunk a 
színjátszói készségek, képességek és ismeretek szintetizálására. Új elem, hogy stlilizációval, 
szimbolikus ábrázolással tudjanak összetettebb, ambivalensebb, egyetemesebb jelenségek 
kifejezésére kísérletet tenni. Ezáltal elmélyülnek a művészi ábrázolás, színházi jelentésképzés 
kérdéseiben. 
A tanulók megismerkednek a státuszjátékok alapjaival és a bonyolultabb szerkezetű, hosszabb időt 
igénybe vevő improvizációkkal. 
A tanév során készülő jelenetek, ezekből szerkesztett játék vagy előadás egyfajta szintézisre ad 
lehetőséget, ezzel együtt a képzés során megszerzett tudás alkalmazására: a következetes, igényes 
színházi alkotómunka megismerésére, annak megtapasztalására, hogy a színházi jelek rendszerében 
minden elemnek tudatos alkotói szándékot kell tükröznie. Ennek részeként a tanulók a színészi 
munka mellett kapjanak módot arra, hogy egy produkció létrehozásához szükséges más színházi 
tevékenységekben is (csoport szinten: az összes alapvető fontosságú színházi munkában) 
kipróbálhassák magukat. 
 
 
Szabályjátékok 
Ön- és társismereti játékok („helyem a csoportban”) 
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Összetettebb, nagyobb koncentrációt igénylő bizalomgyakorlatok 
Fantáziát fejlesztő feladatok a szimbolikus kifejezés jegyében 
Státuszjátékok alapjai, „sajátstátusz”-játékok, státuszok váltogatása 
Etűdök különböző stílusokban - stílusgyakorlatok 
A szerepek, a kontextus, az atmoszféra tartása hosszú improvizációkban 
Hosszú improvizációk a stílus, a státusz, a színpadi kapcsolat tartásával, illetve ezek tudatos váltásával 
A színész játéka - amikor a mozgásé, a gesztusé a főszerep 
Gesztikus tartalmak a szimbolikus kifejezés érdekében) 
A vokális kifejező eszközök színpadi használata 
Etűdök zenei motívumok alapján 
A különböző auditív színházi eszközök alkalmazása (pl. emberi és zenei hang, zörej) 
A szöveg, mint a stilizáció kiindulópontja (asszociációkeltő alapanyag) 
A szöveg, mint vokális alkotás alapja 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a drámai alapanyag színrevitelének állomásait és ezek célját 
- a cselekvő elemzés alapjait 
- egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt 
- a szimbolikus ábrázolás és a stilizáció gyakorlati jelentőségét, hatását 
- a szerepépítést elősegítő egyes munkamódszereket, eljárásokat (pl. belső monológ, szereplők elő- 
és utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus) illetve feltételeket (szereptudás, 
darabismeret, háttérismeretek) 
- a státusz jelentőségét 
- a különböző státuszjeleket 
- egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (pl. tempó, kontraszt, várakozás) 
- a stilizáció és a szimbolikus ábrázolás színpadi lehetőségeit 
 
Legyenek képesek 
- a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében 
- a kifejezés érdekében az „eszköztelen” színpadi létezéstől az expresszív játékmódig tartó skálán 
különböző megnyilvánulásokra 
- több jeleneten áthúzódó szerepív ábrázolására 
- különböző státuszú figurák megformálására 
- jeleneten belül státuszt módosítani 
- jellemfejlődés alapszintű bemutatására 
- társaikkal kisebb csoportokban önálló jelenetalkotási munkára 
- az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos használatára 
- ötleteiket az éppen készülő jelenethez, illetve a színre állított produkcióhoz, a színre állítás 
folyamatához igazítani 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék 
- a leggyakoribb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását 
- a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat 
- egy jelenet indításának, zárásának, fordulatainak, feszültségének, tétjének gyakorlati jelentőségét 
és hatását 
- a színházi alkotófolyamatot, illetve az együttjátszást szolgáló cselekvésformákat, technikákat 
- a szerepépítés legfontosabb módszereit, a színészi játék alapvető iskoláit 
- a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit 
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Legyenek képesek 
- koncentráltan, társaira figyelve, velük együttműködve részt venni tréningeken, próbamunkában, 
előadásokon 
- a színjátékot, mint kommunikációs formát használni az önkifejezésre, a valóság tanulmányozására, 
- színházi improvizációra 
- az improvizációk elemzésére, értékelésére 
- egyes színészi technikák tudatos alkalmazására 
- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel 
- alkattól, képességektől függően különféle szerepek megformálására 
- rendezői instrukciók mentén végzett munkára 
- drámai szövegek értő, színházi megközelítésű olvasására 
 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A vizsga tantárgya és időtartama 
 
Dráma és színjáték 
 

 improvizáció 3-5 perc 
 

 színpadi produkció 
- jelenet 5-7 perc 
vagy 
- előadás 15-30 perc 
 
A vizsga tartalma 
 
A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
 
Improvizáció 
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, időpontja) 
alapján rögtönzött szöveges és szöveg nélküli kétfős jelenet lehet. A szaktanárnak - a tanulók életkori 
sajátosságainak megfelelő - legalább tíz kétfős improvizációs feladatból álló tételsort kell 
összeállítania. A tételsornak szöveggel és szöveg nélkül elvégzendő feladatokat egyaránt kell 
tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat. A 
vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a 
feladatokat tartalmazó tételek közül. Az etűd bemutatása után a vizsgabizottság instrukciókalapján 
variációk bemutatását kéri. A felkészülési idő 5 perc. 
 
Színpadi produkció 
A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján 
készített prózai színházi produkció (2-3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék lehet. A 
produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell közreműködnie. 
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A vizsga értékelése 
 
- Improvizáció 
- Az instrukciók megértése, követése 
- A színpadi megjelenítés alapvető szabályainak alkalmazása (érthetőség, láthatóság) 
- Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése, 
rugalmasság - reakció váratlan történésekre) 
- Stílusérzék (közös játékstílus kialakítása, a választott stílus megtartása, illetve együttes stílusváltás, 
vagy a játékstílusok tudatos ütköztetése a kifejezés érdekében, az egyes elemek - gesztus, 
beszédmód, nyelv, mozgás -egysége) 
- Figyelem, koncentráció 
- Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépítés 
eszköztárának gazdagsága) 
- A színjáték hitelessége (az ábrázolás mélysége, igazságtartalma, személyessége, a figurák közti 
viszonyok, viszonyváltozás érzékletes ábrázolása) 
- Az improvizáció „dramaturgiája” (a jelenet indítása, jelenet zárása, cselekményépítés, sűrítés 
képessége, feszültségteremtés, fordulatok) 
- Atmoszférateremtés 
- Színjátszói kifejezőeszközök, intenzitás 
- Fantázia, ötletesség, humor 
- Színpadi produkció (előadás, jelenet) 
- Koncentráció, figyelem 
- Együttműködés (a jelenet tempójának közös kialakítása, a partner impulzusainak elfogadása, erős 
impulzusok küldése a partner felé, közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös 
játékstílus kialakítása, tartása) 
- Hiteles játékmód (nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközök hiteles alkalmazása, személyessége, 
életélmények, tapasztalatok játékká formálása, a figurák közti viszonyok, viszonyváltozás érzékletes 
ábrázolása) 
- A játék intenzitása 
- Karakterábrázolás (a karakter tartása, a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, a karakterépítés 
eszköztárának gazdagsága, a karakterábrázolás elmélyítése, személyessé tétele) 
- Stílusérzék (alkalmazkodás a produkció játékstílusához, közös stílushoz illeszkedő színjátékos 
kifejezőeszközök) 
- Ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó tempóváltás) 
- Feszültségteremtés 
- Atmoszférateremtés 
- Verbális kifejezőeszközök használata 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Színpad vagy dobogók 
Egészalakos tükör 
Ritmus- és dallamhangszerek 
CD-lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó- vagy DVD-lejátszó 
Videokamera 
Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, spotlámpák, 
mobil fényforrások) 
A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD-k, DVD-k 
Tornaszőnyeg 
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BESZÉD ÉS VERS 
 
A beszéd és vers tantárgy tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 
természetessé válásához és maradásához, dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt - az 
adottságaiknak és a képességeiknek megfelelő szinten - könnyen érthetővé és élvezhetővé 
fejlesztéséhez. A tantárgy ugyanakkor keltse fel az érdeklődést a tudatos beszédművelés, valamint a 
vers- és prózamondás mint önálló pódiumi műfaj iránt. 
 
A tantárgy feladata, hogy a tanulók a különböző képességfejlesztő gyakorlatokon, játékos 
feladatokon, szövegelemzéseken és memoritereken keresztül váljanak képessé a magyar nyelv magas 
szintű, tudatos használatára, az irodalmi műalkotások értő befogadására és értelmezésére, jussanak 
el a lírai és prózai szövegek interpretálásának magas színvonaláig. A tantárggyal való ismerkedés 
során erősödjön befogadói és előadói attitűdjük, váljanak képessé a verskultúra ápolására. 
 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a beszédfolyamat eseményeit (légzés, hangadás, kiejtés) 
- a vers zenei-ritmikai jellemzőit 
 
Fejlessze a tanulók 
- hallási figyelmét 
- megfigyelőképességét 
- ritmusérzékét 
- a csoportos munkára való készségét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- képességeik megismerésére 
- megfigyeléseik megfogalmazására 
- versolvasásra, fantáziájuk, asszociációs képességeik felszabadítására 
- csoportos versjátékokra 
 
Tananyag Lazítógyakorlat 
- Lazítás-feszítés 
 
Légzőgyakorlat 
- A légutak és a légzés folyamatának megfigyelése 
- Légzőgyakorlatok hangokkal 
- Szabályozott légzés egyszerű szólamokkal, mondókákkal 
- Fúvójátékok folyamatosan, szaggatottan, lágyan, erősen 
 
Hanggyakorlatok 
- Játékos hangutánzás (állatok, gépek, tárgyak) magassági és dinamikai váltásokkal) 
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Hallásgyakorlat 
- Egymás hangjának felismerése 
- A környezet hangjainak megfigyelése 
 
Artikulációs gyakorlatok 
- Beszédmozgás-ügyesítés szavakkal, szólamokkal, nyelvtörő mondókákkal 
- Szájról olvasás - hangok 
 
Ritmus- és tempógyakorlatok 
- Versek ütemezése tapssal, járással, ütőhangszerekkel 
- Kis vers-zenei kompozíciók készítése közmondásokból, ritmikus szólásokból 
 
Hangsúlygyakorlat 
- A szóhangsúly 
- Szövegek memoriterként való rögzítése 
- A közös szövegtanulás (mondókák, ritmikus gyermekversek, párbeszédes versek) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- az egyszerű mozgásügyesítő gyakorlatokat 
- artikulációs és ritmusgyakorlatokat 
- az általában érvényes hangsúly-szabályokat 
 
Legyenek képesek 
- figyelmüket a saját beszédükre irányítani 
- a szöveg zenei-ritmikai elemeinek kiemelésére 
- csoportos ritmusjátékokra 
- csoportban történő vers-előadásra 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a célszerű beszédlégzés folyamatát és egyszerű gyakorlatait 
- a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 
- a vershelyzetek felismerésének lehetőségeit 
- az egyszerűbb képek, hangulatok kibontásának lehetőségeit 
- a mimika és a testbeszéd szerepének jelentőségét 
 
Fejlessze a tanulók 
- hangszínnel való bánásának képességét 
- szabad asszociációs készségét 
- hanggal történő karakterábrázoló képességét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- a saját és mások beszédének megfigyelésére 
- különböző hangulatú szövegekkel való munkára 
- kifejezőeszközeik bővítésére 
 



 272 

Tananyag 
 
Légzőgyakorlatok 
- Légzéstípusok ismertetése, megfigyelése 
- A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése és egyszerű gyakorlatai 
 
 
Hanggyakorlatok 
- Hangkitaláló játékok (pl. állatok, mesefigurák, tárgyak elképzelt beszéde) 
- Személyek és hangulatok megszólaltatása (hangszín-játék) 
- A természetes alaphang gyakorlatai mindennapi szólamokkal, verssorokkal 
 
Artikulációs gyakorlatok 
- Ajak és áll gyakorlatok 
- A magánhangzók gyakorlatai 
- A szóvégejtés játékos gyakorlatai 
 
Ritmus és tempógyakorlatok 
- Versek, mondókák ütemezése kötött mozgással 
- Versek, mondókák lassuló és gyorsuló tempóban egyaránt, hangerőváltásokkal 
 
Hangsúlygyakorlatok 
- Az állítás (kijelentés) hangsúlya 
- Ereszkedő beszéddallam 
- Számnevek, évszámok hangsúlya 
- A név hangsúlyai 
- A név a cím, és a szöveg kapcsolata szöveggel való munkák 
- Játék a szöveggel (ismert gyerekdalokkal, versekkel) 
- Képek felismerése, szétválasztása, saját szavakkal történő leírása 
- A hangulatváltó-pontok tudatosítása 
- Hangkulissza készítése szabad asszociációkkal 
- Mozgás-improvizáció a szövegre (szöveg nélkül) 
- Szöveg és mozgás összekapcsolása 
 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
- Rövidebb szövegek kiválasztása, bemutatása a gyerekirodalom klasszikusaitól,- az egyéni 
választások szabadságával 
 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a természetes és a szerep-beszédhang jellemzőit 
- a vers képekre tagolásának módjait az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét 
 
Legyenek képesek 
- légzésük egyszerű szabályozására 
- különféle hangszínekkel karakterek és hangulatok megjelenítésére 
- egyszerűbb költői képek felismerésére és kibontására 
- a szövegek tartalmának kifejtésére 
- a szöveg memoriterként való rögzítésére 
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3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a természetes beszédhang tulajdonságait 
- a hétköznapi beszéd stílusteremtő erejét 
- a saját középhang megtalálásának módjait 
- a meseszövés alapvetéseit 
- a mesék, verses mesék, kisprózák illetve a prózaversek előadói különbségeit 
 
Fejlessze a tanulók 
- koncentrációs képességét 
- artikulációs ügyességét és pontosságát 
- a belső képek előhívását 
- a történetmeséléshez szükséges készségeket 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- az otthoni gyakorlásra 
- saját élményeik szabatos megfogalmazására 
- mese és novella olvasására 
- eredményeik bemutatására 
- mesélésre, nagy mesemondó egyéniségek lemezeinek vagy előadásainak meghallgatására 
 
Tananyag 
 
Légzőgyakorlatok 
- Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok zaj és látvány (vállemelés) nélkül 
- Légzésszabályozó gyakorlatok 
 
Hanggyakorlatok 
- A mellkasi rezonancia megerősítése 
- Mondókák mellhangon és fejhangon 
- A közép hangsáv felismertetése 
- Hangelőrehozó gyakorlatok 
 
Artikulációs gyakorlatok 
- A zárhangok gyakorlatai, kettőzésük technikája 
- A hosszú magánhangzók ejtésének gyakorlatai 
- Szájról olvasás (ismert verssorok, mondókák) 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Ütemezés kitalált mozgássorral 
- Időmérték- ütemhangsúly (támaszkodni a ritmusra, ellene dolgozni...) 
- Ritmus a prózában 
- A tagolás módozatai 
 
Hangsúly-gyakorlatok 
- A kérdezés hangsúlya és hanglejtése kérdőszóval és anélkül 
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- Közbevetések 
- A mesélő és a beszélő elkülönítése 
- Értelmi és érzelmi hangsúlyok 
- Felkiáltások, óhajtások, jelző és jelzett szó kapcsolata 
 
A szöveggel való munkák 
- Közös mese-költés (pl. egyszerű láncmese vagy ismeretlen történetek végének kitalálása, nem várt 
fordulat beiktatása) 
- Így mesélte anyukám - kedves mesék után-mondása 
- Saját élményű történetek és viccek mesélése 
- Mesélési technikák felismerése 
- Közös mesemondás, dramatizálással 
- A szereplők elkülönítése, megszólaltatása 
- Nonverbális kommunikáció, mimika, testbeszéd 
 
 
Mesehallgatás, meseolvasás 
- Mesemondókkal való ismerkedés, előadás, hangos-könyv vagy mese-lemez segítségével 
- Régi és új „mesék” olvasása (népmesék, majd rövid műmesék) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a kérdezés, felkiáltás, közbevetés helyes dallamvonalát 
- a szereplők elkülönítésének néhány variációját 
- az alapvető testbeszéd-formákat 
 
Legyenek képesek 
- széles hangterjedelemben, játékosan és könnyedén mondani szöveget 
- rövid történetek, mesék értelmezésére, élményszerű felépítésére, közönség előtti önálló előadására 
 
 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a koncentráció szerepét a beszédben 
- a vers-kommunikáció fogalmát 
- a művek befogadásának, értelmezésének és közvetítésének lehetőségeit 
- a versmondó versenyek mibenlétét, és az azokon való részvétel ismérveit 
- a balladamondás sajátosságait 
 
Fejlessze a tanulók 
- ritmusérzékét 
- kommunikációját 
- a személyes közlés és a saját gesztusrendszer tudatosítását 
- képi fantáziáját 
- előadói technikai tudását 
 
Ösztönözze a tanulók 
- eleven hanghasználatát 
- produktív fantáziáinak előhívását 
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- önálló szövegválasztását 
- „házi” vers- és prózamondó alkalmainak szervezését 
- önálló véleménynyilvánítását 
 
Tananyag 
Légzőgyakorlatok 
- Szöveges gyakorlatok mozgás közben 
- A lopott (pót) levegővétel technikája 
 
Hanggyakorlatok 
- A mellkasi rezonancia megerősítése 
- Skálázás szavakkal, verssorokkal, legfeljebb egy oktáv terjedelemben 
 
Artikulációs gyakorlatok 
- A j-l-r hangok gyakorlatai 
- Az artikulációs hibák fölismerése hallás útján 
- „Szinkron-játék” (szájról olvasás) versekkel 
 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Időmértékes versek ritmizálása 
- Játék a magyaros versformákkal 
 
Hangsúlygyakorlatok 
- A tagadás hangsúlya 
Szöveggel való munka: 
- Változatos hangulatok, érzelmek megmutatása (kreatív hangfestés) 
- Vershelyzetek, szituációk- helyzetdalokban, zsánerképekben 
- Lírai dalok - hangszín, hangulat, érzelem, tempó 
- Ismerkedés a balladákkal - sűrített érzelmek, feszültségek megjelenítése 
 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
- Választott nép- vagy vígballada 
- Kisprózák (műmesék, novellák) 
- Vidám, rövid időmértékes versek 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a légzés szövegtagoló szerepét 
- beszédhibáik korrekciós lehetőségeit, a kreatív hangfestés eszközeit 
- a hangszín szerepét a hangulatteremtésben 
- a pódiumi kiállás, megszólalás alapvető ismérveit 
 
Legyenek képesek 
- légzésük tudatos irányítására 
- oldott, természetes középhangjuk használatára 
- saját kiejtésük megfigyelésére és elemzésére 
- különböző ritmusú lírai művek érzékletes megszólaltatására 
- felépített produkciók bemutatására 
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5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a hallás és beszédállapot kapcsolatát 
- a gyakran hallható beszédhibákat, és azok korrekciós lehetőségeit 
- az érzelmek, indulatok hangsúlymódosító szerepét 
- a verselemzés előadói központú megközelítését 
 
Fejlessze a tanulók 
- hallásfigyelmét, hallási megkülönböztető képességét 
- képzelőerejét 
- érzelmi intelligenciáját 
- empatikus és műértelmező képességeit 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- a gesztusok és a mimika természetes használatára 
- a versek saját élményű megfogalmazásának közelítésére 
- önálló választású szövegek megformálására 
- csoportos versműsorokban való részvételre 
 
 
 
Tananyag 
 
Légzőgyakorlatok 
- Fizikai terheléssel 
- Koncentrációs légzőgyakorlatok 
- Nyelvtörők légzésszabályozással 
 
Hanggyakorlatok 
- A térhez igazodó középhang gyakorlatai 
- Indulati fokozás-csillapítás egyszerű szólamokkal 
 
Artikulációs gyakorlatok 
- Nyelvtörők a sziszegő és a susogó hangok gyakorlására 
- A gyakran előforduló beszédhibák egyszerű korrekciós gyakorlatai 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Időmértékes versek tetszőleges és kötött ritmuskísérettel 
Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 
- Mondatok hangsúly-variációi 
- Az indulat és érzelem hangsúlyai 
 
Szöveggel való munka: 
- Tartalom és forma; gondolati ívek 
- Személyes közelítés a szöveghez 
- A szöveg és a testbeszéd egymásra hatása 
- A megszemélyesítések játékai (párbeszédes versek) 
- Ismerkedés a szónoki beszéd alapjaival - az érvelés tagolási technikái 
- Erő, dinamika, gondolat a szövegben 
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- Elbeszélő költemények - (narrátor, több szereplő ...) 
- Rövid, ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
- Az irodalomórai kötelezők előadói feldolgozása 
- Válogatás, önálló választás alapján, a kortárs irodalomból 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 
- a művészi előadás gondolati (érzelmi) és beszédtechnikai feltételeit 
- a hangsúly és érzelmi többletek jelentés-módosító szerepét 
 
Legyenek képesek 
- alkalmazkodni a térhez 
- megfelelő hangerővel, tartósan, érthetően szöveget mondani 
- a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára 
 
 

6. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a beszédtechnikai váltások szerepét 
- a leíró költészet és a gondolati líra sajátosságait, előadói követelményeit 
 
Fejlessze a tanulók 
- figyelemmegosztó képességét 
- esztétikai érzékenységét 
- képközvetítési készségeit 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- hangi adottságaik eleven használatára 
- önismeretük pontosítására 
- saját közlésvágyuknak megfelelő szövegek kiválasztására, tolmácsolására 
- csoportos és egyéni előadói munkára 
- ünnepi műsorok szerkesztésében való kreatív részvételre 
- az irodalmi előadó-művészet fórumainak megismerésére 
 
Tananyag 
 
Légzőgyakorlatok 
- Koncentrációs légzőgyakorlatok mozgás közben 
 
Hanggyakorlatok 
- Szöveges hangerőgyakorlatok: a középhangerő, az erős és az intim hangvétel 
- Szöveges hangmagasság gyakorlatok legfeljebb egy oktáv terjedelemben 
 
Artikulációs gyakorlatok 
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- Pontos, pergő tempójú szöveges gyakorlatok mozgás és fizikai terhelés közben 
 
Ritmus és tempógyakorlatok 
- Időmértékes szövegek gyakorlatai tempóváltásokkal 
 
Hangsúly és hanglejtésgyakorlatok 
- Összetett mondatok hanglejtése 
- A „lebegő” szólamvég 
 
Szöveggel való munka 
- Gondolati és leíró versek színei 
- Hangszín-váltások, hangerő, tempó, ritmus 
- Érzelmek- átélés, és/vagy közvetítés 
- Instrukció-adás (pl. egymás versmondásának megfigyelése, értékelése, a véleménynyilvánítás 
mikéntje) 
- Saját élmény keresés a versekben 
- Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
- Ünnepi műsorok szerkesztési gyakorlata (szövegek és zenék gyűjtése, válogatása) 
 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
- Az iskolai kötelezőkön túli önálló választások 
- Műballadák 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- az írásjelek megszólaltatásának lehetőségeit 
- a kifejező beszéd lehetőségeit és hatáselemeit 
- saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 
 
Legyenek képesek 
- figyelmük megosztására 
- érzelmeik kondicionálására 
- fantáziájuk és előadókészségük felszabadítására 
- ismeretlen szövegek értelmezett felolvasására 
- önmaguk és egymás teljesítményének többirányú értékelésére 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanulók ismerjék 
- a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat 
- a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat 
- az általában érvényes hangsúly-szabályokat 
- az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét 
- a szövegválasztás alapvető kritériumait 
- a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket 
- a testbeszédjeleit 
- a pódiumi szereplés alapvető követelményeit 
- saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat 
- a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát 
 
Legyenek képesek 
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- a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak legjobban 
megfelelő beszédállapot elérése érdekében 
- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát 
- a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben 
- a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésének 
felismerésére 
- a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére 
- mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására 
- önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére 
- a kommunikációs csatornák eleven használatára 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Beszéd és vers 
- beszédgyakorlat-sor bemutatása 5 perc 
- vers- és prózamondás 5 perc 
 
 
A vizsga tartalma 
 
A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze: 
 
Beszédgyakorlat-sor bemutatása 
Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a szaktanár által 
összeállított - és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó - gyakorlatsor) 
 
Vers- és prózamondás 
A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott két különböző 
hangulatú vers vagy próza előadása 
 
A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet 
vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által 
választott műveket kell előadnia. 
 
A vizsga értékelése 
 
Beszédtechnikai ismeretek: 
- a gyakorlatok ismeretének szintje, 
- a megvalósítás pontossága, 
- oldott artikuláció és középhang, 
- tudatos nyelvhasználat 
 
A választott szövegek előadása: 
- kifejező megszólaltatás, 
- előadásmód, 
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- kiállás, 
- jelenlét, 
- közvetítő erő, 
- előadói készségek 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a hangszín jelentésformáló szerepét 
- az önálló szövegelemzés ismérveit 
- a tartalom kibontásának kreatív formáit 
 
Fejlessze a tanulók 
- ritmus- és tempóérzékét 
- képességeit érzelmi megnyilvánulásaik megformálására 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- a rendszeres gyakorlásra 
- beszédképességeik, a verbális és nonverbális csatornáik minél változatosabb használatára 
- új képességek kibontakoztatására, felfedezésére 
 
 
Tananyag 
 
Légzőgyakorlatok 
- Bemelegítő gyakorlatok 
 
Hanggyakorlatok 
- Hangerőszabályozó gyakorlatok 
 
Artikulációs gyakorlatok 
- A magánhangzók kapcsolódásainak helyes ejtése 
 
Ritmus- és tempógyakorlatok 
- Ritmizálás az értelmi hangsúlyok visszahelyezésével 
 
Önálló verstechnikai gyakorlatok, játékok 
- Versek, népdalok vakszövegként való használata 
- Versépítés (a vers logikájának felismerése) 
 
Szöveggel való munka 
- Fokozás, építkezés, poentírozás 
- Hogyan mondjunk ma régi szövegeket? 
- Idegen szavak a szövegben - megoldások 
- Kor- és karakteridézés 
- Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
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Szövegek memoriterként való rögzítése 
- Iskolai kötelezők melletti szabad választások 
- Klasszikusokból szabadon választva 
- Kortárs versekből való választás 
 
Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 
- „Ismeretterjesztő előadás” szerkesztése - zenével 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a magánhangzók kapcsolódásaira érvényes ejtési szabályokat 
- a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét 
- az önálló szövegelemezés ismérveit 
 
Legyenek képesek 
- beszédtechnikai ismereteik előadói helyzetben való tudatos alkalmazására 
- klasszikus versformájú szöveg skandálás nélküli ritmikus megszólaltatására 
- ismert karakter-hangzások megformálására, alkalmazására 
 
 

8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókat 
- a szövegek tagolásának, földolgozásának módozataival 
- a beszédtanítás nagy egyéniségeivel 
 
Fejlessze a tanulók 
- hangadási bátorságát és erejét 
- előadói önbizalmát, kifejező eszközeit 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- beszédük rendszeres gondozására 
- önkifejező szövegek gyűjtésére, előadására 
- versműsorok látogatására 
 
 
 
Tananyag 
 
Légzőgyakorlatok 
- Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 
 
Hanggyakorlatok 
- Szinten-tartó (bemelegítő) gyakorlatok 
 
Artikulációs gyakorlatok 
- A mássalhangzók kapcsolódásának helyes ejtése 
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Ritmusgyakorlatok 
- Gyakorlatok tempóváltásokkal 
 
Szöveggel való munka 
- A nagy érzelmek verseinek megszólaltatása 
- Tragikum a közlésben 
- Szerelmes versek 
- Realista és groteszk szövegek (novellák) 
- Nonszensz versek 
- A tudatos szövegválasztás ismérvei 
- Saját mondanivaló megtalálása és kifejezésre juttatása (közlésvágy) 
- Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
- Iskolai kötelezők melletti szabad választások 
- Kortárs versekből való választás 
- Kisprózák-egypercesek, prózaversek 
- Repertoár-építés, gyarapítás 
 
Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 
- „Ilyenek vagyunk” „önismereti előadás” szerkesztése - zenével 
 
Tájékozódás a beszédtanítás szakirodalmában 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a bemelegítő hang-gyakorlatokat 
- a beszéd dallamának változatait és kifejező 
- erejét 
- a beszédtanítás hazai nagyjainak nevét és fontos műveit 
 
Legyenek képesek 
- halkan és suttogva is szöveget mondani 
- önállóan, személyiségükhöz illő verset/szöveget választani 
- csoportmunkában együtt dolgozni 
 

9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a beszédtechnikai váltások szerepét a kifejezésben 
- az önálló versválasztás, feldolgozás ismérveit 
- a kifejező előadás kritériumait 
- a különböző pódiumi műfajokat 
 
Fejlessze a tanulók 
- „beszéd-elemző” hallását 
- érzelmi rugalmasságát 
- előadó-technikai felkészültségét 
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Ösztönözze a tanulókat 
- a változatos hanghasználatra 
- a kifejező-eszköztár tudatos használatára 
- önálló repertoár-építésre 
- csoportos pódiumi előadások létrehozására 
 
Tananyag 
 
Légzőgyakorlatok 
- Gyakorlatok suttogott beszéddel 
- Koncentrációs gyakorlatok figyelemmegosztással 
 
Hanggyakorlatok 
- Gyakorlatok suttogott és hangos beszéd váltakozásával 
- Váltások a beszédben (hangerő, hangszín, hangmagasság) 
 
Artikulációs gyakorlatok 
- Beszédmozgás ügyesítő gyakorlatok 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Prózai szövegek ritmizálása 
 
Hangsúlygyakorlat 
- A hangsúly és a szórend viszonya 
 
Szöveggel való munka 
- A kifejező előadás ismérvei váltakozó hangulatú, tartalmú szövegekben 
- A vershelyzet megteremtése, felidézése, a hangulatváltások gyakorlása 
- A tudatos szövegválasztás ismérvei 
- Versmonológok- drámai monológok (azonosságok és különbségek) 
- Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
- Kortárs versekből való önálló választás 
- Monológok, versmonológok, szerepversek 
- Repertoár-építés, gyarapítás 
 
Szerkesztési gyakorlat, csoportmunkában való részvétel 
- Szertartásjátékok, oratóriumok, nagyobb lélegzetű irodalmi művek csoportos megszólaltatása 
- Vers-színház (új kifejezési formák keresése) 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- az artikulációs mozgás-ügyesítés gyakorlatait 
- a pódiumi műfajokat 
- a különböző hangulatú versek, szövegek előadásának technikai ismérveit 
 
Legyenek képesek 
- egyéni beszédfeladataik önálló, eredményes elvégezésére 
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- saját repertoár-építésre 
- önállóan, személyiségükhöz illő vers- vagy prózai szöveg kiválasztására 
- csoportos munkában pódiumi előadások létrehozására 
 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókat 
- a beszéd-bemelegítő gyakorlatok jelentőségével 
- az önálló versformálás felelősségével 
- a pódiumművészet kiemelkedő alakjaival 
- a versmondás szerepével. 
 
Fejlessze a tanulók 
- önállóságát 
- értelmi és érzelmi intelligenciáját 
- kommunikációs készségeit 
- értő befogadói attitűdjét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- önképzésre 
- a szakirodalom tanulmányozására 
- a verskultúra ápolására előadói estek látogatására, verslemezek hallgatására 
- a tudatos nyelvhasználat elmélyítésére 
 
Tananyag 
 
Összetett gyakorlatok: a légzés-hangadás-artikuláció összehangolása 
Összetett beszéd-bemelegítő gyakorlatok 
Rövid elméleti áttekintés a pódiumművészet történetéről 
Vershallgatás- a pódiumművészet nagyjai 
Szöveggel való munka 
A kifejező előadás ismérveinek rögzítése 
Ismeretlen szövegek első olvasatú, értelmezett, kifejező felolvasása 
Szövegek memoriterként való rögzítése 
Kortárs versekből való önálló választás 
Tematikus versmondó versenyekre való felkészülés 
Repertoár-építés, gyarapítás 
Szerkesztési gyakorlat 
Önálló estek szerkesztési alapelvei 
 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a szinten-tartó és a továbbfejlesztő beszédtechnikai gyakorlatokat 
- a verselemzés, a szövegértelmezés folyamatát 
- a szerkesztés alapvető technikáit 
- a pódiumművészet történetének rövid krónikáját, és kiemelkedő előadóit 
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Legyenek képesek 
- önállóan bemelegíteni szöveges szerepléseik) előtt 
- önálló szövegválasztásra és annak megformálására 
- rövidebb lélegzetű önálló műsorok szerkesztésére 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék 
- az önálló szövegelemzés ismérveit, a tartalom kibontásának kreatív formáit 
- a beszéd dallamának változatait és kifejező erejét 
- a beszéd váltásait (erő, magasság, hangszín, tempó) 
- a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit 
- a különböző hangulatú szövegek előadási technikáit 
- a pódiumművészet történetét, kialakulását, és ismert alakjait 
- a pódiumi műfajokat 
 
Legyenek képesek 
- dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására 
- önállóan, személyiségükhöz illő vers- vagy prózai szöveg kiválasztására 
- ismeretlen szövegek kifejező megszólaltatására 
- saját repertoár-építésre 
- a választott és megtanult szövegek hiteles tolmácsolására 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
 
A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Beszéd és vers 
- beszédgyakorlat-sor bemutatása 5 perc 
- vers- és prózamondás: előadás repertoárból 12 perc, ismeretlen szöveg felolvasása 3 perc 
 
A vizsga tartalma 
 
Beszédgyakorlat-sor bemutatása 
A tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (pl. bemelegítő gyakorlatok, az artikulációs biztonságot 
és pontosságot fejlesztő feladatok, szöveg ritmizálása) 
 
 
Vers- és prózamondás 
 
Repertoárból való vizsga: 
A tanuló repertoárjából választott három különböző hangulatú vers vagy próza előadása. A tanuló 
szabadon választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen, lehetőleg különböző 
hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott műveket kell előadnia. 
 
Ismeretlen szöveg értő megszólaltatása: 
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A tanuló a vizsgabizottság által hozott irodalmi anyagból - a helyszínen történő választás és rövid 
felkészülés után - értelmezett, bemutató felolvasást tart, s ezzel kapcsolatban kérdésekre is válaszol. 
 
A vizsga értékelése 
 
- Beszédtechnikai ismeretek 
- A tudás technikai szintje 
- A megvalósítás pontossága 
- Természetes, oldott artikuláció és középhang 
- Választott szövegek előadása 
- Szövegválasztás (önismeret és önértékelési szint) 
- Értelmezés (a szövegek gondolati és érzelmi síkjai, az előadás építkezése) 
- Előadásmód (kiállás, jelenlét, közvetítő erő, előadói készségek) 
- Elméleti felkészültség 
- Helyes nyelvhasználat 
- Ismeretlen szöveg előadása: 
- A felolvasás gördülékenysége 
- A szöveg értő megszólaltatása 
- A szöveg alaphangulatának közvetítése 
- Helyes nyelvhasználat 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
Alapvető fénytechnika 
CD-lejátszó vagy magnó 
Tévé, videó- vagy DVD-lejátszó 
CD-k, DVD-k, videofelvételek neves előadóművészek előadásaiból 
Hang-, zörej-, és zajkeltő eszközök 
 
 

 
ZENE ÉS ÉNEK 

 
A tantárgy célja az ösztönös zenei készségek fejlesztésével a biztos hangképzésen alapuló éneklés, 
valamint az egyszerűbb ritmus- és dallamhangszerek használatának elsajátítása. 
Cél, hogy a tanuló a zeneirodalom kiemelkedő szemelvényein keresztül megismerjék a zenei 
stíluskorszakokat és azok jellemző műfajait, különös tekintettel a zenés színházi műfajokra és a zene 
színházi felhasználásának lehetőségeire. A tantárgy feladata elérni, hogy a tanuló számára 
természetessé váljanak a zenei megnyilvánulási formák, és hogy képessé váljon a dramatikus 
tevékenységek során azok kreatív alkalmazására. 
 
 

Alapfokú évfolyamok 
 

1. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a magyar népdalkincs néhány régi hiedelmet őrző dalát és szokásdallamát 
- néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésített változatát 
- a negyed (tá) és a nyolcad (ti-ti) fogalmát 
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- a felelgetős és a kánon éneklést 
- az egyszerűbb ritmushangszereket 
- egyes, a dramatikus játékokhoz alkalmas zeneművek részleteit 
 
Fejlessze a tanulók 
- tiszta éneklését 
- ritmusérzékét 
- tempóra vonatkozó megfigyelési képességét 
- ritmus- és dallamimprovizációs képességét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- a felszabadult éneklésre 
- minél több dal elsajátítására 
- egyéni és csoportos éneklésre 
- különböző ritmushangszerek kipróbálására 
- egyszerű dallam és ritmus rögtönzésére 
 
Tananyag 
 
Beéneklő gyakorlatok 
- Szillabikus, kis hangterjedelmű szöveges gyakorlatok 
 
Egyszólamú éneklés 
- Gyermekjátékdalok és szokásdallamok (pl. naphívogatók, esőhívogatók, lucázás, regölés) 
- Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek) 
 
Többszólamú éneklés 
- Népdalkánonok 
- Egyszerű dallamokhoz vokális dudakíséret 
- Énekelt versek (megzenésített, a tanulók életkorának megfelelő gyerekversek) 
 
Énekes improvizáció 
- Dallamvisszhang-játék 
- Versek megszólaltatása kis hangterjedelmű, a tanulók által rögtönzött dallamokkal, énekbeszéddel 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Saját légzés, szívdobogás ritmusának megszólaltatása 
- Mozgás közben egymás tempójának átvétele 
- Különböző mozgással tempóérzék fejlesztése 
- Egyenletes lüktetés, illetve dal- vagy versritmus hangoztatása 
- Ritmusvisszhang-játék (mozgással és/vagy hangszerrel) 
 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Csendjáték, mozgáskoncentrációs gyakorlatok 
- A környezet hangjainak megfigyelése, utánzása a környezet tárgyaival, ritmushangszerekkel 
- Dallamhoz mozgásformák keresése, dallamok előadásmódjának mozdulatokkal való megismétlése 
 
Zenehallgatás 
- Állatok ábrázolása a zenében 
- Különböző karakterű táncok (a klasszikus zenében) 
- Népzenei felvételek (különböző tájegységek táncdallamaiból) 
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Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a tanult hiedelmet idéző és szokásdallamokat 
- a tanult énekelt verseket 
- a negyed, nyolcad ritmusképletet 
- a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 
 
Legyenek képesek 
- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
- az egyenletes lüktetés ill. dal- vagy szövegritmus hangoztatására 
- a hallott zenemű karakterének megfelelő mozgásos lekövetésre 
 
 

2. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a magyar népdalkincs néhány, a felnőtt élet szokásait utánzó gyermekjátékdalát és szokásdallamát 
(pl. párválasztók, lakodalmasok, altatók) 
- néhány, a tanulók életkorának megfelelő vers megzenésített változatát 
- az egyszerű felelgetős és kánonban énekelhető dalok további szemelvényeit 
- a szinkópa ritmusképletet 
- egyes, a gyermekvilághoz, ismert mesékhez köthető klasszikus művek részleteit 
 
Fejlessze a tanulók 
- tiszta és bátor éneklését 
- többszólamú éneklését 
- ritmus- és dallamimprovizáló képességét 
- zene és mozdulat összekötésére irányuló képességét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- a felszabadult éneklésre 
- minél több dal elsajátítására 
- improvizálásra 
- zenéhez kötődő szabad mozgásra 
- a zenei megnyilvánulásokban való minél aktívabb részvételre 
 
Tananyag 
 
Beéneklő gyakorlatok 
- Közepes hangterjedelmű szöveges gyakorlatok, hajlítással is 
 
 
Egyszólamú éneklés 
- Gyermekjátékdalok (felnőtt élet szokásait utánzó játékok, pl. párválasztók) 
- Szokásdallamok (pl. lakodalmas) 
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- Énekelt versek (pl. évszakokhoz, természeti jelenségekhez kapcsolódó költemények megzenésített 
változatai) 
 
Többszólamú éneklés 
- Egyszerűbb kánonok 
- Énekelt versek 
 
Énekes improvizáció 
- Hangszín- és hangmagasság változtatására irányuló játékok, gyakorlatok 
- Dallamhangok, rövid dallamok éneklése dinamikai váltásokkal 
- Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Egész test mint hangszer használata (taps, dobbantás, térd, csettintés) 
- Egyszerű ritmusosztinátók különböző testhangzásokkal és ritmushangszerekkel 
- Rezonáló deszkalap mint hangszer (szekrény, pad, szék) 
 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Különböző zeneművek hangulatának visszaadása mozgással 
- Mímes játékok (hangszerek megszólaltatása, zenekar) 
 
Zenehallgatás 
- Karakterek ábrázolása a zenében 
- Népzenei felvételek (szokásdallamok, pl. lakodalmas) 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a tanult gyermekjátékdalokat és szokásdallamokat 
- a tanult énekelt verseket 
- a szinkópa ritmusképletet 
- a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 
 
Legyenek képesek 
- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
- három, illetve négy hangból álló motívum improvizálására 
- a zene hangulatának, karakterének visszaadására mozgással 
 
 

3. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely-járás szokását őrző dallamát 
- néhány, életkoruknak megfelelő vers megzenésített változatát 
- a triola ritmusképletet 
- néhány ismert barokk zenei szemelvényt 
- a barokk tánctételek karakterét 
- a barokk zene jellemző stílusjegyeit 
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Fejlessze a tanulók 
- tiszta éneklését 
- többszólamú éneklési készségét 
- hangterjedelmét 
- zenei memóriáját 
- képességét a zenei történések értelmezésére, ismert történeten keresztül 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- a felszabadult éneklésre 
- minél több dal elsajátítására 
- kánonéneklésre 
- ritmushangszerek kreatív használatára 
- elmélyült zenehallgatásra 
- a zenei stílusjegyek megfigyelésére 
- a hallott zeneművel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 
 
 
Tananyag 
 
Beéneklő gyakorlatok 
- Szöveg nélküli gyakorlatok, oktáv hangterjedelemig 
 
Egyszólamú éneklés 
- Szokásdallamok (karácsonyi magyar népénekek, Gergely-járás) 
- Énekelt versek (a tanulók életkorának megfelelő költemények megzenésített változatai hangszeres 
kísérettel) 
 
Többszólamú éneklés 
- Kánonok 
- Quodlibet 
 
Énekes improvizáció 
- Dallamhang, egyszerű dallam zenei összetevőinek változtatása (időtartam, hangmagasság, hangerő, 
hangszín, szünetek) valamely kifejezni kívánt tartalom szolgálatában 
- Adott prózai vagy verses szövegre egyszerű dallamimprovizáció a zenei összetevők változtatásával 
- Felelgetős játék 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Ritmusfelelgetős a tanult ritmusképletek alkalmazásával 
- Ismert dallamra ritmusosztinátó rögtönzése a tanult ritmusképletek alkalmazásával 
 
Dramatikus játékok 
- Ismert eseménysor visszaadása némajátékkal, zenére, kisebb csoportokban 
- Zenehallgatás 
- Különböző hangulatú barokk zenei szemelvények 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a magyar népdalkincs néhány, a karácsony és a Gergely-járás szokását őrző dallamát 
- a tanult megzenésített verseket 
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- a triola ritmusképletet 
- a barokk zene jellemző stílusjegyeit 
- a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 
 
Legyenek képesek 
- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
- ismert történet mozzanatait a zenei fordulatokon keresztül követni 
- a triola ritmusképlet hangoztatására 
 
 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a magyar népdalkincs néhány betyárvilágot idéző dalát 
- további énekelt verseket 
- az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 
- klasszicista zeneszerzők néhány dalát 
- a klasszicista stílus jellemző jegyeit 
- a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 
- ismertebb klasszicista zeneművek egyes részleteit 
 
Fejlessze a tanulók 
- tiszta, kifejező éneklését 
- többszólamú éneklési készségét 
- karakterfelismerő képességét a zenében 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- a felszabadult, kifejező éneklésre 
- minél több dal elsajátítására 
- a ritmus- és dallamhangszerek használatára 
- a zenei elemeket bátran alkalmazó rögtönzésre 
- minél több klasszicista zenemű megismerésére 
 
Tananyag 
 
Beéneklő gyakorlatok 
- Melizmatikus gyakorlatok 
 
Egyszólamú éneklés 
- A betyárélethez kötődő népdalok 
- Énekelt versek 
- Ismert klasszicista dalok 
 
Többszólamú éneklés 
- Klasszikus kánonok 
- Könnyű kétszólamú énekek 
 
Énekes improvizáció 
- Dallam felépítése hangonként, csoportban 
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- Szöveg hangoztatása kánonban a zenei összetevők változtatásával, majd dallammal megismételve 
- Hangszínjáték 
- Adott prózai vagy verses szövegre megadott skálán dallamimprovizáció 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Ismert dalhoz, zenerészlethez ritmusosztinátó rögtönzése az ismert ritmuselemekkel 
 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Karakterek megjelenítése ritmus- illetve egyszerűbb dallamhangszerekkel 
- Különböző szituációknak megfelelő rövid párbeszéd improvizálása énekelve, ritmus- vagy 
dallamhangszerekkel 
 
 
Zenehallgatás 
- Jellemábrázolás a zenében 
- Népzenei felvételek (betyárvilágot idéző dalok) 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a magyar népdalkincs néhány, betyárvilágot idéző dalát 
- a tanult énekelt verseket 
- a tanult klasszicista dalokat 
- a klasszicista stílus jellemző jegyeit 
- a klasszicizmus kiemelkedő zeneszerzőit 
- az egyszerűbb dallamjátszó hangszereket 
- a hallgatott zeneművek szerzőjét, címét 
 
Legyenek képesek 
- csoportban adottságaiknak megfelelően kifejezően énekelni 
- ritmus- és dallamhangszerekkel karaktereket ábrázolni 
- a klasszicizmus stílusjegyeinek felismerésére 
 
 

5. évfolyam 
 

Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalát, balladáját 
- romantikus zeneszerzők néhány dalát 
- a romantika stílusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés-felelet, szóló-tutti, rondó) 
- ismertebb romantikus zeneművek egyes részleteit 
 
Fejlessze a tanulók 
- tiszta, bátor, a romantika dalainak megfelelő éneklését 
- többszólamú éneklési készségét 
- improvizáló készségét a zenei formák terén 
- kifejezési képességét a különböző hangulatok zenei eszközökkel történő visszaadása, illetve 
különböző zenék hangfelvételeinek - szituációhoz rendelése terén 
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Ösztönözze a tanulókat 
- a romantikus dal stílusjegyeinek megfelelő éneklésre 
- minél több dal elsajátítására 
- a romantikus zene néhány szemelvényének megismerésére 
- a hallott zene hangulatának megfogalmazására 
 
Tananyag 
 
Beéneklő gyakorlatok 
- Mellrezonancia bekapcsolása 
- Könnyű kétszólamú gyakorlatok 
 
Egyszólamú éneklés 
- Az élet eseményeihez kötődő népdalok (pl. katonadalok) 
- Balladák 
- Romantika ismertebb dalai 
Többszólamú éneklés 
- Romantika dalai 
- Könnyű kétszólamú kórusművek 
 
Énekes improvizáció 
- Rövid lélegzetű zenei kompozíciók kitalálása, illetve improvizálása az összes zenei összetevő 
alkalmazásával 
- Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) skálán dallamimprovizáció 
 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Különböző formák megkomponálása ritmushangszerekkel (kérdés-felelet, szóló-tutti, rondó) 
 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Mások által játszott jelenet „szinkronizálása” ritmus és/vagy dallamhangszerekkel 
- Különböző érzelmek, hangulatok megjelenítése rövid, improvizált dallamokkal 
 
Zenehallgatás 
- Történet a zenében 
- Népzenei felvételek (az élet eseményeit idéző dalok, balladák) 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a magyar népdalkincs néhány, az élet eseményeit idéző dalát, balladáját 
- romantikus zeneszerzők egyes dalait 
- a romantika stílusjegyeit, különböző zenei formáit (kérdés-felelet, szóló-tutti, rondó) 
 
Legyenek képesek 
- csoportban adottságaiknak megfelelően énekelni 
- a romantikus dalok kifejező éneklésére 
- egy hallott zeneműre történetet kitalálni 
- a romantika stílusjegyeit felismerni 
 
 

6. évfolyam 
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Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a magyar népdalkincs néhány, a történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 
- XX. századi zeneszerzők néhány, különböző stílusban írt dalát 
- XX. századi költőkegyes verseinek megzenésített változatát 
- a tizenhatod ritmusértéket 
- a XX. század egyes jellemző stílusirányzatait 
 
Fejlessze a tanulók 
- biztos légzéstechnikán alapuló éneklését 
- értelmezési képességét a hallott zenemű üzenetének minél pontosabb megfogalmazásában 
- stílusirányzatok közötti eligazodását 
 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- minél több dal elsajátítására 
- a mondanivalót közvetítő éneklésre 
- a hallott zeneművekkel kapcsolatos gondolataik megfogalmazására 
- a zenei elemek dramatikus helyzetekben történő kipróbálására 
 
Tananyag 
 
Beéneklő gyakorlatok 
- Intenzív rekeszlégzés gyakorlása 
 
Egyszólamú éneklés 
- Történelmi eseményekhez kötődő népdalok (pl. verbunkosok, bujdosók, kuruc kori nóták) 
- Balladák 
- Énekelt versek (XX. századi költők egyes verseinek megzenésített változata) 
- XX. századi zeneszerzők egyes dalai 
 
Többszólamú éneklés 
- Könnyebb két- vagy háromszólamú kórusmű 
 
Énekes improvizáció 
- Visszhangjáték tanulók által rögtönzött dallammal, ritmussal 
- Adott prózai vagy verses szövegre hétfokú (dúr, moll) dallamimprovizáció a szöveg hangulatának 
figyelembe vételével 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Tizenhatod ritmusértéket tartalmazó versek megszólaltatása ritmushangszerekkel 
 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Különböző karakterek megjelenítése szituációba helyezve dallam- vagy ritmushangszerekkel 
- Hallott zenemű hangulatának megfelelő cselekmény kitalálása, eljátszása némajátékkal 
 
Zenehallgatás 
- A XX. századi stílusirányzatok szemelvényei 
- Történelmi eseményekhez kötődő népzenei felvételek 
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Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a magyar népdalkincs néhány, történelmi eseményekhez kötődő dallamát, balladáját 
- XX. századi zeneszerzők néhány dalát 
- XX. századi költők tanult megzenésített verseit 
- a tizenhatod ritmusképletet 
- a XX. század jellemző stílusirányzatait 
 
Legyenek képesek 
- csoportban adottságaiknak megfelelően, az adott ének üzenetét közvetítve énekelni 
- az ismert zeneművekben az adott mű stílusjegyeit felismerni 
- hallott zeneműre cselekményt kitalálni és megjeleníteni 
- különböző karakterek szituációban történő megjelenítésére dallam- vagy ritmushangszerekkel 
 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 

A tanulók ismerjék 
- az egyszerűbb ritmusképleteket 
- az egyszerűbb ritmus- és dallamhangszereket és azok használatát 
- a főbb zenei stílusokat és műfajokat 
 
Legyenek képesek 
- adottságaiknak megfelelően tiszta, kifejező, karakteres éneklésre 
- egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 
- gondolataik, érzéseik megfogalmazására egy hallott zenemű kapcsán 
- egyszerűbb zenei elemek kreatív alkalmazására a különböző dramatikus tevékenységek során 
- a megismert zenei stílusok és műfajok jellemző jegyeinek felismerésére 
 
 
 
 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 
A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Zene és ének 
 
- csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd 10-15 perc 
- szólóéneklés vagy csoportos éneklés 2-3 perc 
 
A vizsga tartalma 
 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze. 
 
Csoportos gyakorlatsor 
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A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak figyelembe vételével: 
- a ritmus-, metrum-gyakorlatok során a láb, a kéz és a metrikus ének/beszéd egymástól való 
függetlenítése 
- az akusztikus drámagyakorlatokban ritmus- és/vagy dallamhangszerek segítségével egy akciósor 
lekövetése Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (3-4 fő) 
 
A tanuló 8 különböző stílusú, szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál 
ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt tartására. A vizsgán a tanulónak az általa választott két 
dalt kell bemutatnia: egy népdalt a capella és egy másik, egyéb műfajú dalt hangszeres kísérettel. Az 
előadásához igénybe vehető élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
A vizsga értékelése 
Gyakorlatsor: az elemek ismerete, pontos végrehajtása 
Akusztikus drámagyakorlatok: pontosság, kreativitás, kooperáció 
Ének: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság 
 
 

Továbbképző évfolyamok 
 

7. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- az opera műfajának jellemző stílusjegyeit 
- a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
- az opera műfaj kialakulásának jelentőségét a zene- és színházművészetben 
- a jelentősebb operaszerzőket 
- néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 
- egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 
 
Fejlessze a tanulók 
- hangképzési technikáját 
- többszólamú éneklési készségét 
- képességét a zene és szöveg mondanivalójának előadásban történő érzékeltetésére 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- az opera jellemző műfaji sajátosságainak megismerésére 
- minél több opera, operarészlet megismerésére, értő, befogadó hallgatására 
- minél több operarészlet éneklésére 
- a tanult részletek kifejező előadására 
- élő operaelőadás megtekintésére 
- az elemző beszélgetésekben való aktív részvételre 
 
Tananyag 
 
Opera 
 
Beéneklő gyakorlatok 
- Különböző hangulatú beéneklő gyakorlatok (dúr - moll) 
- Dinamika változtatása vezénylésre 
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Egyszólamú éneklés 
- Operarészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók által kényelmesen énekelhető 
hangnembe transzponálva) 
 
Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 
- Különböző operák szemelvényei (lehetőség szerint zongorakísérettel, a tanulók által kényelmesen 
énekelhető hangnembe transzponálva) 
 
Énekes improvizáció 
- Különböző karakterek megjelenítése beszédhanggal, majd énekhanggal 
- Opera szövegkönyvének részleteire dallamimprovizálás 
 
Ritmusgyakorlatok 
- A feldolgozni kívánt opera valamely szituációjához hanghatások megtervezése, illetve a szituáció 
hangszerekkel történő „eljátszása” 
 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Operarészlet szövegének prózai jelenetként való eljátszása 
- Játék a hangokkal: hang hozzárendelése a szituációba helyezett karakterhez 
 
Zenehallgatás 
- Különböző korok operáinak részletei 
- Élő előadás és/vagy DVD-felvétel megtekintése 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- a különböző korok operáinak jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
- az opera jelentőségét a zene- és színházművészetben 
- a jelentősebb operaszerzőket 
- néhány, az opera műfaját reprezentáló művet 
- egyes librettók fontosságát és azok irodalmi kapcsolódását 
 
Legyenek képesek 
- az opera jellemző műfaji sajátosságait a hallgatott művekben felismerni 
- a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 
- a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat megfogalmazására 
 

8. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
- a jelentősebb daljáték-, operett-, musicalszerzőket 
- néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet 
 
Fejlessze a tanulók 
- hangképzési technikáját 
- többszólamú éneklési készségét 
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- stílus- és műfajelemző képességét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- minél több mű megismerésére 
- minél több dal, részlet eléneklésére 
- a tanult szemelvények műfajnak és stílusnak megfelelő előadására 
- élő előadás megtekintésére 
- az elemző beszélgetésben gondolatai megfogalmazására 
- az improvizációkban és a dramatikus játékokban való aktív részvételre 
 
Tananyag 
Daljáték - Operett - Musical 
 
Beéneklő gyakorlatok 
- Egyszerű két- és háromszólamú beéneklő gyakorlatok (dúr - moll) 
 
Egyszólamú éneklés 
- Daljáték-, operett-, musicalrészletek éneklése a karakterek figyelembe vételével (a tanulók által 
kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 
 
Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 
- Különböző daljáték-, operett-, musicalrészletek szemelvényei (lehetőség szerint zongorakísérettel, a 
tanulók által kényelmesen énekelhető hangnembe transzponálva) 
 
Énekes improvizáció 
- Egyszerű énekes szemelvény eléneklése különböző változatokkal: szavakra bontva, szótagokra 
bontva, hangzókra bontva többszólamú játékok az előzőek alapján (pl. kánonban, a szólamon belül 
szavakra bontva) 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Ritmusgyakorlatok az ismert ritmuselemekkel, különböző metrumokban (2/4, 3/4, 6/8), egyszerű 
ritmushangszereken megszólaltatva 
 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Remake (mai változat) készítése az egyes művek kiválasztott jeleneteire 
- Helyzetkomikum hanghatásokkal, hangszerekkel: a különböző zenei elemekben rejlő komikus hatás 
előidézése szituációba helyezve 
 
Zenehallgatás 
- A tanult daljátékok, operettek, musicalek vagy azok részletei 
- Élő előadás megtekintése 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a daljáték, operett, musical jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
- a jelentősebb daljáték-, operett-, musicalszerzőket 
- néhány, a daljáték, operett, musical műfaját reprezentáló művet 
 
Legyenek képesek 
- a daljáték, operett, musical jellemző műfaji sajátosságait a megismert művekben felismerni 
- a tanult énekes szemelvények adottságaiknak megfelelő eléneklésére 
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- a megismert mű által közvetített gondolat, érzelem, hangulat minél pontosabb megfogalmazására 
 
 

9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a rockopera jellemző zenei és színházi stílusjegyeit 
- a rockopera műfajának néhány kiemelkedő dalát 
- népzenei és műzenei hagyományok hatását a rock- és a jazz zenére 
- különböző kultúrák zenei gondolkodásmódját 
 
Fejlessze a tanulók 
- hangképzési technikáját 
- többszólamú éneklési készségét 
- figyelemösszpontosítását a társas zenei megnyilvánulások során 
- zenei érzékenységét 
- stílus- és műfajelemző képességét 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- improvizatív zenei megoldásokra 
- az érzelmek zenei elemekkel történő kifejezésére 
- a zenei kommunikáció alkotó módon való felhasználására 
- különböző kultúrák színházi és zenei formáinak megismerésére 
 
Tananyag 
 
Rock opera -világzene - kultúrák párbeszéde 
 
Beéneklő gyakorlatok 
- Tempóváltoztató gyakorlatok, melizmatikus gyakorlatok tempójának növelése 
- Hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével 
 
Egyszólamú éneklés 
- Különböző kultúrák dalai és rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével 
- Könnyebb jazz sztenderdek éneklése a stílus figyelembe vételével 
 
Többszólamú/csoportos éneklés: 
- Spirituálék, gospelek éneklése a stílus figyelembe vételével 
- Rockoperák szemelvényei a stílus figyelembe vételével 
 
Énekes improvizáció 
- Különböző stílusoknak megfelelő dallamimprovizáció 
 
Ritmusgyakorlatok/hangszeres improvizáció 
- Sztenderd ritmusok, blues, funky, latin, (samba, bossanova, flamenco), swing ritmusok alkalmazása 
rögtönzésben 
- Aszimmetrikus ritmusok 
 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Zenei dialógus, zenei szerepcsere 
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- Különféle kapcsolatok zenei kezdeményezése, felvétele és zárása 
 
Zenehallgatás 
- A tanult rockoperák részletei 
- Élő előadás megtekintése 
- Világzenét játszó zenekarok felvételei és koncertjei 
 
Követelmények 
A tanulók ismerjék 
- a különböző kultúrák zenéjére jellemző stílusjegyeket 
- a különböző zenei hagyományok hatását a rock és a jazz zenére 
- rockopera műfaját reprezentáló művek valamelyikét 
- a világzenét játszó jelentősebb előadókat 
 
Legyenek képesek 
- érzelmek, állapotok kifejezésére a különböző zenei elemek (tempó, dinamika, hangmagasság) 
alkalmazásával 
- a tanult rockoperák énekelt részleteinek, valamint a különböző kultúrák tanult dalainak 
adottságaiknak megfelelő eléneklésére 
- a dinamikában és a tempóváltozásokban rejlő kontrasztok kihasználására 
- különböző egyszerű hangszerek kreatív módon való használatára 
 
 

10. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 
Ismertesse meg a tanulókkal 
- a zene- és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, formáit 
- azokat a zenei elemeket, amelyek egy-egy előadás szerves részét képezik, fontos dramaturgiai 
szerepük van, de nem illeszthetők be a tradicionális műfajok valamelyikébe 
- a revü, és a kabaré műfajának néhány kiemelkedő dalát 
- prózai színházi előadásokhoz alkalmazott zene jelentősebb alkotásait 
 
 
Fejlessze a tanulók 
- zenei memóriáját 
- zenei rögtönzési képességeit 
- alkotóképességét a társas zenei megnyilvánulások során 
 
Ösztönözze a tanulókat 
- a színház és a zene kapcsolatának alkotó módon való átgondolására 
- a korszerű színházi és zenei formák megismerésére 
- színházi munkájuk során a zenei megoldásokkal való önálló kísérletezésre 
- egyes jelentősebb kortárs színházi előadások zenéjének megismerésére 
 
 
 
Tananyag 
 
Színházi zene - alkalmazott zene 
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Beéneklő gyakorlatok 
- Helyes énektechnika kialakítása, hangképzés az egyéni sajátosságok figyelembe vételével 
 
Egyszólamú éneklés 
- Dalok kortárs színházi előadásokból 
 
Többszólamú és/vagy csoportos éneklés 
- Oktávgyakorlatok 
- Kísérletek a kóruséneklés színpadi alkalmazásával 
- Színpadi előadások kórusainak éneklése a stílus figyelembe vételével 
 
Énekes improvizáció 
- Valamely prózai színdarab szereplőjének érzelmei, gondolatai improvizált dallamban 
megfogalmazva 
 
Ritmusgyakorlatok 
- Ritmushangszerek és karakterek 
- Ritmushangszerek a színész játékában 
- Jelenet akusztikai háttere ritmushangszerekkel 
- Gondolat és érzelem kifejezése ritmikai váltásokkal 
 
Dramatikus játékok, gyakorlatok 
- Jelenet és zenei hatás kontrasztja 
- Zenei hatás jelentésmódosító funkcióval 
 
Zenehallgatás 
- Zenét alkalmazó kortárs színházi előadás megtekintése 
- A színpadi zene meghallgatása és hatásának elemzése 
 
Követelmények 
 
A tanulók ismerjék 
- azokat a zeneműveket, zenei elemeket, amelyek egy előadás szerves részét képezik, fontos 
dramaturgiai szerepük van, de nem illeszthetőek bele a tradicionális műfajok valamelyikébe 
- a zene- és a színházművészet kapcsolatának különféle lehetőségeit, eltérő formáit 
- a revü, és a kabaré műfajának tanult dalait 
- a prózai színházi előadások tanult dalait, kórusait 
 
Legyenek képesek 
- kreatívan alkalmazni, variálni a hang legjellemzőbb összetevőit (hangmagasság, időtartam, hangerő, 
hangszín, hangok közötti szünet) 
- zenei elemeket kreatív módon alkalmazni jelenet készítése során (kontraszt és jelentésmódosító 
funkció) 
 
 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 
 
A tanulók ismerjék 
- a zene színházi felhasználásának lehetőségeit 
- a főbb zenés színházi műfajokat és azok legjelentősebb képviselőit 
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Legyenek képesek 
- az adottságainak megfelelő, szabadon választott ének stílusának, műfaji sajátosságainak megfelelő 
előadására 
- saját énekhez egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére 
- gondolatai, érzelmei kifejezésére szabadon választott zenei megnyilvánuláson keresztül 
- az ismert zenei stílusok és műfajok dramatikus tevékenységhez való, a tanuló érzés- és 
gondolatvilágának kifejezését szolgáló hozzárendelésére 
- a megismert zenés színházi műfajok jellemző stílusjegyeinek saját tevékenységben való 
érvényesítésére, adottságainak megfelelően 
 

A művészeti záróvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
 
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 
 
A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 
 
Zene és ének 
 
- csoportos zenés színpadi etűd 15-20 perc 
- szólóéneklés vagy dallam vagy ritmus improvizáció 3-5 perc 
 
A vizsga tartalma 
 
A zene és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze: 
 
Csoportos zenés színpadi etűd 
A csoportos zenés színpadi etűdöt a szaktanár állítja össze a csoport adottságainak 
figyelembevételével. Az összeállítás adjon lehetőséget a főbb zenés színházi műfajok minél színesebb 
bemutatására! 
A csoportos zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az összeállítás 
azonban hangsúlyosan zenei fogantatású legyen! 
 
Szólóéneklés vagy csoportos éneklés (2-4 fő) 
A tanuló öt, a zenés színházi műfajok valamelyikét is tartalmazó, szabadon választott dal előadásával 
készül. A dalanyag kiválasztásánál ügyelni kell a tanuló adottságainak szem előtt tartására. A vizsgán 
a tanulónak a saját maga által választott dal(oka)t kell bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető 
élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia. 
 
 
A vizsga értékelése 
 
Etűd: 
- a kompozíció íve, megformálása, 
- az együttműködés minősége; 
- a választott műfajnak és stílusnak megfelelő előadásmód Ének: 
- tiszta intonáció, 
- a választott zenés színházi műfaj sajátosságainak megfelelő előadásmód, 
- szövegérthetőség, 
- prozódiai pontosság 
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A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 
 
Ritmushangszerek, pl. dobok, gardon, tikfa, fadob 
Dallamhangszerek, pl. mirliton, nádsíp, furulya 
Egyszerű hangkeltő eszközök, pl. kanál, kanna, köcsögduda 
Jelzőhangszerek, pl. kereplő, kolomp, csengő 
Komplex (dallam, kísérő) hangszerek, pl. doromb, gitár, szájharmonika 
A tanult zeneművek felvételei CD-n, vagy DVD-n 

 
 


