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AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

1. Bevezetés
1.1.

Az iskola jogi státusza
2011. évi CXC. tv. 21-26. §, 202/2012 EMMI r., 20/2012 EMMI r. 123-127. §
Név:

Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola, Óvoda
és Alapfokú Művészeti Iskola

Alapító Okirat (Új határozat hatályba lépésének kelte):

2017.09.01.

Jogállás:

önálló költségvetéssel rendelkező jogi személy,
magánintézmény

Gazdálkodási mód:

a fenntartó által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik,
az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait önállóan látja el

Fenntartó:

4 SCHOOL NKFT.
6723 Szeged, Pósz Jenő utca 2.

Felügyeleti szerv:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

1.2.

A pedagógiai alapelvek, értékek
110/2012 Korm..r. I.1.1.-2.

Küldetésnyilatkozat, jövőkép
Intézményünk küldetése a gyermekek tehetségkutatása, gondozása, nevelése, a bennük rejlő kreativitás
felfedezése, önmaguk megtalálása a körülölelő környezet, a növény- és állatvilág segítségével.
A gyermek értékelje és maga is vegyen részt a harmónia és az esztétikum megteremtésében. A gyermek
játékosan ismerje meg környezetét és tanuljon meg tudatos felelősségvállalással gondoskodni
embertársairól, állatairól és környezetéről.
Az iskolában dolgozó felnőttek és az iskola körül élő felnőtt környezet nevelést segítő magatartását,
képzettségét felnőttoktatási programok szervezésével is segíti intézményünk. Fontos feladatunk a
felnőttképzés területén a segítőkutyák kiképzése és a fogyatékossággal élő személyekhez történő
eljuttatása.
El kívánjuk érni, hogy az oktatás folyamatában a diákok szerezzenek a munkába állást segítő,
problémakezelő ismereteket, szóbeli, írásbeli, informatikai kommunikációs készségük fejlődjön, segítve
a további ismeretszerzést, a társadalmi kapcsolatok alakítását. Képesek legyenek az önálló eligazodásra,
rendelkezzenek jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretekkel.

Mártonné Ritter Mária
alapító igazgató

1.3.
-

-

-

Jogszabályi háttér
2011. évi CXC. tv., 20/2012. EMMI r.
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról
110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről
és alkalmazásáról
51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjéről
2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről
23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló
32/2012. (X.8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének
irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet A 2013/2014-es tanévre vonatkozó
szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben
középiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes
szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről

-

2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzésről

2. Az iskolában folyó nevelő és oktató munka
110/2012 Korm..r. 1. rész I.1.1.-2.
KIEMELT, FELVÁLLALT FELADATAINK:

-

H2O bázisiskola
angol, matematika, tehetséggondozó szaktanacsadói bázisiskola,
tehetsegfelmérés tudományos módszerekkel, egyéni tehetségfejlesztő módszerek
kidolgozasa és alkalmazasa, eredményesség mérése
inklúzív nevelés módszertani központ,
a munkába, társadalomba való beilleszkedés elősegítésére módszertani
programok kidolgozása.

A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt tartva és A nemzeti
köznevelésről szóló törvényben foglalt célok elérése érdekében, a törvény elveinek és
szabályozásának megfelelően a Nemzeti alaptanterv a köznevelés feladatát alapvetően a
nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának átadásában, megőrzésében, az
egyetemes kultúra közvetítésében, az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi fogékonyság
elmélyítésében jelöli meg.
Célunk, hogy a családdal együttműködve a felnövekvő nemzedék
-

a haza felelős polgárává váljék;
kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága;
reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert;
megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka
világában;
törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására;
legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően;
váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre;
ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat;
tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését.

Fejlesztési területek – nevelési célok
A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös
értékeket jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen
kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának
is.
E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az
oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel –
egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.
A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok
végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai
munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.
Az erkölcsi nevelés

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok
következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása,
közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős
életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az
elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési
problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ
lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az
iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan
nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka
megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a
korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások
kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig –
hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is.
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a
jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók
munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi
tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei
megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet
érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék
meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció
kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési
formákról.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári
részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és
a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés
szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség,
a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék
a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi
nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az
elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a
megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny
részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán
alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a
tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és
kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá
kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő
beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz,
hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és
tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában
támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és
életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok
kialakításához.
A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és
tágabb környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy
részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre nevelés
beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a
harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a
családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok
kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az
iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.
A testi és lelki egészségre nevelés
Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli
megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes
táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek
lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére.
Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a
betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a
veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A
pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások
kialakulásának megelőzésében.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A NAT ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi
ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő
magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg
ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan
képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás,
önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos,
felelős állampolgári léthez.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a
természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan
és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a
környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság
mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel
kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására.
Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat,
amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és
tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.
Pályaorientáció
Az iskolának – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – átfogó képet kell
nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell
biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik
megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a
szükséges erőfeszítéseket.
Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel
kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás
területén. 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. Ennek érdekében a köznevelési
intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a
banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.
Médiatudatosságra nevelés
Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék
az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai
beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi
kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű
megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és
hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos
és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint
e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.
A tanulás tanítása
A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az
érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a
tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások;
hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott
tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és
hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást
kell kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok
sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás
eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és
a tudás minőségének értékelése.
Az általános műveltség megszerzése, valamint a szakmai képzés csak egyik pillére oktatónevelő munkánknak, hiszen a társadalom nem csupán képzett, de a közéletben tájékozódni
képes, személyes és csoportérdekeit képviselni tudó, jó állampolgárok kibocsátását várja
minden iskolától. A tantárgyakon, a tanítási órákon és a tanítási órán kívüli tevékenységben
mind nagyobb szerepet kell szánni a nevelőmunkának, az érzelmek és attitűdök fejlesztésének
is. Az általános emberi értékeket, alapvető emberi normákat megismertetni és elfogadtatni
elengedhetetlen célunk, ezeknek egységes és következetes képviselet, megőrzése
kötelességünk.
Célunk a tanuló-centrikus, és ezen keresztül partnerközpontú iskola megteremtése. Olyan

gyermekközpontú intézménnyé kell válnunk, amely az itt tanulók testi, szellemi és lelki
szükségleteire figyel, ezekhez kedvező és ingerdús környezetet hoz létre, amelyben a tanulók
kibontakoztathatják egyéniségüket, megtanulhatják az egymás mellett élés szabályait.
A tanítási órákon, illetve a tanórán kívüli pedagógiai tevékenységben az alábbi elveknek kell
érvényesülniük:
- a tananyagtartalmak által közvetített ismeretanyag megértése, alkalmazása, az önálló
ismeretszerzés igényének felkeltése;
- egyéni, hatékony tanulási módszerek kialakítása, ezek egyénre szabott, differenciált
fejlesztése a tantárgyspecifikumok érvényesítésével;
- a tanulási képesség fejlesztése a megismerési, kommunikációs és gondolkodási
képesség műveleteinek gyakorlásával és ezek összekapcsolásával;
- önismereten alapuló, önmagával és környezetével harmóniában élő személyiség
nevelése;
- a pozitív emberi értékek közvetítése: becsületesség, lelkiismeretesség, segítőkészség,
tolerancia és humanizmus;
- a demokrácia elveinek ismerete, elfogadása és tiszteletben tartása;
- az értelmes munka értékének felmutatása, a gondos, precíz, felelősségteljes
munkavégzésre irányuló igény felkeltése;
- a különböző élethelyzeteknek megfelelő viselkedési formák és normák kialakítása;
- a különféle kommunikációs csatornák által közvetített információk értelmezése,
feldolgozása, különös tekintettel a tömegkommunikáció és a tömegtájékoztatás
információáradatában való kritikus eligazodásra;
- a szűkebb és tágabb környezettel szembeni igényesség felkeltése a szépen kialakított,
ingergazdag környezet, logikusan megtervezett, nívósan kivitelezett tanári
segédeszközök, és a tiszta, ép és szép iskolaépület, udvar révén;
- az „alma materhez” való kötődés kialakítása és formálása a hagyományápolás és
hagyománytisztelet révén;
- a környezet megóvásának, helyreállításának lehetőségét tükröző környezeti nevelés;
- az egészség értékének beláttatása és ennek megóvása a tudatos, egészséges életmód,
valamint a civilizációs ártalmak és szenvedélybetegségek következményeinek
megismertetésével;
- a testi-fizikai képességek fejlesztése sokoldalú testmozgás által, az aktív rekreáció iránti
igény kialakítása;
- a sikeres pályaorientáció segítése az önismeret fejlesztésével, a választott szakmák
elméleti és gyakorlati megalapozásával és oktatásával.
Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek
- olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a
tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését;
- a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne,
előtérbe
állítva
tevékenységüket,
önállóságukat,
kezdeményezéseiket,
problémamegoldásaikat, alkotóképességüket;
- a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának,
nézeteinek feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk
átrendezésére;
- az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a
csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésébenoktatásában) alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és
formáit;

-

-

-

-

váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a
feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben,
az értékelésben;
a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz
illeszkedő tanulásszervezési technikákat;
sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot
igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal,
magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában;
a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások
alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez,
általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását;
különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek
egyenlőségét szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti
együttműködésben, mind az iskolán kívüli és az iskolai munkában.

2.1. Céljai
Nevelési célkitűzések megvalósítása tantárgyakon keresztül

A nevelési célkitűzések megvalósításában kiemelt szerephez kell juttatni a társadalom- és
állampolgári ismeret tárgynak, hogy az életbe kikerülők széles körű ismeretekkel
rendelkezzenek, jogaikkal és kötelezettségeikkel egyaránt tisztában legyenek. Nem kevésbé
fontosak a történelem, illetve a magyar nyelv- és irodalom tárgyak sem, hiszen leginkább ezek
a tárgyak alkalmasak a személyes és nemzeti identitástudat kialakítására és fejlesztésére. A
környező anyagi világ működésének és az emberi környezet egymásra hatásának megtanítása,
az erre való felelős odafigyelés kialakítása a természettudományi tárgyak korszerű oktatását
kívánja meg.
Nevelési célkitűzések megvalósítása a diákélet programjai és a tanítási órákon kívüli
foglalkozások keretében

Egyre inkább az iskola feladatává válik az egészséges, harmonikus személyiség fejlesztése is.
A széteső, hajszolt életet élő családoktól át kell vállalni ezt a szerepet. Az iskolába bekerülők
észlelhető érzelmi elmaradottságát kezelnünk kell, mert nem csak ezért a nyomában járó
intellektuális beszűkülés oktató munkánkat nehezíti meg, hiszen ez a különböző devianciák és
szélsőséges ideológiai rendszerek felé sodorhatja a hátrányos helyzetű ifjúságot. A
kreativitásukat felkeltő, kezdeményezéseiket felkaroló légkör segít a mai sok esetben
érdektelen, apatikus, arctalan ifjúságot egyénekből és egyéniségekből álló csoporttá,
közösséggé alakítani. Ebben kiemelkedő szerep jut az iskolai diákéletnek, mely a régi
hagyományokat őrzi és újakat alakít ki (pl.: Ballagás, Szalagavató, ünnepélyek stb.)
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei, eljárásai, a
pedagógusok, osztályfőnökök feladatai
Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek növelése,
kibontakozásuk támogatása.
Kiemelt feladataink
•
Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a
társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz
szükségesek.
•
A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének
fejlesztése az osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, a tantárgyak
tananyagának elsajátítása során. A tanulók igényének kialakítása az egyéni ismeretszerzésre.

•
Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek
kibontakozásának támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni
képességeinek figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése.
•
Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását
a programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben.
•
Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv
szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás.
•
A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek
teremtése.
•
Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása.
•
A személyes meggyőződés és világkép kialakítása, és érzelmi-szellemi megerősítésének
elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.
•
Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó (kis)
közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét,
együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.
•
Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és
esélyegyenlőség biztosítása.
•
Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók szociokulturális környezetéből
vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
•
A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók beillesztése – lehetőség szerint –
korosztályuknak megfelelő tanulócsoportba való integrációjuk révén.
•
Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (inkluzivitás).
•
A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek.
•
Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése.
•
Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele.
•
Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése (internet, etananyagok, digitális projektmunkák).
•
Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával a tanulók
önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének és kreativitásuknak a fejlesztése.
•
A pedagógusok helyi intézményi feladatai
Nevelési céljaink megvalósítása érdekében:
•
Minden tanár legyen tudatában annak, hogy elsősorban saját élete példájával nevel.
•
Az iskolai élet egészére figyelve segítse a közösség tagjainak emberi kibontakozását.
•
Személyi ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezzen meg.
•
Rendszeres önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel fejlessze szakmai és
pedagógiai műveltségét.
•
Tartson rendszeres kapcsolatot diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel,
többi tanárával.
•
Tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezett egész tanévi
munkáját, a megvalósulás dokumentálását, a reflexiók beépítését a munkája minőségének
emelése és mind tudatosabbá tétele érdekében időben elvégzi.
•
Szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül. Munkáját pontosság jellemzi.
•
Saját órájáról indokolt esetben az igazgatóval folytatott megbeszélés után tanulót
elengedhet.
•
Szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és
felzárkóztatás teendőit.
•
Ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az
ellenőrzés-értékelés feladataiban. Ezek szerint cselekszik.
•
Részt vesz a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken. Az intézmény működési

rendjében felmerülő elfoglaltságokba bekapcsolódik.
•
A munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz.
•
A tantermekben, szertárban, tornateremben rendet biztosít, a leltározásban részt vesz.
Az egységes iskolai követelményrendszert minden pedagógus köteles betartani. A szaktanárok
minden tanév első tantárgyi óráján ismertetik a tanulókkal (és az első szülői értekezleten, illetve
a fogadóórákon a szülőkkel) a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és
javítási lehetőségeket.
A pedagógus a tanuló értékeléséről a tájékoztató füzeten keresztül rendszeresen értesíti a
szülőket. A tájékoztató füzet bejegyzéseit az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesen
elmaradt bejegyzések beírását pótolja.

Kiemelt feladatainkhoz kapcsolódó feladatok, eszközök és eljárások:
Feladatok
• Az alapkészségek és a kulcskompetenciák
fejlesztése.
• Egyéni tanulási utakat biztosítunk a tanulók
számára.

Eszközök, eljárások
• Felzárkóztató programok, korrepetálások
szervezése.
• Differenciálás a tanítási órákon.
• Változatos tanítási módszerek alkalmazása (a
helyi tantervek ajánlásokat tartalmaznak ehhez).
• Vizsgafelkészítők tartása.
• Próbavizsgákon vizsgatapasztalat megszerzése.

• Felkészítés az érettségi és szakmai vizsgákra.
• A tanulók továbbtanulásának támogatása,
segítése.

• Továbbtanulási tájékoztatók a szülőknek és a
diákoknak.
• Továbbtanulási operatív segítség a jelentkezés
teljes időszakában.
• Szabályozott folyamat a továbbtanulás
intézményi támogatására.

• Átjárhatóság biztosítása a középiskola és a
középiskolák között.
• Az ágazati szakmai alapozás során segítjük a
tanulók megalapozott szakirány-választását a
középiskolai alapozó évfolyamokon.
• Partneri kapcsolatok működtetése a gazdaság
szereplőivel, a munkaerőpiac igényeinek mérése.
• A korszerű ismeretek beépítése az oktatásba.
• Gyakorlat-centrikus módszertan alkalmazása a
szakképzésben.
• Felnőttképzési tevékenység bővítése.
• Felnőttképzési kínálat megjelenítése a
szakképzési piacon.

• Támogató rendszer a tanulási utak biztosítására.
• Pályairányítási, munkavállalási ismeretek
beépítése az oktatási folyamatba.

• Partneri igény- és elégedettségmérések végzése
a munkaerő-piaci szereplők körében.
• A munkaerőpiac igényeinek beépítése a helyi
tantervekbe, szakmai programokba.
• Felnőttképzési programok fejlesztése,
felnőttképzési marketing a munkaerő-piaci
partnerek körében.

Feladatok

Eszközök, eljárások

• Társas, személyes és módszertani kompetenciák
fejlesztése.

• Korszerű, gyakorlat-centrikus,
tevékenységközpontú módszertan alkalmazása
az elméleti és gyakorlati képzésben.

• A NAT fejlesztési területének megfelelő
önállóságra, felelősségérzetre,
kezdeményezőképességre, felelős
munkavállalásra való nevelés.

• A jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretek
beépítése a szakmai tárgyakba.
• Kommunikatív nyelvoktatási módszerek
alkalmazása.

• Kommunikációs készségek kialakítása,
folyamatos fejlesztése.

• A szóbeli feleletek megfelelő arányának
biztosítása a számonkérésben.

• A helyi tartalmak beépítése a helyi tantervbe és a
szakmai programba.

• Partneri kapcsolatok működtetése a régió
gazdálkodó szervezeteivel, az érdekképviseleti
intézményekkel.

• A munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése.

• A munkába állás támogatása, a szükséges
kompetenciák fejlesztése, kapcsolatok építése a
munkaerő-piaci szereplőkkel.
• A tanulás tanítása minden tantárgy képzési
tervébe beépítve.
• Az önálló ismeretszerzés kifejlesztése, az
önállóság, az önértékelés fejlesztése a szakmai
képzésben.
• Önálló feladatok, projektek megoldása.
• Kreatív, gyakorlati, egyéni és csoportos
feladatok megoldása.

• A munkába állást segítő-támogató rendszer
működtetése: álláskeresési technikák, jogi,
munkajogi ismeretek.
• Önálló tanulás módszertani alkalmazása az
oktatásban.
• Az önálló tanulási feladatok alkalmazása, önálló
projektfeladatok beépítése az oktatásba.
• Iskolai projektnapok szervezése.
• A gyakorlati oktatás feladatainak projektekké
szervezése.
• Részvétel tanórán kívüli projektekben.

• A motiváció alkalmazása, az ismeretek
gyakorlati alkalmazásának bemutatása.

• A szemléltetés, a gyakorlati alkalmazások az
elméleti és gyakorlati képzésben.

• Önálló tanulás módszereinek alkalmazása.

• Projektfeladatok, egyéni kutatómunka
alkalmazása.
• Önálló szakmai portfóliók készítése.

• Az egészséges életmódra nevelés, a káros
szenvedélyek negatív hatásainak
megismertetése.

• A tanuló személyiségének megismerése.
• Egyéni fejlesztési tervek készítése.

• Egészségnevelési hetek szervezése.
• A sportolás, a testmozgás igényének felkeltése,
sportolási lehetőségek biztosítása a testnevelési
órákon és más szabadidős programok keretében.
• Tehetséggondozó és felzárkóztató programok
szervezése.
• Önismereti órák tartása, művészeti és kulturális
csoportok működtetése, kiállítások rendezése.
• Ünnepi megemlékezések.

• A tanórai anyagokban a közösség által teremtett
értékek bemutatása, megismerése.

• A természet megismerése, osztálykirándulások,
táborok szervezése.
• Iskolai projektnapok témáinak kiválasztása.

Feladatok

Eszközök, eljárások
• Következetes, nyilvános szempontok szerinti
értékelés.

• A közösen elfogadott szabályok betartása.
• A tanuló önértékelésének fejlesztése.

• Jutalmazás, büntetés szabályok szerinti
alkalmazása.
• A tanulók önértékelésének alkalmazása az
intézményi értékelési rendszerben.

• Az iskolai közösségek pedagógusi támogatása,
az osztályfőnöki, gyakorlatvezetői feladatok
pontos meghatározása.

• Osztályfőnöki munka kiemelt támogatása, a
tutori szerep működtetése.
• Iskolai közösségi rendezvények szervezése.
• A csoportban végzett munka alkalmazása az
oktatásban és a gyakorlati képzésben.

• A módszertani megvalósítás során a társas
kapcsolatok fejlesztése.

• A tanulók kapjanak önálló, kreatív feladatot,
minden szakmai tevékenységükben
találkozzanak az alkotás örömével.
• Az oktatás-nevelés módszertani alkalmazásával
sajátítsák el a társakkal való kapcsolattartás
szabályait.

• A társas érintkezés szabályainak példamutatás
útján történő fejlesztése a pedagógusok
egymással való viszonyán, a pedagógus és a
tanulók, valamint a szülők kapcsolatán
keresztül.
• Az értékteremtés, az alkotás öröme jelenjen meg
a szakmai munkában.
• Ismerkedjenek meg a közvetlen és a tágabb
környezetük kulturális értékeivel.
• Csoportmunka, kooperatív tanulásszervezési
eljárások alkalmazása.
• Vita, mint módszer alkalmazása.
• Rendszeres értékelés.

• A tanulók számára egyértelmű és következetes
értékelési rendszer alkalmazása.

• A fejlesztő értékelés alkalmazása.

• A csoportos tevékenység szabályrendszerének
megismerése, a team-munka szabályainak
elsajátítása, a csoportszerepek jelentőségének
ismerete.

• Csoportos feladatok megoldása.

• A csoportszerepek gyakorlatban történő
megismerése.
• Az önértékelés fejlesztése.
• Kritikai szemlélet kialakítása.

• Önismereti foglalkozások a szakmai és az
osztályfőnöki órákon.
• A szakmai képzésben a team-munka
követelményeinek szükségessége, gyakorlati
eredményessége.
• Egyéni és csoportos feladatok megoldása
egyértelmű értékelési követelményekkel.
• Konzekvens értékelési kritériumok szerinti
értékelési rendszer alkalmazása.

• Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.

• A problémamegoldás algoritmusának
alkalmazása.

• Művészeti tevékenység bővítése

• újabb telephely-engedélyek megszerzése

2.2.

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Iskolánk alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét széles körűen fejlessze. Célkitűzéseink
alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos teendőinket.
A következő nevelési területek fejlesztése áll pedagógiai munkánk középpontjában:
•
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,
egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a
tehetséggondozásra épül, továbbá az egészségmegőrzést is szervesen magában foglalja.
•

Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál.

•

Társkapcsolatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátíttatása (szociális kompetencia).

•

Tanulásirányítás – önálló tanulás képessége.

•

Fenntarthatóságra, környezettudatosságra való nevelés

•

Környezettudatos magatartás, mely a fenntarthatóság szempontjaira koncentrál, annak
elfogadtatása, hogy a természeti erőforrásokat a tanulók tudatosan, takarékosan és
felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használják. Váljon tanulóink igényévé
a természetnek és szűkebb környezetének megóvása. Ismerjék meg a hosszútávon fenntartható
életmód gyakorlati fogásait.

•

Közvetlen és tágabb környezetünk értékeinek, sokszínűségének megőrzése, gyarapítása,
közösségi szolgálatba való bekapcsolódás.

•

A testi és lelki egészségre nevelés és családi életre 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, egészségtudatos életvezetésre, a motoros műveltség
eszközeivel való személyiségfejlesztésre és a tehetséggondozásra épül, továbbá szervesen magába
foglalja az egészségmegőrzést is. A nevelés feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a
családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a fiataloknak a
felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életben felmerülő
konfliktusok kezeléséről.
•

Felelősségvállalás másokért, önkéntességre nevelés

A munka fontosságának és megbecsülésének tudatosítása. Az iskolában létrehozott szellemi és
anyagi javak megbecsülése, a mindennapos, elvégzett tevékenységek gyakoroltatása,
csoportmunkában való részvétel képességének és a projektszemléletnek a fejlesztése. A szociális
érzékenység és a segítő magatartás fejlesztése.
•

Gazdasági és pénzügyi nevelés

A tanulókban tudatosodjon saját felelősségük a tisztességes munka, a fogyasztás, az ésszerű
gazdálkodás területén, tudjanak mérlegelni és dönteni. Ismerkedjenek meg a vállalkozások során
felmerülő kockázatokkal és veszélyekkel, azzal, hogy a pénzt hogyan fektethetik be, és ehhez kitől
kérjenek információkat.
Kiemelt feladataink:

•

Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása.

•
Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és
esélyegyenlőség biztosítása.
•
Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a
társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz
szükségesek.
•
Fel kell készítenünk a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, a sikeres felsőoktatási
felvételire.
•
Elő kell segíteni az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a
programokban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: érettségi előkészítők,
szakkörök, kirándulás, iskolaújság stb.
•
A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének
fejlesztése osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, tantárgyak elsajátítása
során.
•
Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának
támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek figyelembe
vétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése.
•

A gyakorlati oktatásban az értékteremtő projektszemlélet követése.

•
A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek
teremtése.
•

A tanítási-tanulási folyamatban alkotó jellegű feladatok biztosítása.

•

Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása.

•
A személyes meggyőződés és világkép kialakulásának és érzelmi-szellemi
megerősítésének elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.
Konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező, alkotó (kis)
közösségek létrehozása, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejleszti önismeretét,
együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.
Azoknak a hátrányoknak a csökkentésére való törekvés, amelyek a tanulók szociokulturális
környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink továbbá:
A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre
épülő differenciálás.
A helyi tantervet is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődleges szempont a
tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatározása, amelyek
ösztönzik a személyiségfejlesztő oktatást. Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek
az alábbi feladatok:
•

A színes, sokoldalú iskolai élet, tanulás, munka.

•
A gyakorlati képzés, az értékteremtő munkavégzés személyiségformáló erejének
kihasználása.

•
A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, a gondolkodás képességét, együttműködési
készséget fejlesszék, edzék akaratukat.
•
Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk
fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez.

•
Aktív állampolgárságra nevelés (konfliktuskezelés, együttműködés képessége),amelynek
szerves része az egészséges nemzeti öntudatra szocializálás.
•
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 nyelvivallási etnikumok diszkriminációjára.

2.3. A NAT-ban megfogalmazott és egyéb vállalt nevelési feladatok
megvalósítása
Nemzeti öntudat hazafias nevelés
A rendszerváltást követően az egyetlen, hivatalosan elfogadott világnézet elvesztette legitimitását,
eltűntek a kötelezően elvárt válaszok. A kiteljesedett pluralizmus utat nyitott az önálló gondolatok, az
egyéni álláspontok megfogalmazásának. A középiskola nyújtotta keretek között – mind tanórán, mind
tanórán kívül – meg kell minden lehetőséget ragadni, hogy felelősen gondolkodó, a nemzeti értékeket
magukénak valló, önálló véleménnyel rendelkező felnőttek kerüljenek ki az iskolapadokból.
Ahhoz, hogy az egyén, mint társas lény és állampolgár megtalálja helyét a jelenkor társadalmában,
nélkülözhetetlen a történelmi múlt ismerete. Az elmúlt korok valóságának megismerése során
számtalan olyan példa – események, döntések, viselkedések - tárul a tanuló elé, amelynek elemzése és
megértése segíti abban, hogy önmagáért és a körülötte szerveződő közösségekért felelős felnőtté váljék.
Népünk kulturális örökségének, nagy múltú nemzeti kultúránknak megismerése az egyén nemzeti
identitástudatának a megalapozását szolgálja. A nemzeti önismeret, a hazaszeretet elmélyítése révén a
tanuló ösztönzést kap szűkebb és tágabb környezetének történelmi-, kulturális- és vallási emlékeinek,
hagyományainak feltárására, ápolására.
A globalizáció kiteljesedésével párhuzamosan egyre nagyobb figyelmet kap a lokalitás, szűkebb
környezetünk történetének, értékeinek, problémáinak ismerete, és az ezekkel való azonosulás.
E nevelési folyamat végső célja, hogy a fiatalok hazájukat szerető, magyarságukat büszkén vállaló
felnőtté váljanak. A tanulási folyamat során ismerjék meg a demokrácia alapelveit, tudjanak eligazodni
intézményes világában, legyenek tisztában az őket megillető jogokkal, és a rájuk háruló kötelességekkel,
és ezáltal aktív és felelős tagjai legyenek a magyar társadalmat alkotó közösségeknek.
Feladatok:
- Szűkebb pátriánk múltjának, hagyományainak, nemzeti kultúránk értékeinek megismerése.
- Tájékozottság hazánk földrajzában, irodalmában, történelmében, múltjában és jelenében.
- Híres magyar államférfiak, tudósok, művészek, írók, költők, sportolók munkásságának
megismerése.
- A helyi társadalom, a helyi közösségek szerveződésének, értékeinek felismerése. A városi és a
falusi élet jellegzetességének, hagyományainak ismerete.
- A határon túl élő magyarság múltjának és jelenének ismerete.

-

A hazánkban és a szomszédságunkban élő más népek és népcsoportok eredményeinek,
értékeinek felismerése és megbecsülése.
A múlt és a jelen kapcsolatának feltárása. Nemzeti sorsfordulóink ismerete, és időszerű
tanulságinak belátása.
Nemzeti szimbólumok, ünnepek, szokások szerepe népünk életében. A hagyományok
előremutató és visszahúzó szerepének értékelése.
A nemzeti önismeret és a hazaszeretet elmélyítése révén a nemzettudat megalapozása.

Elsősorban az irodalom, a történelem, a társadalomismeret órák kínálnak alkalmat arra, hogy felszínre
hozzuk a tanulók gondolatait, érzéseit a múltról, és a jelen időszerű eseményeiről, jelenségeiről. Az
ismeretek elsajátítása mellett arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy gyakorolhassák azokat az egyéni
és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népeinek
megismeréséhez, megbecsüléséhez, és az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek.
A tanórán kívüli tevékenységek közül az iskola hagyományainak ápolása, a nemzeti ünnepekről való
megemlékezések a helyi közösségek munkájába való bekapcsolódás egyaránt elősegíti céljaink
megvalósítását.
Különös szerep hárul az évente megszervezendő tanulmányi kirándulásokra, amelyek több, szegényebb
sorsú tanuló számára egyetlen lehetőséget jelentenek arra, hogy megismerje hazája természeti szépségét,
és történelmi nevezetességeit.
Testi és lelki egészségre nevelés feladatai, eszközei
A testnevelés és a sport célja, hogy az iskola nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra
eszközinek, valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek együttes hatásával járuljon hozzá, hogy
a tanulók az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Emeljék
képességeik szintjét ezek fejlesztésének, fenntartásának módját, megismerjék a verseny örömét, a
testnevelés és sport egészségügyi és prevenciós értékeit. Becsüljék meg társaik teljesítményét.
A testnevelés az iskolában az egyetlen tárgy, amely a testi nevelés részeként a tanulók testi fejlődését
közvetlenül segíti. A versenyek, sportjátékok megkívánják, hogy egyéni érdekeiket alárendeljék a
csapatnak (közös célnak), segítsék egymást, helyesen értékeljenek, lépjenek fel a kifogásolható
magatartás ellen. A sportban kitűnők a közösségben kedvező, nem egyszer vezető szerepet töltenek be.
Számolni kell azzal, hogy a korra jellemző ambíció, kitűnésre való hajlam el is fordítja a tanulókat olyan
tevékenységektől, melyben szégyent vallhatnak. A testneveléstől való elhúzódásnak (elfordulásnak)
lehetnek egyéb okai, fizikai gyengeség, alkati tulajdonság, ügyetlenség. Ezért fontos, hogy a tanulók
ügyességét sokoldalúan fejlesszük. El kell érni, hogy mindenki megtalálja a számára sikeres, örömteli
tevékenységformát.
A fizikai aktivitás csökkenése nemcsak egészségügyi szempontból hátrányos, hanem azért is, mert
elügyetlenedést és ezzel együtt a fizikai tevékenységre való képesség és hajlandóság csökkenését is
eredményezheti.
A testnevelési órákon mindig időt kell szentelni arra, hogy a tanulóknak megvilágítsuk az egészségüket
fenyegető veszélyeket, károsodásokat, ezek elkerülésének, kivédésének lehetőségeit (pl.: gerincferdülés,
ezek ellen ható gyakorlat vagy erőfeszítés – szteroidok).
Fel kell használni az órákon más tantárgyak tevékenységeit.
A tanulók elé tűzött célok optimálisan fejlesszék bátorságukat, tartós erőkifejtésre való képességüket,
monotónia tűrésüket, problémamegoldó képességüket, önbizalmukat.
A tanulókat érdekeltté kell tenni jártasságaik, testi képességeik tökéletesítésében, fejlesztésében (pl.:
iskolai sportversenyek, alkalmi csapatok vetélkedése).

A fiatal szervezet regenerálódási képessége mindig biztosít erőfelesleget, melyet szívesen kötnek le
sporttevékenységekben. Sokoldalú érdeklődésük és hajlandóságuk megvan arra, hogy szellemi
elfáradásukat fizikai tevékenységgel állítsák helyre, és bekapcsolódjanak a rendszeres testedzésbe.
Az érzelmek alapját azok a szükségletek alkotják, amelyek az emberek egymás közötti viszonyaival
kapcsolatosak. Az ember társas lény, akinek a közösségben elfoglalt szerepét alapvetően meghatározzák
erkölcsi, esztétikai és intellektuális érzelmei, melyek színezik, befolyásolják, meghatározzák
cselekedeteit, viselkedését. Ezen érzelmek forrását azok a közös célok jelentik, amelyek
megvalósításáért együttesen és külön-külön is harcolunk.
A gyermek beleszületik szociális környezetébe, és ennek segítségével próbálja megvalósítani önmagát.
A szocializáció során elsajátítja a társadalom normáit, szokásait, a társadalmi együttélés szabályait, és
mindeközben változik, formálódik, fejlődik. E tanulási folyamat során a legfontosabb közvetítő a család,
az iskola, a baráti közösségek és később a munkahely.
Az iskola kiegészíti, de gyakran pótolni is kénytelen, amit a család nem tud biztosítani. A serdülő
különösen érzékenyen reagál a változásokra. Tünetként hordozza magán az adott társadalom problémáit,
családjának gondjait, de az adott tanítási óra sikerességét és sikertelenségét is visszatükrözi. A család és
az iskola közösen kell, hogy elősegítse a tanuló önbecsülésének, önbizalmának fejlesztését, reális
énképének kialakítását, hogy ez által képessé váljék egy olyan jövőkép létrehozására, amely biztosítja
boldogulását. Mindez stabil és gazdag érzelmi háttér meglétét teszi szükségessé. Olyan önálló,
sokoldalú, céltudatos, felelősséget vállaló, kötelességtudó fiatalokat kell nevelnünk, akik tisztelik az
embert, az emberi tudást és az emberi munkát, védik természetes környezetüket, és képesek
szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására és ápolására.
A nevelési folyamat során olyan pozitív emberi értékek kifejlesztésére kell törekednünk, mint a
becsületesség, őszinteség, jóság, szeretet, segítőkészség, szorgalom, áldozatvállalás, tolerancia,
szolidaritás. A tanulók közül sokan túlterheltek, kedélyállapotuk feszült, gyakran hiányzik életükből a
nyugalom, a higgadtság és a biztonság. Ilyen helyzetben a fiatal szívesen menekül a képzelet világába,
és tölt órákat a tv vagy a számítógép előtt. A serdülők a maguk módján próbálják megteremteni
szabadságukat, és egyre többen nyúlnak cigarettához, alkoholhoz, és különböző kábítószerekhez.
Sokakból hiányzik az erőfeszítés, a kitartás, és gyakori a „minimum is elég” felfogás. A másik véglet,
amikor a bizonytalan érzelemvilágú serdülő egyszerre akar minden csinálni, ahelyett, hogy kevesebbet,
de jobban teljesítene.
Célunk, hogy segítsük őket az egészséges lelki közérzet megteremtésében, a helyes életritmus
kialakításában. Kiegyensúlyozott, érzelmeit, döntéseit vállaló, konkrét célokkal rendelkező, kulturált
magatartású fiatalok nevelésére törekszünk.
Feladatok:
- A helyes önismeret kifejlesztése. Rendelkezzék a tanuló pozitív énképpel, legyen reális
önbecsülése. Vállalja önmagát, érzelmeit, jó és rossz tulajdonságait.
- Pozitív emberi értékek, tulajdonságok – kedvesség, jóság, szeretet, őszinteség, becsületesség,
szorgalom, igényesség – kialakítására való törekvés.
- Az új iránti nyitottság és kíváncsiság, az egészséges versenyszellem fenntartása.
- Mások szempontjait is figyelembevevő viselkedés kialakítása. Empátia, tolerancia,
együttműködési készség, mások különbözőségének elfogadása, a személyiség tisztelete.
- Figyelmesség, udvariasság, tapintat, alkalmazkodási készség, rugalmasság jellemezze a
tanulók viselkedését.
- Legyen képes szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására és fenntartására, váljék a
különböző iskolai és iskolán kívüli közösségek együttműködő, hasznos tagjává.
- Feladatainak, munkájának végzése során legyen igényes, önálló, kezdeményező, pontos és
kitartó.
- Tisztelje az emberi tudást, munkát, erőfeszítést. Jellemezze az ember által létrehozott anyagi
és szellemi javak megbecsülése. Védje, óvja természetes környezetét.

Az érzelmi nevelés akkor lesz igazán hatékony, ha az iskolai élet minden területét átfogja. Az iskolai
életnek, a tantárgyaknak megvannak azok a sajátos területei, amelyek lehetőséget kínálnak az
érzelemvilág gazdagítására. Ezáltal minden tanár – közvetlenül vagy közvetve -, de bekapcsolódik a
tanítványok érzelmi nevelésébe. A tanárok példamutatása rendkívül fontos szerepet kap a fiatalok
érzelmi fejlődésében. Erre a feladatra mégis az osztályfőnököket tartjuk a legalkalmasabbnak, hiszen ők
az átlagosnál jobban ismerik a tanulókat, több időt töltenek együtt, és mélyebb emberi kapcsolatot is
képesek kialakítani velük. Egy-egy osztálykirándulás, színházlátogatás vagy más közös program kiváló
alkalmat kínál a gyerekek alaposabb megismerésére, és a közös beszélgetések révén jellemének
alakítására. Emellett az osztályfőnöki órákon különböző témájú esettanulmányok feldolgozása,
elemzése és a téma körül kialakuló vita is rendkívül hatékony módszernek tekinthető.
Pályaorientáció
Célok, feladatok:
- Az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése
- A legfontosabb pályák tartalmának, a hozzájuk vezető utaknak tapasztalatok útján történő
megismerése
- A lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolása
- Olyan tevékenységek, feltételek biztosítása, amelyek elősegítik a tanulók érdeklődésének
megfelelő területek megismerését
- A pályaismertetők, a munka- és álláshirdetések, az adatszolgáltatás egyénre vonatkozó
szabályai (adatlap, önéletrajz, stb.) közötti eligazodás
- A pályasegítő számítógépes programok használata
- Munkaügyi, munkajogi kérdésekben való jártasság
- A lehetséges pályamódosításra való felkészítés
Eszközök, eljárások
- Egy szakma fejlődésének bemutatása videón
- Intézménylátogatás (riport, album készítése)
- Kiscsoportos foglalkoztatás, megbeszélés, vita
- Önálló gyűjtőmunka (könyvtár)
- Szituatív gyakorlatok, szerepjátékok
- Kérdőív kitöltése, feldolgozása
- Pályatabló
- Külső előadás
- Számítógépes program (STOP) használata
Felhasznált eszközök:
- Videó felszerelés, videofilmek
- Számítógép
- Pályaválasztási és pályalélektani szakkönyvek
- Naprakész információs anyagok
Erkölcsi nevelés
Az elmúlt évtized társadalmi és politikai változásai alapvetően értelmezték át az állam és az állampolgár
viszonyát, a társadalom értékrendjét és erkölcsi viszonyait. Az általános értékválsággal küszködő
világunkban az ifjúság különösen védtelen és kiszolgáltatott helyzetbe került. Megkérdőjeleződött a
hagyományos értékrend, így a felnövekvő nemzedék egyre bizonytalanabb érték- és normarendszert
örököl, és nincs felkészítve arra, hogy önállóan is el tudjon igazodni az egyre bonyolultabbá váló
társadalmi viszonyok között.
A család képtelen egyedül magára vállalni a gyermekek erkölcsi nevelését, hiszen tudjuk, hogy a
társadalom e primer közössége is komoly válsággal küzd. Tanulóink jelentékeny része él csonka
családban, de a teljes családokban is egyre kevesebb idő jut a gyerekek erkölcsi, érzelmi nevelésére,
mivel az anyagi biztonság megteremtése a szülők energiájának jelentős részét felemészti. Ezek az

összetevők teszik különösen fontossá és aktuálissá az iskola szerepét a jövő nemzedékének erkölcsi
nevelése terén.
Az iskola feladata, hogy e létező társadalmi problémákra ráirányítsa a tanulók figyelmét, és rendszeres,
tervszerű és pozitív ráhatásokkal, személyes példaadással segítse boldogulásukat.
Az erkölcsi nevelés kiterjed az önálló tájékozódáshoz, és a tudatos életvezetéshez szükséges
jellemvonások, készségek és ismeretek fejlesztésére. A nevelési folyamat részeként olyan társadalmi
együttélési szabályokat – értékrend, norma, szokás, illem, erkölcs, jog – kell közvetíteni, amelyek segítik
a szűkebb és tágabb környezetükben eligazodni szándékozó fiatalokat. Ezen értékek, normák
személyiségükbe beépülve szabályozzák az egyénnek önmagával és másokkal szembeni viselkedését,
és elősegítik a társadalmi együttéléshez nélkülözhetetlen magatartásformák kialakulását. Végső célunk,
hogy tanulóink önálló gondolkodású, vállalkozó szellemű, jogaikat ismerő, a társadalmi együttélési
szabályokat gyakorló polgáraivá váljanak a társadalmunknak.
Feladatok:
- Legyen képes helyes önismeret kialakítására, a személyiségében rejlő lehetőségek és gátak
feltárására, önmaga vállalására.
- Legyen világos képe szerepiről és hovatartozásáról.
- Az önismeret fejlesztése révén váljék képessé szükségleteinek felismerésére, céljainak
megfogalmazására és megvalósítására, önálló döntések meghozatalára.
- Váljék képessé a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére.
- Legyen készsége és képessége tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és
fenntartására.
- Tudatosuljon benne milyen a viszonya másokhoz, hogy kiért, miben és mennyiben felelős.
- Próbálja megítélni milyen jelekből lehet következtetni egy-egy emberi megnyilvánulás igaz
vagy hamis, önző vagy önzetlen voltára.
- Legyen képes a társadalmi konfliktusok és erkölcsi dilemmák felismerésére, értelmezésére és
megvitatására. Legyen képes konfliktusok konstruktív módon történő kezelésére.
- Legyen képes saját meggyőződésének megfogalmazására és vállalására, illetve mások
meggyőződésének megértésére és tiszteletben tartására.
- Váljék képessé az egyéni és a közérdek összehangolására.
- Ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait.
- Legyen képes saját léthelyzetének és az emberi együttélés alapelveinek értelmezésére.
A tanulók erkölcsi nevelése nem egy-egy tantárgy kizárólagos feladata, hanem az oktató-nevelő munka
egészét érinti. Mégis különös helyet kapnak e folyamatban az osztályfőnökök, és az oktatásban új
színfoltként megjelenő etika tantárgy, ami régi hiányosságot pótol.
Az ismeretek – erkölcsi alapelvek, etikai törvények – átadása önmagában nem tekinthető hatékony
módszernek. Sokkal hatékonyabbak a személyes élményekre épülő készségfejlesztő módszerek,
amelyek megalapozzák és fejlesztik a diákok erkölcsi érzékét. Egy-egy erkölcsi kérdést, döntési
helyzetet történetek – esettanulmányok – feldolgozása révén ismerhetnek. Ezek megbeszélése,
megvitatása során számtalan alapvető ismeretre tesznek szert, ugyanakkor lehetőség nyílik a
gondolkodási, probléma-megoldási és kommunikációs képességeik fejlesztésére is. Mindezek mellett
ne feledkezzünk meg a már jól bevált, mindig kéznél levő módszer, a személyes példamutatás
fontosságáról sem.
Médiatudatosságra nevelés
A fiatalok esztétikai nevelésében meghatározó, irányadó szerepe van az iskolának, segítve az őket érő
vizuális információk közötti eligazodást. A jó ízlés, az esztétikai értékek iránti érzékenység és nyitottság,
a kritikus szemléletmód, a kreativitás a mindennapi életben való boldogulás feltétele. Az esztétikai
nevelés értékközvetítő, de egyben értékteremtő és jellemformáló tevékenység, melynek során a tanulók
vizuális alkotó, és befogadóképessége egyaránt fejlődik.

Feladatok:
- A vizuális alkotó és befogadóképesség fejlesztése.
- A kulturális és művészeti értékek iránti nyitottság megteremtése.
- A kulturális értékeket megbecsülő magatartás kialakítása.
- Esztétikai és kritikai érzék fejlesztése.
- Az értelmi és értelmi fogékonyság finomítása.
- A vizuális információk közötti szelekció képességének kifejlesztése.
- A vizuális információk megértésének megkönnyítése, és ezek hasznosítása a munkában, a
tanulásban, a mindennapi életben.
- A hétköznapi esztétikai értékítéleteket megalapozó ízlésvilág kialakítása.
- A művészet- és zenetörténet kiemelkedő alkotásaink megismertetése.
Az esztétikai és kritikai érzék, a művészeti értékek iránti nyitottság fejlesztésének hagyományosan
fontos területe az irodalomoktatás.
Önismeret és társas kultúra fejlesztése
A közösségi nevelés fontos, szorosan összekapcsolódó színterei: az osztály, a kortárscsoportok, a
diákkörök, és az ezeket összefogó, és érdekeiknek közös képviseletét ellátó diákönkormányzat.
Az elsődleges, és a tanulókra legnagyobb hatást gyakorló közösség, az osztály közössége. A különböző
általános iskolákból érkező gyermekek új, és sokszor nehéznek tűnő feladatokkal szembesülnek a
középiskolába kerülve. Az egyetlen biztos kapaszkodót az osztályfőnökök jelentik számukra, akik
kezdetben segítenek eligazodni az új feltételek és elvárások útvesztőjében. A későbbiekben az ő
segítségükkel kezd formálódni az osztály közössége. Fontos, hogy az osztályfőnökök elképzeléseiket,
programjukat a helyi adottságokhoz, igényekhez és szükségletekhez igazítsák.
Feladatok:
- Segíteni kell a tanulók beilleszkedését, hogy lehetőség szerint mindenki megtalálja helyét az
újonnan formálódó közösségben.
- Helyes, követhető értékek közvetítése és elfogadtatása.
- Tanórán kívüli tevékenységek, programok – színház- és múzeumlátogatás, kirándulások,
hagyományteremtés stb. – szervezése és kezdeményezése.
- A tanulók egyéni adottságainak felismerése, fejlesztésének szorgalmazása, és kamatoztatása a
közösség életében.
- Önismeretük elmélyítése révén, tudják magukat elfogadni és elfogadtatni, váljanak képessé a
másság megértésére, mások személyiségének tiszteletére.
- Tudjanak azonosulni a közösség pozitív értékeivel, elvárásaival.
- Legyenek képesek konstruktív életvitel kialakítására.
Az osztálykeretek közül kilépve, a közösségi nevelés következő színterét az iskolában működő
kortárscsoportok, diákkörök és szakkörök jelentik. A kortárscsoportok működése lehetőséget nyújt az
adott korosztályt leginkább érintő és érdeklő kérdések megvitatására, az eltérő vélemények
ütköztetésére, és ezek megbeszélésére. A diákkörök és szakkörök széles skáláját felkínálva lehetőséget
kell biztosítani arra, hogy ki-ki képességeit és érdeklődése szerint választhasson a kínálatból.
Különösen fontos szerepe van az iskolában működő sportköröknek, amelyek a közösségfejlesztés
mellett a testi és lelki egészség megóvásához, és az egészséges életmód kialakításához is segítséget
nyújtanak. Minél több diákközösség működik egy iskolában, annál fejlettebb annak közössége.
Az iskolai diákélet legmagasabb szintű irányítója és szervezője, a tanulók, a tanulóközösségek és
diákkörök érdekeinek képviselője a diákönkormányzat. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az
iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai
diákönkormányzat rendeletben megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.

A diák-önkormányzati vezetőség a diák-önkormányzati munkát segítő pedagógus révén közvetlen
kapcsolatban áll az igazgatóval és a nevelési igazgatóhelyettessel.
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató az iskolai
diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen, valamint a nevelési
igazgatóhelyettesen és az osztályfőnökökön keresztül tájékoztatja a tanulókat.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.
Feladatok:
- Az iskolai diákélet – szabadidős és kulturális tevékenységek – szervezése, irányítása.
- Iskolai hagyományok ápolása, új hagyományok teremtése.
- A tanulók és tanulói közösségek érdekeinek képviselete.
- A tanulói jogok érvényesülésének áttekintése.
- Döntési, véleményezési, javaslattevő és egyetértési jogaik érvényesítése.
- A diákság problémáinak, felvetéseinek továbbítása az iskolavezetés felé.
Kapcsolódás Európához
Az utóbbi évtizedekben a társadalmi változások és az ipar részéről felmerülő új igények egész
Európában (és így hazánkban is) létrehozták a szakképzés átszervezésének, átalakításának
szükségességét. Rugalmasabb, a mindenkori munkaerő-piaci igényeknek megfelelő átképzést lehetővé
tevő rendszerre van szükség, s ezért Európában általános tendencia a szakképzés modularizálása, a
tananyag és a képzési idő kisebb, jól variálható egységekre bontása, a moduláris tananyag-feldolgozás.
A minél hatékonyabb tudás-átadás és megszerzés érdekében mind az ipar, mind a politika képviselői a
kompetencia alapú szakképzés kialakítására ösztönzik az iskolákat, szakképző intézményeket. Ehhez
elengedhetetlen annak felmérése, hogy az adott képzésben résztvevő diáknak milyen képességekre lesz
szüksége a munkája során és a tananyagot ennek megfelelően kell ki-, ill. átalakítani.
Részvétel az európai szakképzés egységesítésében
Az egységesülő Európa víziója az utóbbi években elérhető közelségbe került, de ez egyben sok
gyakorlati problémát is felvet és új feladatok elé állítja az egyes országokat, s így hazánkat is. A szabad
munkaerő-áramlás nemcsak politikai szándék kérdése, hanem szükségessé teszi a szaktudásnak, ill.
annak dokumentálásának egységesítését is, ami értelemszerűen az alkalmazhatóság alapfeltétele.
Könnyen belátható, hogy ez által szükségessé vált a nemzeti képzési rendszerek átvilágítása, átláthatóvá
tétele és az egységes európai szakképzési rendszer kialakítása, ami évtizedekig tartó, hosszú és bonyolult
folyamat lesz.
Európára és a nagyvilágra nyitott személyiségek nevelése
Ahhoz, hogy iskolánk diákjai felmérjék az életük során kialakuló új lehetőségeket és azokkal élni is
tudjanak, ill. hogy egykor majd hatékonyan tudjanak dolgozni az európai problémák megoldása
érdekében, már most meg kell teremteni számukra annak lehetőségét, hogy modern, jól használható
tudás birtokába kerüljenek.
Olyan helyzetekbe kell őket hozni a tanulmányaik során, amelyek lehetővé teszik látókörük szélesítését,
a nemzetközi problémák iránti fogékonyságuk, érzékenységük fejlesztését.
Az idegen nyelven történő kommunikáció gyakorlása
Jelenlegi és jövendőbeli diákjaink életében egy európai nyelv ismerete és használata már
elengedhetetlen feltétele lesz a szakmai tudás kiteljesedésének és az egyéni boldogulásnak. Bár a
„felhasználó-barát” szoftverek terjedésével a számítógépen végzett munka egyre könnyebb lesz, a
számítástechnikai eszközök magasabb szintű alkalmazása szükségessé tesz egy megfelelő nagyságú,
biztonsággal kezelt angol nyelvű szókincset is.
Az iskola feladata, hogy diákjait minden rendelkezésére álló eszközzel az alapos és jól használható
idegen nyelvtudás megszerzésére motiválja.
A megvalósítás lehetőségei

Nemzetközi kapcsolatok
Ennek a területnek már nagy hagyományai vannak iskolánkban. Diákjaink közül sokaknak az életben
ezek az alkalmak egyedülálló lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerjék más országok kultúráját,
műemlékeit, hagyományait, szokásait.
A vendéglátó szerepében fejlődik felelősségérzetük, szervezőkészségük is. Olyan élethelyzetekbe
kerülnek, amikor az idegen nyelv használata megkerülhetetlen és az első sikerélmények segítenek
leküzdeni gátlásaikat, fejlesztik a beszédkészséget és az idegen nyelv további tanulására, elmélyültebb
elsajátítására ösztönzik őket.
Kommunikációs nevelés
Minden műveltségi terület, tantárgy alapvető feladata, hogy sajátosságai és lehetőségei szerint részt
vegyen a diákok kommunikációs képzésében: felkészítse őket a különböző beszédhelyzeteknek
megfelelő művelt, sikeres kommunikációra, a társas együttműködésre a magán és társadalmi élet
különböző szintjein. Ennek keretében minden műveltségi terület alapvető feladata, hogy tudatosítsa
sajátos szóhasználatát, szókincsét és szaknyelvében a köznyelvitől eltérő jelentéseket.
A kommunikáció feladatai:
- Napjaink gazdag és növekvő szerepű jelrendszerének áttekintése és értelmezése, az
információtömegben való gyors eligazodás módszerei.
- Különböző kódolású kommunikációs rendszerek társadalmi jelentőségének feltárása, pl.
tömegkommunikációs eszközök szerepe az információfogyasztásban.
- A hagyományos és az új technológiákon alapuló információforrások, az új audiovizuális
környezet értelmezése, szelektív felhasználása.
- A tények és a szándékok közötti különbségek felfedeztetése.
- Véleménynyilvánítás, érvelési stratégiák különböző beszédhelyzetekben, pl. vitákban,
tanácskozáson, értekezleteken, nyilvános fórumon.
- Az ellenérvek figyelembevétele, az egymást megértés képessége.
- Szociolingvisztikai viselkedés (beszédhelyzethez alkalmazkodó nyelvhasználat).
- A szaknyelv, a hivatkozások funkcionális, az igényes köznyelvhez igazodó használata.
- A kommunikáció kontextusainak megfelelő stílus, a beszédmód mérlegelése és funkcionális
használata a hatás, a meggyőzés érdekében. Kommunikációs magatartásformák, nyelvi illem
különböző beszédszituációkban, felkészítés az eredményes munkavállalási magatartásra.
- A kommunikációs énkép helyes megítélését segítő módszerek a magán- és a társadalmi életbe
való sikeres beilleszkedés érdekében.
- A testbeszéd szerepének tudatosítása az emberi érintkezésben nélkülözhetetlen tapintat
szempontjából és a sikeres együttműködés érdekében.
- Állásért folyamodás megszerkesztése, szakmai önéletrajz, „önmagunk nyelvi képviselete”.
- Hogyan viselkedjünk pl. egy munkahelyi felvételi beszélgetésen, tanácskozáson, üzleti
tárgyaláson.
A kommunikáció két alapvető formája:
- a szociális kommunikáció
- a kognitív kommunikáció.
A kommunikáció eszközei:
- érzelmi – pozitív érzelmi légkör kialakítása (osztály, tantestület, iskola)
- formalizált – formalizálás képessége (táblázat, formula, szótár, lexikon, számítógépes adatbázis,
stb.)
- szemléletes – ábrázolás és ábraolvasás képessége (ábra, modell, vázlat, stb.)
- verbális – a nyelvtudás, a beszéd – beszédértés, az írás – olvasás képessége (hangképzés,
hangerő, hanglejtés, helyesírási készség, szövegalkotás, stb.)
Amíg a kognitív kommunikáció képességében fejlesztése alapvetően az anyanyelv, idegen nyelv,
matematika tantárgyak és az iskola egészére vonatkozik.

Nevelési munkánkban minden nevelési területen törekszünk feladatainkat maradéktalanul
ellátni.

A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi
megvalósításának részletes szabályai
A nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógiai feladatok fejlesztése szervesen illeszkedik az
iskola nevelő-oktató munkája különböző színtereinek feladataihoz. Az egyes területek fejlesztési
feladatai a tantárgyi keretben és az iskola tantárgyközi és nem tanórai keretei között valósulnak meg.
NAT fejlesztési
területek
Az erkölcsi nevelés

Pedagógiai fejlesztési feladatok és megvalósítási keretek
Tantárgyi fejlesztési feladatok
Közismereti, szakmai-elméleti és
gyakorlati tantárgyak tantervi
feladataihoz kapcsolódóan: a
felelősségtudat elmélyítése, az
önállóság, az önfegyelem, az érdeklődés,
a kötelességtudat, a munka
megbecsülése, az együttérzés, a
segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség
fogalmai és kapcsolódó kompetenciái
dolgozhatók fel.
Osztályfőnöki órák keretében: erkölcsi,
életvezetési értékek, problémák,
konfliktusok kezelése, türelem,
megértés, elfogadás területei.

Nemzeti öntudat,
hazafias nevelés

Közismereti, szakmai-elméleti és
gyakorlati tantárgyak tantervi
feladataihoz kapcsolódóan: nemzeti,
népi kultúránk értékei, hagyományai,
jeles magyar történelmi személyiségek,
tudósok, feltalálók, művészek, írók,
költők, sportolók munkássága.
Kiemelten fontos tantárgyi keretben:
történelem, társadalomismeret: a
szülőföld, a haza, a nemzet és népei
megismerése, a nemzet történelme, a
haza védelmének szükségessége;
testnevelés: híres magyar sportolók, a
haza védelme;
magyar irodalom: közösséghez tartozás,
a hazaszeretet, sokszínű kultúra.

Tanórán kívüli fejlesztési
feladatok
Az iskolai szabadidős programok,
rendezvények kapcsán az erkölcsi
nevelés feladatainak érvényesülése:
osztálykirándulások, projektnapok,
sportnap, iskolai ünnepélyek,
kiállítások rendezése és látogatása,
közösségi programok során.
Fejlesztési területek: a
felelősségtudat, felelős életvitelre
történő felkészülés, közösségi élet,
segítőkészség, intellektuális
érdeklődés.

Iskolai ünnepélyek: nemzeti és
állami ünnepek, kiállítások
rendezése és látogatása, múzeumi
órák. Iskolai és osztálykirándulások
alkalmával nemzeti, népi kultúránk
értékeinek, hagyományainak
megismerése, a közösséghez
tartozás és hazaszeretet érzelmi
megalapozása. A magyar kultúra
megismerése, a magyarságtudat
kialakítása, a magyarság helye az
európai kultúrában.
Kiemelt iskolai ünnepélyek, a
nemzeti öntudat és a hazafias
nevelés színterei: Aradi vértanúk
napja (okt. 6.), Október 23-a, Hűség
napja (dec. 14.), Kommunista
diktatúrák áldozatainak emléknapja
(febr. 25.), Nemzeti ünnep (márc.
15.), Holokauszt áldozatainak
emléknapja (ápr. 16.), Összetartozás
Napja (jún. 4.)
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Tanórán kívüli fejlesztési
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Állampolgárságra,
demokráciára nevelés

Közismereti, szakmai-elméleti és
gyakorlati tantárgyak tantervi
feladataihoz kapcsolódóan a korszerű
tanítás-tanulásszervezési eljárások
alkalmazásával fejlődik a tanulók
önszerveződése, együttműködése,
részvétele a közös feladatok
megoldásában, a vitakultúra, a kreatív,
önálló kritikai gondolkodás, az
elemzőképesség, a felelősség, az önálló
cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös
elfogadás elsajátítása.
Kiemelt szerepe van a történelem, a
társadalomismeret tantárgyaknak, az
osztályfőnöki órának, a gazdaság és a
társadalom működésével foglalkozó
szakmai tantárgyaknak az állam és a
közélet működésével kapcsolatos
ismeretek megszerzésében.

Diák-önkormányzati működés és
rendezvényeik keretében,
osztálykeretben és iskolai keretben
gyakorlati tapasztalatokat
szerezhetnek a tanulók a demokrácia
működéséről. Az évente
megrendezésre kerülő
diákközgyűlés lehetőséget ad a
demokratikus jogok gyakorlására.
Iskolai rendezvények biztosítják a
tanulói önszerveződések
kialakulását, az önkormányzatiság
gyakorlását. Ilyen rendezvények:
diákközgyűlés, kulturális csoportok,
sportcsapatok, szakkörök,
projektnapok, osztályrendezvények.

Önismeret és a társas
kultúra fejlesztése

Közismereti, szakmai-elméleti és
gyakorlati tantárgyak keretében
alkalmazott ellenőrzési, értékelési
rendszer jelenti az alapját a tanulói
önértékelés fejlesztésének. A
szisztematikus pedagógusi értékelés, a
tanulók, iskolai csoportok egymásra
vonatkozó értékelése alapozza meg a
helyes önértékelés kialakítását. A társas
kapcsolatok fejlesztésének alapja a
korszerű módszertan alkalmazása az
elméleti és a gyakorlati oktatásban. A
korszerű tanulásszervezés keretében a
csoportmunka, a kooperatív
csoportmunka, a projektmódszer
alkalmazása támogatja az önismeret és a
társas kompetenciák fejlesztését. A
gyakorlati oktatás keretében sajátíthatják
el a munkaerőpiac elvárásai között is
megjelenő kulcskompetenciákat: az
együttműködési képességet, a hatékony
kommunikációt, a toleranciát, a vezetői,
a vezetett szerepeket.
Az osztályfőnöki órákon tematikusan is
feldolgozzuk az önismeret és a társas
kapcsolatok témakörét.

Az iskola tanórán kívüli
lehetőségeinek kínálatával
lehetőséget nyújtunk a tanulók
képességének kibontakoztatására,
fejlesztésére. A közösségi élmény
lehetőséget teremt a társas
kapcsolatok gyakorlásra. Szakkörök,
sportcsoportok, iskolai
rendezvények, kirándulások segítik
a társas kultúra fejlesztését.
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A családi életre nevelés

Tanórai keretekben csaknem minden
közismereti és szakmai tárgy lehetőségét
kihasználva fejlesztjük. Irodalmi
példákon keresztül lehet vizsgálni a
különböző családmodelleket,
családmintákat és emberi kapcsolatokat.
A művészeti ábrázolásokkal, a
történelmi példákkal a család összetartó
erejét, a családi háttér szerepét
mutathatjuk be. A biológia, az
osztályfőnöki órákon a családi élet, a
szexualitás, a gyermeknevelés fiziológiai
és érzelmi alapjait ismerhetik meg a
tanulók. Matematika, informatika,
gazdasági ismeretek tantárgyban a
család mint gazdálkodó egység, mint
hierarchikus szervezeti rendszer jelenik
meg.

A pedagógusok és a család
kapcsolati rendszerében:
fogadóórákon, szülői értekezleteken,
iskolai rendezvényeken,
osztálykirándulásokon, iskolabálon,
ünnepélyeken jelenik meg a család
mint az iskola együttműködési
rendszerének fontos partnere.
Az egészségnevelési heteken
(november, március) a családi életre
nevelés, a párkapcsolatok, a
szexuális ismeretek, a
gyermekvállalás, a gyermeknevelés,
az idősek szerepe és a helye a
családban előadások során és
kiscsoportos munka keretében
dolgozzuk fel.

A testi és lelki
egészségre nevelés

Minden tantárgyi munkában fontos
szerepet tölt be. A helyes táplálkozás, a
mozgás szerepe, a testi higiéné, az
egészséges életmód az osztályfőnöki, a
biológia-, kémia-, fizika-, testnevelés
órákon építendő be a tanulási-tanítási
folyamatba. A társas viselkedés
szabályai, a konfliktuskezelés, a
stresszhelyzetek kezelése, az egészséges
életmód követelményei
kompetenciaelemként és módszertani
feldolgozás folyamán alakítható ki és
fejleszthető.

Az iskolai egészségnevelési heteken,
az iskolai sportnapon, az osztály
projektnapokon ez a fejlesztési
terület kiemelten jelenik meg.

Az osztályfőnöki órákon tematikusan
feldolgozhatók ezek a területek a tanulók
saját élményeire alapozva. A
módszertani megvalósítás kiváló
lehetőséget jelent a fejlesztésre.
Csoportmunkában, a kooperatív
tanulásszervezési eljárásokkal szervezett
tanulási tevékenységgel fejleszthetők a
szükséges kompetenciák. A gyakorlati
oktatásban a közösen végzett munka
szépsége, az együttműködés, a
problémamegoldás, a felelősségvállalás
kiemelt kompetenciaterületek.

Az iskolai közösségi szolgálat
megszervezése és lebonyolítása
nyújt lehetőséget a terület
kompetenciáinak fejlesztésére. Az
osztályprogramok, kirándulások, a
segítőprogramok tudatosítják a
tanulókban ezt a fontos területet. Az
évenként megrendezésre kerülő
iskolai véradás, az arra való
felkészülés, lebonyolítás jó példa az
egymásért való áldozat, a felelősség
bemutatására. A csoportokban
végzett tevékenységek: iskolai
sportcsapatok, kulturális csoportok,
a csapatban végzett munkák mind
fontos gyakorlati tapasztalatot
jelentenek.

Felelősségvállalás
másokért, önkéntesség

Az egészségnevelési hetek
rendezvényein a káros szenvedélyek
elleni programokra kerül sor külső
előadók, kortárs előadók
bevonásával. Filmek, kiállítások
feldolgozása is segíti a testi és lelki
egészségre nevelést.
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Fenntarthatóság,
környezettudatosság

Erőforrások tudatos, takarékos és
felelősségteljes, megújulási képességre
tekintettel való felhasználása a szakmai,
környezetvédelmi órákon, szakmai
gyakorlaton, fizika, kémia és
földrajzórákon tantervi elemekhez
kötődően dolgozhatók fel. Irodalmi és
történelmi feldolgozások jól mutathatják
be a felelősség, illetve a felelőtlenség
szerepét ezen a területen.

Az egészségnevelési hetek, az
iskolai projektnapok, az iskolában
megszervezett szelektív
hulladékgyűjtés a fejlesztés
színterei. A környezetünk
tisztaságáért szervezett iskolai és
osztályprogramok a további színterei
ennek a fejlesztési területnek.

Pályaorientáció

Minden szakmai-eleméleti és gyakorlati
tantárgy feladata a munkába állás
előkészítése, a munka világának
bemutatása. A középiskolai oktatás
előkészítő éveiben gyakorlati
ismereteket kell nyújtani a megalapozott
szakmai specializáció választásához.

Az iskola pályaorientációs munkája,
a szakképzések bemutatása a
tanulók bevonásával. Szakmai
bemutatók vállalkozások
bevonásával. Működő
gazdálkodószervezetek látogatása
tanórai és tanórán kívüli keretekben.

Gazdasági és pénzügyi
nevelés

A tanórák keretében sok lehetőség van a
gyakorlati ismeretek, tapasztalatok
megszerzésére: osztályfőnöki órákon a
gazdálkodási alapok, a család mint
gazdálkodó egység jelenik meg. A
matematika és informatika órákon a
gazdálkodás, a pénzügyi fogalmak
megismerésére van lehetőség. A
vállalkozások és a családok
gazdálkodási szabályai gyakorlati
példákon keresztül taníthatók
osztályfőnöki és szakmai órákon.
Ezeken az órákon ismerik meg a tanulók
a pénzügyi tervezés legfontosabb
fogalmait és gyakorlatát.

Meghívott előadók, banki
szakemberek segítségével
projektnapokon is lehetőség van az
ismeretek bővítésére. A diákönkormányzati programokon,
pályázati projekteken,
csereprogramokban,
osztályprogramok szervezésén
keresztül gyakorolják a pénzügyi
tervezést és lebonyolítást.

Médiatudatosságra
nevelés

Az irodalom, a vizuális kultúra, az
informatika tantárgyak tantervi elemként
dolgozzák fel a média nyelvi
jelrendszerét; megismerkednek a média
működésével és hatásmechanizmusaival,
a média és a társadalom közötti
kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és
a virtuális, a nyilvános és a bizalmas
érintkezés megkülönböztetésének
módjával, valamint e különbségek és az
említett médiajellemzők jogi és etikai
jelentőségével.

Iskolai szabadidős programokon
vizuális és IT tartalmak
bemutatásával, tudatos, értelmes és
értékelvű használatával formálhatók
a tanulók ismeretei. Az iskolai
honlap, az iskolarádió, az iskolai
filmek, az iskolai művészeti
kiállítások további gyakorlati
tapasztalatokat nyújtanak a tanulók
számára.
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Tantárgyi fejlesztési feladatok
Minden tantárgy és pedagógus teendője,
hogy felkeltse az érdeklődést az iránt,
amit tanít, és útbaigazítást adjon a
tananyag elsajátításával, szerkezetével,
hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell
tanítania, hogyan alkalmazható a
megfigyelés és a tervezett kísérlet
módszere; hogyan használhatók a
könyvtári és más információforrások;
hogyan mozgósíthatók az előzetes
ismeretek és tapasztalatok; melyek az
egyénre szabott tanulási módszerek;
miként működhetnek együtt a tanulók
csoportban; hogyan rögzíthetők és
hívhatók elő pontosan, szó szerint
például szövegek, meghatározások,
képletek.

A felzárkóztató foglalkozások,
korrepetálások a sajátos nevelési
igényű tanulók számára szervezett
fejlesztő foglalkozások a tanórán
kívüli színterei a tanulás
megtanításának.

3. A kerettantervek és a helyi szintű szabályozás
110/2012 Korm. r. I.2., 20/2012 EMMI r. 134-137. §
Az oktatásért felelős miniszter által kiadott, illetve jóváhagyott kerettantervek jelentik a tartalmi
szabályozás következő szintjét. A kerettantervek tehát meghatározó szerepet töltenek be a célok és
feladatok érvényesítésében. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek
rögzítik:
- a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert,
- az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát,
- a tantárgyak egy vagy két évfolyamonkénti követelményeit,
- a tantárgyközi tudás- és készségterületek fejlesztésének feladatait, és
- közlik a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló, illetve ajánlott időkeretet.
Az egyes műveltségi területeknek vannak olyan fejlesztési céljai és tartalmi elemei amelyek a
kerettantervekben nem önálló tantárgyként, hanem más tantárgy/tantárgyak részeként jelennek meg, sőt,
a kerettantervi implementációban más műveltségterületek részévé is válhatnak. Az intézmény szakmai
önállóságát a kerettantervekben kötelező tartalommal nem szabályozott időkeret szabad felhasználása,
a módszertani szabadság, az engedélyezett kerettantervek közötti választás, illetve az egyedi tantervek
engedélyeztetési lehetősége biztosítja.
A kerettantervek határozzák meg a tanulás-tanítás folyamatában elsajátítandó fejlesztési
követelményeket, továbbá az elvárt tudás mélységét, szervezettségét, és alapul szolgálnak a kimeneti
követelmények meghatározásához. A szakképzés esetében a szakmaterületek követelményeit közvetítő,
de annál részletesebb kerettantervek és oktatási programok irányt mutatnak a tankönyvíróknak és
szerkesztőknek, a tanítási segédletek, eszközök készítőinek, továbbá az állami vizsgakövetelmények,
valamint az országos mérési-értékelési eszközök kidolgozóinak, de legfőképpen az iskolák
nevelőtestületeinek.

A helyi tantervek iránti alapvető követelmény, hogy megfeleljenek annak a választott kerettantervnek,
amely elkészítésük alapjául szolgál, továbbá az iskola arculatára jellemzően töltsék meg tanítási-tanulási
tartalommal és tevékenységekkel a rendelkezésükre álló átlagosan 10%-os szabad időkeretet.

4.A tanulók személyiségének fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai
feladatok, tevékenységi rendszerek és szervezeti formák
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4.1.Kulcskompetenciák
Anyanyelvi kommunikáció
Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények,
vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott
és olvasott szöveg értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és
alkotó nyelvhasználatot az oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek
során, a családi és a társas életben, a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas
valóság formálásában.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök
Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely
természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességeinek fejlődéséhez. Az anyanyelvi
kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók
ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi
és nem irodalmi szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok sajátosságainak, valamint
a különféle helyzetekben a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét.
Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy változatos helyzetekben, szóban és írásban
képes másokkal érintkezni, kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a helyzetnek
megfelelően tudja alakítani. Képes nyelvileg megalkotni és kifejezni saját valóságát és
valóságértelmezését, a nyelvhasználaton keresztül mások valóságértelmezését megismerni és a
sajátjával összevetni, összehangolni, vagy ütköztetni. Képes a nyelvhasználat útján ismereteket
szerezni és ismereteit gazdagítani, illetve új ismereteket, tudást létrehozni. Képes
megkülönböztetni és felhasználni különböző típusú szövegeket, továbbá információkat keresni,
gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli
érveit a helyzetnek megfelelően, etikusan és meggyőzően kifejezni.
A pozitív attitűd magában foglalja a társas viszonyokra érzékeny, tudatos, érdeklődő és
önkritikus magatartást, a törekvést az építő jellegű párbeszédre, az igényes megnyilvánulás
értékének felismerését, az esztétikai minőség tiszteletét, mások megismerésének igényét és az
anyanyelv iránti felelősség vállalását. Ehhez ismerni kell az anyanyelv és a nemzeti kultúra, a
nyelv és a valóság, a kommunikáció és a társas világ közötti összetett kapcsolatot, a nyelv
változó-változtató természetét, másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős
nyelvhasználat jelentőségét.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető
nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése,
kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és
olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a

tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet,
szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak.
Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a
közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A
nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott
szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség),
valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése
szerint.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök
A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási
ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó
tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez
szükséges eszközök használatát.
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó
bázisképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus
következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre támaszkodva
a mindennapi problémák megoldása során a matematikai ismereteket és módszereket
alkalmazzunk.
A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az ismeretek és a
készség szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök
A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az
alapműveletek és az alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség
szinten alkalmazható tudását.
A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az alapvető matematikai elveket és
törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák megoldását a
mindennapokban, otthon és a munkahelyen. E kompetencia teszi lehetővé a törvényszerűségek
felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az érvek láncolatának követésére, a matematika
nyelvén megfogalmazott törvények megértésére.
A matematikai műveltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul,
hogy a világ rendje megismerhető, megérthető és leírható.
Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli,
amelynek megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek és módszerek
felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos
feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít abban, hogy megismerjük,
illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, és ennek megfelelően irányítsuk
cselekedeteinket. A technikai kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi

vágyak és szükségletek kielégítése érdekében. A természettudományos és technikai
kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is
összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és
közösségi felelősség elfogadását.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök
A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az
alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete,
de ismerni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így megértjük
a tudományos elméletek szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, valamint az
alkalmazások és a technológiák előnyeit, korlátait és kockázatait a társadalomra nézve.
A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk
természettudományos és műszaki műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben: amikor
új technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg és működtetünk, amikor a
tudományos eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk egyéni és közösségi célok
érdekében, vagy természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések
meghozatalakor. Az ilyen kompetenciával felvértezett ember egyaránt kritikus az
áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és technikaellenes, illetve a technikát, a termelést az
emberi szempontok és a környezeti fenntarthatóság fölé helyező megnyilvánulásokkal
szemben.
A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az
emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki
megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a
biztonságot és a fenntarthatóságot.
Digitális kompetencia
A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és
kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett,
közvetített tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka,
a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul:
az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása,
bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs
együttműködés az interneten keresztül.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök
A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését,
alapos ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes és társadalmi életben, a
tanulásban és a munkában. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat –
szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet által
kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati
eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az együttműködő hálózatépítés, a tanulás,
a művészetek és a kutatás terén. A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és
az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli
problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, továbbá az IKT
interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői jogból és
a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket.

A szükséges készségek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és
feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ide
tartozik a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök
használata, valamint az internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő
keresés, az IKT alkalmazása a kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén.
Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az
interaktív média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését
segítheti továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló
közösségekben és hálózatokban.
Szociális és állampolgári kompetencia
A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és
állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés
feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan
formáját, amelynek révén az ember hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb
társadalmi és szakmai életben, továbbá – ha szükséges – képes a konfliktusok megoldására. Az
állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a
demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk részt a közügyekben.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök
Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári
jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a
nemzetközi nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai
és nemzetközi szinten alkalmazzák. A kompetencia magába foglalja az aktuális események,
valamint a nemzeti, az európai és a világtörténelem főbb eseményeinek és tendenciáinak,
továbbá a társadalmi és politikai mozgalmak valós céljainak, értékeinek és törekvéseinek az
ismeretét. Idetartozik az európai integráció és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és
értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség és a kulturális azonosságtudat
fontosságának tudatosítása egyaránt.
Az állampolgári kompetencia kialakítása során olyan képességekre és készségekre is
támaszkodni kell, mint a közügyekben kifejtett hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb
közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés, valamint a megoldásuk során tanúsított
szolidaritás. Ez a kompetencia magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző –
helyi, nemzeti és európai – szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, továbbá a
részvételt a döntéshozatalban (elsősorban szavazás útján).
A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség, a
demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását. Pozitív attitűd a településhez,
az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata, a
részvétel iránti nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a
felelősségérzetnek és a közösségi összetartozást megalapozó közös értékek, demokratikus
elvek elfogadásának és tiszteletben tartásának kinyilvánítása. Az alkotó részvétel az
állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség és kohézió, valamint a fenntarthatóság
támogatását és mások értékeinek, magánéletének tiszteletét is jelenti.
A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját fizikai és
mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket. A kiegyensúlyozott
kapcsolatok és a társadalmi életben való aktív, sikeres részvétel érdekében elengedhetetlen a

normatudat és az általánosan elfogadott magatartási szabályok elsajátítása. Fontos az egyénnel,
a csoporttal, a munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetésmentességgel, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos alapvető fogalmak ismerete.
Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak kulturális és társadalmi-gazdasági
viszonyaiban, továbbá a nemzeti és az európai identitás kapcsolatának a megértése is.
E kompetencia alapja az a sokféle képességre épülő készség, hogy az ember különféle
területeken tud hatékonyan kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a különböző
nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük.
Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a
legfontosabb. Nélkülözhetetlen még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális
kommunikáció iránti érdeklődés. Az attitűd fontos része a személyes előítéletek leküzdése és a
törekvés a kompromisszumra. Ide tartozik még a stressz és a frusztráció megfelelő kezelése,
valamint a változások iránti fogékonyság.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék
megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek
megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent,
valamint azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi
azoknak a speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a
mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök
A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez
illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság
működésének átfogóbb megértését és a pénz világát érintő magabiztos tájékozódást foglalják
magukban. Az egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi
feltételeivel is.
Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az irányítás, a vezetés,
a feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok
értékelése, a kockázatfelmérés és -vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint az
etikus magatartás.
A pozitív attitűdöt a függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló
motiváció és eltökéltség jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai
megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének
elismerését, befogadását mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média segítségével,
különösen az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális
művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök,
a fotó és a mozgókép segítségével.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök
Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai
és az egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző

ismeretét a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Ide tartozik az
európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális és nyelvi sokfélesége megőrzésére
irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött
szerepének a megértése is.
Olyan képességek és készségek értendők ide, mint a művészi önkifejezés, a művészi érzék, a
műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások
véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és
kiaknázása, s ez által az általános életminőség javítása.
A pozitív attitűdök alapját a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti
nyitottság és az esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az
érdeklődés, a fogékonyság fejleszti a kreativitást és az azt támogató készséget, hogy a művészi
önkifejezés és a kulturális életben való részvétel révén gazdagodjon az állampolgárok
önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó készsége a világban.
A hatékony, önálló tanulás
A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását
megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és
az információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez
egyrészt új ismeretek szerzését, 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, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a
legkülönbözőbb helyzetekben alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint
a munkában egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök
Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló tanuláshoz az
embernek megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie saját képességeiről, a szükséges
kompetenciákról, tudástartalmakról és szakképesítésekről.
A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy ismerje és értse saját tanulási stratégiáit,
készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen megtalálni a
számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat.
A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás,
számolás, valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása,
feldolgozása és beépítése.
A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a motiváció
folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és céljának
kritikus mérlegelése. A tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és arra, hogy tudását
másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot,
információt, támogatást kérjen.
A pozitív attitűd tanulás iránti belső motivációt feltételez, amelynek folyamatos fenntartásához
elengedhetetlen, hogy az ember korábbi tanulási és élettapasztalatait felhasználja, új tanulási
lehetőségeket kutasson fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazza.

4.2.Tehetséggondozás
A társadalmi elvárásokhoz igazodva olyan állampolgárokat kell nevelnünk, akik számára legfontosabb
érték az emberi élet méltósága, akik az élet értelmét a kulturált, a harmonikus, az erkölcsös emberi
életmóddal azonosítják. Nevelésünk középpontjába olyan embernek az eszményét kell állítanunk, aki
különös gondot fordít a szellemi javak, a lelki örömök kialakítására.
A tanulókban rejlő fejlődési lehetőségek kibontakoztatása, személyiségüknek fejlesztése minden
nevelési terület feladata. Irányítsuk úgy a tanulókat, hogy felismerjék, meg kell szerettetni magukat, le
kell győzni a közösséghez való közeledés akadályait, és ezáltal képesek lesznek elfogadni, és
elfogadtatni saját magukat. Önismeret, jó kapcsolatteremtő készség, empátia, tolerancia és erőfeszítések
révén elérhető célok kialakításával, elkerülhetőek a társadalmi élet buktatói.
Feladatok:
-

Helyes önismeret birtokában harmonikus, sokoldalú személyiség kialakítása
A társadalmi normák, az alapvető viselkedési szabályok elfogadtatása.
A másságot elfogadó, a személyiséget tisztelő viselkedés kifejlesztése.
Munkája során legyen kezdeményező, önálló, kitartó, pontos és igényes.
Védje és tisztelje a mások által létrehozott anyagi és szellemi javakat.
Legyen tisztában az őt megillető jogokkal, és tartsa tiszteletben mások jogait.

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység
- a veszélyeztetett tanulók kiszűrése – környezeti, személyiségbeli és egészségügyi szempontok
szerint – és nyilvántartása;
- kapcsolattartás a veszélyeztetett tanulókkal és szüleikkel;
- a szülők és tanulók tájékoztatása a gyermek és ifjúságvédelemmel foglalkozó intézményekről,
személyekről (tevékenység, fogadóórák, nyitva tartás).
- folyamatos kapcsolattartás a munkánkat segítő intézményekkel, szervezetekkel.
A környezeti, ill. személyiségbeli okok miatt veszélyeztetettek segítése, konfliktuskezelő és
stresszoldó foglalkozások:
- kommunikációfejlesztő szakkör;
- önismereti programok;
- ismertető az önismeret fontosságáról az élet különböző területein (magánélet, munkavállalás,
közélet)
- kortárscsoportok szervezése képzett kortárs segítő tanulóink vezetésével.
A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében végzett tevékenység:
- alkohol- és drogmegelőző programokon való részvétel (tanári továbbképzések);
- alkohol- és drogmegelőzés előadások szervezése,
- dohányzásellenes világnap az iskolában,
- az egészséges életmódra nevelés;
- mozgósítás a vöröskeresztes rendezvényekre.
A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység
Iskolánk mindig nagy gondot fordított arra, hogy tanulóink készségeiknek és képességeiknek megfelelő
végzettséghez és képesítéshez jussanak, iskolaéletük pozitív élményekkel, sikerekkel gazdag legyen.
Ezért differenciált foglalkozás keretében támogatjuk a tehetséges tanulók fejlődését és gondoskodunk a
gyengébb képességűek felzárkóztatásáról.
Fontosabb tevékenységeink:
- megtalálni és motiválni a jó képességű tanulókat,
- a sportkör felkészíti tanulóinkat a különböző sportversenyekre,

-

könyvtárunk számítógépes programokkal és nagyon sok szépirodalmi és szakmai könyvvel
várja az érdeklődő ifjúságot,
a rendezvényeken kiemelkedő teljesítő tanulók év végi jutalmazása.

A 9. és 10. osztályban tehetséget mutató tanulók részt vesznek a számukra meghirdetett tanulmányi
versenyeken, amelyekre szakköri munka keretében, szaktanáraik irányításával készülnek fel. A
szakképzési évfolyamon a különböző szakmai tanulmányi versenyeken indulhatnak a diákok.

5.Közösségfejlesztés és kapcsolatok
110/2012 Korm. r. II.1., 20/201. EMMI r. 117-122. §

5.1.A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A nevelés alapvető feladata a közösségfejlesztés, a mikro- és makroközösségek kialakítása és
folyamatos formálása, a társadalmi és társas érintkezés szabályainak elsajátítása. A helyes életvezetés
kialakításával segíthetjük elő, hogy egyénileg eredményes és szociálisan értékes felnőttekké váljanak
tanulóink.
Feladatok:
- Jól működő osztályközösségek kialakítása.
- Kortársközösségek létrehozása, közös programok, rendezvények szervezésén keresztül
(hagyományápolás, hagyományteremtés).
- Diákkörök szervezése az azonos érdeklődésű tanulók számára, (sportkörök, szakkörök,
szabadidős tevékenységek, nyári, téli táborok).
- A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeit képviselő diákönkormányzat működése.

5.2.Kapcsolatok – intézményen belüli egyeztető fórumok
A nevelőtestület
A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból –
meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek
gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a
diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles –
a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon – azokról az ügyekről, amelyekben
a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a pedagógiai
program, az SZMSZ és a házirend elfogadására.
A szakmai munkaközösség
A szakmai munkaközösség dönt
- működési rendjéről és munkaprogramjáról,
- szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről,
- az iskolai tanulmányi versenyek programjáról.
A szakmai munkaközösség – szakterületét érintően – véleményezi a nevelési-oktatási
intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére.
A szakmai munkaközösség véleményét – szakterületét érintően –
- a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához,
- az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, segédkönyvek
és tanulmányi segédletek kiválasztásához,
- a felvételi követelmények meghatározásához,
- a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához

be kell szerezni.
A szülői szervezet
A szülői szervezetek, közösségek a nevelési-oktatási intézmény egészét érintő ügyek intézésére
közös szervezetet hozhatnak létre.
A szülői szervezet, közösség
- saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról,
- tisztségviselőinek megválasztásáról
szótöbbséggel dönt.
Az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség kezdeményezheti az iskolaszék, kollégiumi
szék létrehozását, továbbá dönt arról, hogy ki lássa el a szülők képviseletét az iskolaszékben,
kollégiumi székben.
Az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség figyelemmel kíséri a gyermeki, tanulói jogok
érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, tanulók csoportját érintő
bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e körbe
tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület
értekezletein.
A diákönkormányzat
A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre.
A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus
szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz
meg ötéves időtartamra.
A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
- a házirend elfogadása előtt.
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt
- saját működéséről,
- a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
- hatáskörei gyakorlásáról,
- egy tanítás nélküli munkanap programjáról,
- az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és
működtetéséről, valamint
- amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő
tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének,
munkatársainak megbízásáról.
A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület
hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy
ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek
a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZt vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül
nem nyilatkozik.

6.A pedagógusok helyi intézményi feladatai
Tanulásra nevelés
Feladatai:
- A tanulási szokások átalakítása
- Saját tanulási módszerük kialakítása
- A tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkészségek fejlesztése
- A tanuláshoz való viszony pozitív irányú változtatása
A tanulók jelentős része képtelen alkalmazkodni a követelményekhez.
Ennek több oka lehetséges a tanuló képességein kívül. A megfelelő munkához, a tanuláshoz
eszközökre, módszerekre és képességekre van szükség.
A képességeket kitartó munkával fejleszteni lehet. Ide tartoznak
- koncentrálóképesség
- beszédképesség
- hatékony olvasás képessége
- emlékezőképesség
- gondolkodóképesség
- tájékozódó képesség a tudás birodalmában.
Eljárásai:
- A legfontosabb feladatok egyike: megváltoztatni a tanuló tanulási szokásait. Ehhez többféle
eszköz áll rendelkezésünkre.
- Az iskolánkba érkező kilencedikes tanulók a Gólyatáborban kapnak elméleti ismereteket a
tanulás módszereiből.
- Tantárgyakhoz kapcsolódó hatékony tanulási módszerek kipróbálása, gyakorlása tanítási
órákon, könyvtári foglalkozáson.
- Osztályfőnöki órákon többször foglalkozunk ezzel a témával, összehasonlítjuk a „jó”, ill.
„gyenge” tanulók tanulási módszereit. Elemezzük a módszerek lényegét és a köztük lévő
különbségeket.
- Próbaidőt adunk a különböző módszerek kipróbálására, figyelembe véve a tanulók egyéni
hátterét is.
- Osztályfőnöki órákon rendszeresen foglalkozunk érdekes, játékos feladatok megoldásával,
melyek a tanulók képességeinek fejlesztését szolgálják.
Tapasztalat szerint a tanulók szívesen vesznek részt a feladatok kidolgozásában, kialakul az értékes
versenyszellem. A tanár számára kiderül, hogy az egyes tanulóknál milyen téren vannak problémák.
Ugyanazokat a feladatokat néhány hónap múlva megismételjük és a jobb, gyorsabb megoldás örömet,
sikerélményt jelent a tanulóknak.
A személyiség-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
A társadalmi elvárásokhoz igazodva olyan állampolgárokat kell nevelnünk, akik számára legfontosabb
érték az emberi élet méltósága, akik az élet értelmét a kulturált, a harmonikus, az erkölcsös emberi
életmóddal azonosítják. Nevelésünk középpontjába olyan embernek az eszményét kell állítanunk, aki
különös gondot fordít a szellemi javak, a lelki örömök kialakítására. A tanulókban rejlő fejlődési
lehetőségek kibontakoztatása, személyiségüknek fejlesztése minden nevelési terület feladata. Irányítsuk
úgy a tanulókat, hogy felismerjék, meg kell szerettetni magukat, le kell győzni a közösséghez való
közeledés akadályait, és ezáltal képesek lesznek elfogadni, és elfogadtatni saját magukat. Önismeret,
jó kapcsolatteremtő készség, empátia, tolerancia és erőfeszítések révén elérhető célok kialakításával,
elkerülhetőek a társadalmi élet buktatói.
Feladatok:

-

Helyes önismeret birtokában harmonikus, sokoldalú személyiség kialakítása
A társadalmi normák, az alapvető viselkedési szabályok elfogadtatása.
A másságot elfogadó, a személyiséget tisztelő viselkedés kifejlesztése.
Munkája során legyen kezdeményező, önálló, kitartó, pontos és igényes.
Védje és tisztelje a mások által létrehozott anyagi és szellemi javakat.
Legyen tisztában az őt megillető jogokkal, és tartsa tiszteletben mások jogait.

6.1.Az osztályfőnöki munka tartalma, feladatai
A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő
dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a
közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.
Az osztályfőnök vezeti az osztálynaplót, a törzslapot, kiállítja a bizonyítványt, és vezeti a
továbbtanulással összefüggő nyilvántartást.
A tanuló félévi osztályzatairól az iskola, köteles az értesítő útján, az osztályfőnök aláírásával és az iskola
körbélyegzőjének lenyomatával ellátott írásbeli tájékoztatást adni.

7.A kiemelt figyelmet igénylő tanulók, SNI gyermekek nevelése, oktatása
2011. évi CXC. tv. 4-5. §, 10-14. §, 20. §, 47. §, 51. §, 110/2012 Korm. r. I.1.2., I.2.1.,
20/2012 EMMI r. 46. §, 138.§-140.§, 144.§, 171.§-172.§, 180.§-182.§, 32/2012. EMMI r.
SNI tanulók iskolai oktatása
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.
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, tanulási, magatartásszabályozási
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy
sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának elvei
A sajátos nevelési igényű tanulók esetében egységes fejlesztési feladatokat kell alapul venni. A
nevelési-oktatási folyamatot a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez
igazodva elsősorban a következő elvek szerint kell megszervezni:
- a feladatok megvalósításához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott,
ahol erre szükség van;
- igény szerint sajátos, a fogyatékossággal összeegyeztethető tartalmakat,
követelményeket kell kialakítani és teljesíttetni;
- szükség esetén a tanuló számára legmegfelelőbb alternatív kommunikációs módszerek
és eszközök, siket tanulóknál a magyar jelnyelv elsajátításának, alkalmazásának
beépítése a nevelés, oktatás folyamatába;
- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban
az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; az egyes fogyatékkal élő tanulókkal
összefüggő feladatokról a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi
irányelve és a vizsgaszabályzatok adnak eligazítást.

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program
A hátrányokkal, tanulási nehézségekkel küzdő tanulóink kiszűrése az év eleji felmérések, és a
szaktanárok jelzései alapján történik. Ezt követően felvesszük a kapcsolatot a szülőkkel, és
megpróbáljuk a probléma okát közösen feltárni. A beszélgetések során sok esetben kiderül, hogy a
kudarc már az általános iskolai tanulmányok során megmutatkozott. A tanulási nehézség súlyosságának
ismeretében határozzuk meg, hogyan tudunk segíteni a bajon. Ha elegendő, akkor kiscsoportos
felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat ajánlunk, ha ez nem vezet eredményre, akkor külső
szakszolgálatok segítségét kérjük, természetesen a szülők beleegyezésével.
A felzárkóztatást segítő tevékenységeink:
- osztályonként tanulópárok szervezése
- differenciált foglalkoztatás a tanórán
- korrepetálások szervezése
- szabad sáv terhére felzárkóztató órák beiktatása
- a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok
engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási
rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára egy–három fős foglalkozásokat
- indokolt esetben szakszolgálatok segítésének kérése.
Az átlagosnál nagyobb figyelemmel kisérésére. Időszakos felmérésekkel ellenőrizzük a program
hatékonyságát. Ennek tapasztalatait megbeszéljük a tanulókkal, és a szülőkkel, és az eredményesség
tükrében folytatjuk, vagy módosítjuk elképzeléseinket.
A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység
A szociálisan hátrányos helyzetű, az anyagi és környezeti szempontok szerint veszélyeztetett tanulók
jelenlétének feltárására minden év elején, az osztályfőnökök bevonásával kerül sor. Az érintett tanulók
nyilvántartása folyamatos. A családokat ebben a kérdésben úgy segítjük, hogy a tanév első szülői
értekezletén tájékoztatást nyújtunk a segélykérés jelenlegi – iskolán belüli és önkormányzati –
lehetőségeiről, a támogatás rendszeréről.
Szociális segélyezési, támogatási formák:
- Étkezési támogatás a rászorulóknak. A támogatás mértéke 50 % vagy 100 %.
- A rászorulók és igénylők részére a fenntartó támogatásával ingyenes étkezés biztosítása
(reggeli, esetleg ebéd is).
- A tankönyvellátás anyagi terheinek csökkentése: könyvtári állományban lévő tankönyvek
kölcsönzése, használt tankönyvek börzéje, ingyenes tankönyvek biztosítása.
- Felzárkóztató foglalkozások szervezése.
- Kollégiumi elhelyezés biztosítás
Egyéb, a szociális, mentálhigiénés ellátás körébe tartozó szolgáltatásaink
- önismereti szakkör;
- mentálhigiénés foglalkozások;
- a tanulók orvosi ellátásának biztosítása az iskolaorvosi ellátás keretében
- AIDS és drogmegelőzési előadások.
Az iskola részt vállal a szabadidős programok szervezésében. Hétvégeken és alkalmanként hét közben
is színház- és múzeumlátogatásokkal segítjük tanulóink kulturális ismereteinek bővítését. Szakmai
kiállításokon veszünk részt, hogy az aktuális és legfrissebb szakmai információkkal megismertessük
őket.
A különleges bánásmódot igénylő gyermek típusai:
Tanulási problémákkal küzdő gyermekek

-

tanulási nehézséggel küzdők (például: lassú, motiválatlan, hosszabb betegség miatt lemaradó,
családi, szociális, kulturális, nyelvi hátrányok)
tanulási zavarral küzdők (például: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar,
súlyosabb beszédhiba)

Magatartászavarok miatt problémás gyermekek
- visszahúzódó (regresszív) és depresszív viselkedésű gyermekek (félénk, csendes, visszahúzódó
stb.)
Eredményhez vezethet a csoportos és a párban folyó munka, a testre szabott differenciált egyéni
munka, motiválás, stb.
- ellenséges (agresszív) és inkonzekvens viselkedésű tanulók (engedetlen, kötekedő, támadó,
hiperaktív stb.)
Inkább egyéni feladattal köthető le, fontos a velük megbeszélt egyéni vállalások, követelmények
következetes számonkérése az eredmények, pozitívumok kiemelése, megerősítése mindkét típust
motiválja, segítheti a beilleszkedést, a társak általi elfogadás.
Kivételes képességű gyermekek, tehetségesek
- intellektuális tehetség (a különböző tudományterületeken kimagasló: matematikai, fizikai,
nyelvi stb.)
- művészi tehetség (képzőművészeti, zenei)
- pszichomotoros tehetség (sport, tánc, kézügyességet igénylő terület)
- szociális tehetség (vezető, szervező, irányító)
Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés
A tehetség felismerése
- a tehetségnevelés/tehetségfejlesztés/tehetséggondozás a tehetség elismerésével, azonosításával
kezdődik
- a családnak ismernie kell azokat a mutatókat, amelyek halmozott előfordulása tehetséget sejtet
A tehetségfejlesztés módjai
1. gyorsítás, léptetés (a tehetségesek egy év alatt több év anyagát végzik el)
2. elkülönítés, szegregáció (külön tanulnak, más tehetségesekkel)
3. gazdagítás, dúsítás (enrichment) – a tehetséges gyerekek a normál oktatásban tanulnak,
de a tanulás bizonyos idejében differenciált, különleges tehetség gondozásban
részesülnek
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai teendők
Tevékenységeink:
•
Ifjúságvédelmi felelősünk a nyilvántartás mellett a szociális és hatósági intézményhálózattal
való kapcsolattartást is biztosítja.
•
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős együttműködik az iskola minden érintett pedagógusával,
a diákönkormányzattal, tagja az osztályfőnöki munkaközösségnek és kapcsolatot tart az egészség- és
környezeti neveléssel is foglalkozó munkaközösségekkel. Segítséget nyújt a kortárs segítő hálózat
kiépítéséhez és a segítők koordinálásához.
Iskolánk a nevelési tanácsadóval, és a gyermekjóléti szolgálattal az alábbi területeken működik együtt:
•
Az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése.
•
Ingyenes tankönyv biztosítása a jogszabályi kereteknek megfelelően.
•
Felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások a szakértői vélemények alapján készült
intézményvezetői határozatok alapján.
•
A nevelők és a tanulók személyes kapcsolatai.
•
Pályaorientáció.
•
A szülőkkel való együttműködés.
•
A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése.

•

A szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról.

8.A tanulói jogok az intézményi döntéshozatalban
2011. évi CXC. tv. 46.§, 48.§, 20/2012 EMMI r. 120.§
Diákönkormányzat

A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai
diákönkormányzat látja el.
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványát az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve
annak választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a közoktatási
törvényben és a nevelési-oktatási intézmény működéséről szóló rendeletben megfogalmazott
jogkörökkel rendelkezik, és tevékenységét a(z) SZMSZ mellékletét képező Szervezeti és
Működési Szabályzat szerint folytatja.
A diákönkormányzati vezetőség a diákmozgalmat segítő tanár révén közvetlen kapcsolatban áll
az igazgatóval és a nevelési igazgatóhelyettessel.
Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató az
iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen, valamint a
nevelési igazgatóhelyettesen és az osztályfőnökökön keresztül tájékoztatják a tanulókat.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel.
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48. § (4) bekezdésben
meghatározottakon túl –
- a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
- a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
- a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,
- az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához,
- a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,
- az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben
ki kell kérni.
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a
meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt
nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, a
kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola, a kollégium
működését.

A diákközgyűlés összehívását az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat
kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint.

vezetője

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal
nyilvánosságra kell hozni.
A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. A
szövetség az iskolában, kollégiumban a diákönkormányzat jogait nem gyakorolhatja.

9. Partneri kapcsolattartási formák
2011. évi CXC. tv. 72-73.§, 20/2012 EMMI r. 117-122.§
A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása
A nevelőtestületen belül a folyamatos kapcsolattartás az igazgató segítségével a megbízott pedagógus
vezetők és a választott képviselők útján valósul meg.
A kapcsolattartás fórumai:
- az igazgatóság ülései,
- az iskolavezetőség ülései,
- a különböző értekezletek,
- megbeszélések.
Az iskolavezetőséget az iskola szűk vezetőségén kívül a munkaközösség-vezetők és a DÖK segítő
tanára alkotják. Az ily módon kibővített vezetőség szükség esetén ülésezik.
A fórumokon az iskola vezetője, vagy a megbízott helyettes, illetve más tisztségviselő tájékoztatót tart
a hatáskörébe eső ügyek intézéséről, beszámol az elvégzett feladatokról.

Kapcsolattartás a fenntartóval
A fenntartóval való közvetlen kapcsolatteremtésnek egyik színtere az igazgatói munkaközösségi
értekezletek, ahol rendszeresen részt vesz az ügyvezető. Ezeken a megbeszéléseken mód van a
problémák személyes megvitatására, a tanácsadásra.
Kapcsolat a szülőkkel
A szülőkkel fenntartott kapcsolat szintén nagyon jelentős feladatunk. Megvalósításának formái a szülői
értekezletek, a fogadóórák, az egyéni egyeztetéssel lebonyolított külön beszélgetések.
A szülői munkaközösség szerepe is nagyon fontos ebben a kapcsolati rendszerben.
A szülői munkaközösség választmányi ülésein minden alkalommal részt vesz az iskola igazgatója és a
nevelési igazgatóhelyettes, és itt lehetőség nyílik a felmerülő kérdések tisztázására, a problémák
megbeszélésére, a szülők igényeinek, véleményének meghallgatására.
Az igazgató az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról ezeken a
választmányi üléseken vagy iskolai szülői értekezleten, továbbá a körözvény füzettel közzétett és a
digitális naplóba beíratatott információs csatornán keresztül tájékoztatja a szülőket.

Az osztályfőnökök az osztályszülői értekezleten, illetve a digitális naplón keresztül, vagy esetenként
egyeztetett időpontú fogadóórán tájékoztatják a szülőket.
A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak:
- családlátogatások,
- szülői értekezletek,
- kollektív fogadóórák.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével.
Kapcsolat más intézményekkel
Iskolánknak igen kiterjedt kapcsolatrendszere van más intézményekkel, vállalatokkal, egyesületekkel.
Kapcsolat társadalmi szervezetekkel, más intézményekkel
Az iskolai beiskolázási program megköveteli a különböző megyei pályaválasztási tanácsadókkal,
valamint az általános iskolákkal való együttműködést. Ez utóbbi téren az elmúlt években jelentős
lépéseket tettünk.
Vállalati kapcsolatok
Az iskola életében mindig fontos szerepet töltöttek be a munkaerő-piac vezető bázisai. Az ezekkel kötött
együttműködési szerződéseinket folyamatosan felülvizsgáljuk, aktualizáljuk. Számítunk szakképzési
támogatásukra, ugyanakkor biztosítjuk számukra a szakmai igényeiknek megfelelő szakemberek
képzését.

10.Vizsgák
2011. évi CXC. tv. 6.§, 20/2012 EMMI r. 26-45.§, 79-80.§

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:
-

osztályozó vizsga,
pótló vizsga,
javítóvizsga.
különbözeti vizsga.

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
-

-

a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az
előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven
tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, kivéve ha
az osztályzatok alapján megállapítható az érdemjegye
a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján
osztályozó vizsgát tehet.

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.

5.

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)
közölni kell.

7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben
szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik
tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv
életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben:
-

2013-2014. tanév júniusban: 9. évfolyamokon.
2014-2015. tanév júniusban: 9 – 10. évfolyamokon.
2015-2016. tanév júniusban: 9 – 10 – 11. évfolyamokon.
2016-2017. tanév júniusban: 9 – 10 – 11 – 12. évfolyamokon.

A követelmények elfogadásáról az előbbi ütemezésnek megfelelően a nevelőtestület dönt.

8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:
TANTÁRGY
Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
2. idegen nyelv
Matematika
Etika
Történelem
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Informatika
Testnevelés
Szakmai tárgyak

ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI
ÍRÁSBELI

SZÓBELI
VIZSGA
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI
SZÓBELI

GYAKORLATI

GYAKORLATI
GYAKORLATI
GYAKORLATI
a szakmai kerettanterv alapján

Érettségire való felkészítés
2012. szeptember 1-én a 9. vagy e feletti évfolyamra járókra vonatkozik.
Iskolánk a közoktatási feladatok közül alapvető fontosságúnak tartja az érettségire való felkészítést, a
tanulók általános műveltségének, életszemléletének, készségeiknek és képességeiknek, egész
attitűdjüknek fejlesztését. Ennek programját a NAT és a kerettantervek kiadásáról szóló rendelet alapján
készített helyi tantervünk tartalmazza.

A helyi tantervünkben biztosítjuk, hogy a tanulók szabad választásuk szerint az emelt szintű érettségire
is felkészülhessenek.
A nem szakirányban tovább tanulni szándékozók számára az emelt szintű érettségire való felkészülés a
11. és a 12. osztályokban a szabadon választható tantárgyak felvételével is lehetséges.
Természetesen iskolánk műszaki középiskola lévén, a szabadon választható tantárgyi blokkban
elsődlegesen továbbtanulást, valamint a nyelvvizsgákra való felkészítést ajánljuk a matematika, a fizika,
az angol és a német nyelvek, valamint az informatika kínálatával.
A különbözeti vizsga
2012. szeptember 1-én a 9. vagy e feletti évfolyamra járókra vonatkozik.
2013. szeptember 1-től az azonos évfolyamról érkező tanuló különbözeti vizsga nélkül az igazgató
döntése alapján jöhet iskolánkba.
Más iskolából való átjelentkezés esetén a különbözeti vizsgát elsősorban azokból a kötelezően
választható tárgyakból kell tenni, amik továbbhaladáshoz a helyi tanterv szerint kötelezőek, és az
átjelentkező ezeket nem tanulta.
A különbözeti vizsga anyagát és tételeit a tanuló tudomására kell hozni. A tananyagot legalább a
különbözeti vizsga előtt 60 nappal, a tételeket vagy felkészülési kérdéssort 30 nappal a vizsga időpontja
előtt kell közölni a tanulóval.
Ha az osztályozó vagy különbözeti vizsga írásbeli részt is tartalmaz, magántanuló esetén ezt az évközi
dolgozatok kiválthatják. Ez a szabály alkalmazható azoknál az átjelentkező tanulóknál is, akik a
különbözeti vizsga letételéig legalább 50 tanítási napot az iskolában töltöttek, és évközi írásbeli
munkájukról (dolgozat) értékelő jegyet (jegyeket) kaptak.
Különbözeti vizsga nem ismételhető. A vizsga letételéig a tanuló feltételesen jár az osztályba. Sikertelen
különbözeti vizsga esetén a tárgyévet meg kell ismételnie.
Az osztályozó, különbözeti és beszámoló vizsgák lebonyolításának helyi szabályozását a Szervezeti és
Működési Szabályzat tartalmazza.
Évközi beszámoló vizsgák
Az egyéb (pl. felnőtt-tagozati) beszámoló vizsgák anyagát az egyes szakmai munkaközösségek állítják
össze, és a képzés kezdetén – a tantárgy belépésekor – követelményeit a tanulókkal ismertetik.
A beszámoló vizsgák időpontját, illetve időintervallumát az éves munkatervben kell rögzíteni. A
beszámoló vizsga eredménye tantárgyi osztályzatnak számít. A beszámolót a tantárgyat tanító tanár,
szakmai tantárgynál a műszaki igazgatóhelyettes, közismereti tantárgynál a nevelési igazgatóhelyettes
szervezi. A beszámoló vizsga szükség esetén pótolható, de nem ismételhető. A tanév teljesítésének
feltétele a legalább elégséges szintű vizsga.
A beszámoltató vizsgát az iskola rendelheti el, valamint a szülő, illetve nagykorú tanuló kérheti.

11.Tanulók felvétele, átvétele
2011. évi CXC. tv. 45.§, 51.§/1., 52.§, 20/2012 EMMI r. 22.§, 24.§-45.§, 49.§

Az általános iskolai tanuló a középfokú iskolába az általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás
keretében vehető fel.
A felvételi eljárásokkal kapcsolatos határidőket az oktatásért felelős miniszter évente, a tanév
rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozza meg.
A középfokú iskolai felvételi kérelmet a hivatal által kiadott jelentkezési lap és tanulói adatlap
(a továbbiakban: felvételi lapok) felhasználásával kell benyújtani a középfokú iskolába és a
Felvételi Központba. A felvételi kérelmeket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben
meghatározott időszakban kell benyújtani és elbírálni.
Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről
a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények), vagy
b) középiskola esetén a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga)
eredménye, vagy
c) középiskola esetén a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga
eredményei
alapján dönthet.
A bekezdésben tanulmányi eredmények alatt kizárólag a középfokú iskolába felvételiző tanuló
általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében (ellenőrzőjében)
szereplő osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A tanulmányi eredményekbe a magatartás és
szorgalom értékelése, minősítése nem számítható be.
Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a hozzá jelentkező tanulók
szövegértési kompetenciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi
feladatlapjai helyett helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat.
Amennyiben a középiskola valamely tanulmányi területen felvételi eljárásában a jelentkezők
számára egyik vagy mindkét tárgyból előírja a központi írásbeli vizsgát, köteles mindkét
tárgyból meghirdetni és megszervezni azt.
A középfokú felvételi eljárást a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (a
továbbiakban: KIFIR rendszer) kell lebonyolítani. A KIFIR rendszert a felvételi eljárás
meghatározott szakaszaiban a felvételt hirdető középfokú iskoláknak, a központi írásbeli
vizsgát szervező középfokú iskoláknak, vagy az általános iskoláknak kell használniuk. Az
információs rendszerben rögzített adatok hitelességéért annak az intézménynek az igazgatója
felel, amelyik az adat rögzítésére jogosult.
Ha a középfokú iskola szóbeli vizsgát szervez, a vizsga kérdései a Nat általános iskolai
követelményrendszerére és a középfokú iskola pedagógiai programjában meghatározott a
felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott követelményekre épülnek.
A szóbeli vizsgán elérhető eredmény a felvételi eljárás eredményének megállapításakor a
felvételi eljárás egészében megszerezhető összpontszám huszonöt százalékánál nem lehet több.
A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjéről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőig megküldi a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha
a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is.

Ha a középiskola szakképzési évfolyamára jelentkező nem az adott iskolában közismereti
oktatásban megkezdett tanulmányait kívánja folytatni, a tárgyév február 15-étől (keresztféléves
képzés esetén a folyó tanév december 1-jétől) az iskola által meghatározott időben kérheti
felvételét vagy átvételét.
Vendégtanulói jogviszony létesítése
A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője
engedélyezheti, hogy a tanuló az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzése
céljából másik iskolában elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson vegyen részt.
A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló a vendégtanulói jogviszonya létesítésének
engedélyezésére a vele jogviszonyban álló iskola igazgatójának nyújtja be írásbeli kérelmét. Az
iskola igazgatója a kérelemben foglaltak alapján, a kérelem átvételétől számított tizenöt napon
belül beszerzi a döntéshez a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő iskola javaslatát, vagy
a (2) bekezdésben foglalt kérelem szerint a tanulóval vendégtanulói jogviszonyt létesítő
egészségügyi intézmény vagy a gyógykezelést biztosító intézmény javaslatát.
A vendégtanuló teljesítményének értékelését a fogadó iskola végzi, és írásban értesíti a
tanulóval jogviszonyban álló iskolát.
Beiratkozás az iskolába, szakmacsoport, szakmaválasztás
Az iskolába a nyolcadik osztály elvégzése után 9. évfolyamra, középiskolai 9. vagy csak szakmai
képzést folytató középiskolai képzés esetében 1/9. szakképzési évfolyamra illetve érettségi után a 1/13.
vagy a 1/13-2/14. szakképzési évfolyamokra lehet beiratkozni a nappali tagozaton. A tanuló az iskolával
tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és
átvétel jelentkezés alapján történik.
A beiskolázási program keretében érkező felvételi kérelmeket az iskolatitkár és nevelési
igazgatóhelyettes rendezi, nyilvántartja és terjeszti az iskola igazgatója elé. A felvételről (illetve
átvételről) a tanuló egészségi alkalmassága és általános iskolai tanulmányi eredménye, valamint írásbeli
és szóbeli felvételi eredménye alapján az igazgató, vagy az általa esetenként megbízott bizottság dönt a
20/2012 EMMI rendeletben megfogalmazottak alapján. Ez utóbbi esetben a bizottsági döntést az
igazgató hagyja jóvá. Az egyes tárgyévben rendezett felvételi vizsgák tartalmát az iskola éves
munkatervében kell rögzíteni és a jogszabályban meghatározott időben a jelentkezők tudomására hozni.
Az iskola 12. osztály elvégzése és sikeres érettségi vizsga letétele után a tanuló kérheti felvételét az
iskola nappali tagozatos szakmai képzésére. A felvételről az iskola igazgatója - esetenként az általa
megbízott bizottság javaslata alapján - dönt. A tanuló akkor is megkezdheti tanulmányait a szakképzési
évfolyamon, ha nem rendelkezik érettségi vizsgával. Tanulmányait azonban az adott évfolyamon csak
akkor fejezheti be, ha a tanítási év első félévének utolsó napjáig az érettségi bizonyítványt megszerezte.
Ellenkező esetben megszűnik a tanulói jogviszonya. Az osztrák honosított tantervű képzés szakképző
évfolyamát csak az a tanuló kezdheti meg, aki német nyelvből és a kötelezően választható gépészeti
alapismeretek tantárgyból eredményes érettségi vizsgát tett. Ez a kikötés ebben a formában 2016/2017es tanév végéig hatályos.
A felvétel alapja a tanuló tanulmányi eredménye, amelyet a felsőoktatási értékelő rendszerhez hasonlóan
az előző évek szaktárgyi átlagai, valamint az érettségi vizsgajegyek tartalmaznak. A felvételnél
figyelembe vesszük a tanuló tanulmányi fegyelmét és emberi magatartását is.

Iparpolitikai meggondolásból, a vállalatok javaslatára minden korlátozás nélkül felvesszük azokat a
tanulókat, akiknek legalább egy éves tanulmányi szerződésük van a vállalattal, és akiknek felvételét az iskolától kapott esetleges elmarasztaló információ tudomásul vételével - a vállalat szorgalmazza.
A felvételről a tanulók a tárgyév július első hetében tartott szóbeli tájékoztatón kapnak értesítést. A
végleges felvételi sorrend kialakításához szükséges, hogy a felsőoktatási intézményekből a felvételi
határozatok az iskolához visszaérkezzenek. Ez indokolja a július végi eredményhirdetést. Az
eredményhirdetésről távolmaradó tanulók levélben kapnak értesítést felvételükről és a beiratkozás
rendjéről.
Az iskolarendszerű nappali tagozatos képzést osztálykeretben szervezve folytatjuk. Az osztályok
létszáma a törvény által meghatározott alsó és felső határ között mozog, de a szakirányú beiskolázási
létszámnak megfelelően az osztályokon belül szakmai csoportok képezhetők. Ezek kialakításánál
törekedni kell arra, hogy olyan szakmacsoportok kerüljenek egy osztályba, amelyek számára a
közismereti, közoktatási tantárgyi blokkok közösen taníthatók.
A tanfolyami rendszerű képzéseknél a csoportok létszámát a jelentkezők száma, a képzés tartalma (pl.:
gyakorlóhelyi kapacitás) és az egy főre eső tanfolyami költség határozza meg, de a csoportok
létszámának tervezésekor törekedni kell az elérhető legalacsonyabb egy főre eső költséghányadra.

Tanulók átvétele, beiratkozás tanév közben
A 9. évfolyamon különbözeti vizsga nélkül, a magasabb évfolyamokon a két iskola helyi tantervének
összehasonlítása alapján előírt különbözeti vizsgával lehet tanulót átvenni. Az átvételről és a különbözeti
vizsga előírásáról, tartalmának meghatározásáról az igazgató határozathozatallal dönt. Az átvétel és a
különbözeti vizsga lebonyolítását, szervezését a nevelési igazgatóhelyettes végzi.
Belső átjárhatóság
Az átvételről az iskola igazgatója dönt a létszámok és tanulmányi eredmény figyelembe vételével.

12.Teljes körű egészségfejlesztés
20/2012. EMMI r. 128.§-132.§, 142.§, 168.§-170.§, 110/2012. Korm. r. I.1.1, II.1

12.1.Egészségfejlesztési, egészségnevelési program
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Az alábbiakban felsorolt jogszabályok, amelyek az iskola és az egészségvédelem, egészségfejlesztés
szoros kapcsolatára utalnak, illetve feladatokat szabnak az oktatási és az egészségügyi ágazat számára.
1. a 2003. évi LXI. tv.-nyel módosított 1993. évi LXXIX. tv. A Közoktatásról 48. § (3) bek.
2. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
3. a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.)
Korm. rendelet
4. a 96/2000. (XII. 11.) országgyűlési határozattal kiadott „Nemzeti stratégia a kábítószer-fogyasztás
visszaszorítására”

5. a 1036/2003. (IV. 12.) Korm. Határozat a 96/2000. Ogy. Hat. rövid és középtávú céljainak
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról
6. a 46/2003. sz. (IV. 16.) Országgyűlési határozat, az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti
Programjáról
7. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény
8. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 38. § (1) és (2) bek.
9. az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. és 3. sz. melléklete
10. a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997.
(XII. 18.) NM rendelet
11. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.

FOGALMAK
Egészség
Napjainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki,
szociális jólét állapota. Ez a meghatározás helyes kiindulópont, de hangsúlyozni kell, hogy az egészség
nem passzív állapot, hanem folyamat.
Az egészség fontos eszköz életcéljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, amely a
társadalmi, közösségi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza.
Egészségfejlesztés
Az egészségfejlesztés az összes nem terápiás egészségjavító módszer gyűjtőfogalma, tehát magába
foglalja a korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiénés, az egészségfejlesztő
szervezetfejlesztés, az önsegítés feladatait, módszereit. Az a folyamat, amely képessé teszi az embereket
arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák.
Az egészségfejlesztés fő feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztő politika kifejlesztése,
egészségfejlesztő környezet megteremtése, az egészségfejlesztő közösségi tevékenység, az egyéni
képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban.
Prevenció
Az elsődleges megelőzés a betegség első megjelenésének megakadályozására, az egészség megőrzésére
irányul. Olyan tevékenység, amely a betegségeket előidéző tényezők korai felismerésére és elkerülésére,
a veszélyeztetett emberekre irányul.
AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS TERÜLETEI
- egészséges táplálkozás
- aktív szabadidő eltöltés
- mindennapos testmozgás
- személyi higiéné
- lelki egyensúly megteremtése
- harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása
- családtervezési módszerek
- egészséges és biztonságos környezet kialakítása
- egészségkárosító magatartásformák elkerülése
- járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása.
1. Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
- a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;

-

tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló
tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel
- a táplálkozás,
- az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,
- a családi és kortárskapcsolatok,
- a környezet védelme,
- az aktív életmód, a sport,
- a személyes higiénia,
- az elsősegély-nyújtás alapismeretei,
- a szexuális fejlődés
területén.

2. Az egészségnevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.
3. Az iskolai egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása:
- testnevelés órák;
- játékos,
- az iskolai sportkör foglalkozásai;
- tömegsport foglalkozások;
b) a helyi tantervben szereplő Természetismeret, Testnevelés tantárgyak tananyagai
c) az iskolai egészségügyi szolgálat (iskolaorvos) segítségének igénybe vétele
- a tanulók egészségügyi és higiéniai szűrővizsgálatának megszervezésében. (A tanulóknak
évenként legalább egyszer általános szűrővizsgálaton kell részt venniük.)
TANULÁSSZERVEZÉSI ÉS TARTALMI KERETEK
Hagyományos tanórai foglalkozások
Szaktárgyi órák témafeldolgozásainál a helyi tantervek alakításánál meg kell találni azokat a
kapcsolódási pontokat, amelyek a célok megvalósításához elméleti ismerteket nyújthatnak. Különösen
nagy a felelőssége a természet ismeret tantárgynak az ismeretátadásban, de feltétlenül ilyen
szempontból kell a feldolgozásokat előkészíteni minden közismereti és szakmai tantárgynál is, hiszen
akár érzelmi alapokon is komoly segítség nyújtható életmódok elfogadtatására, segítő magatartás
megerősítésére, stb. Esettanulmányok, interaktív gyakorlatok szolgálhatják ezt a nevelési területet.
A helyi tantervek készítésénél az osztályfőnöki órák tématervei törvényileg meghatározott minimum
órát írnak elő az egészségnevelésre. Sokszorozhatja a témák nevelő hatását, ha a tanulókat jól ismerő
pedagógus osztályfőnök a beszélgetőtárs. A témák szakszerűsége, intimitása sokszor igényel
szakelőadót (orvos, családsegítő munkatárs, pszichológus, kozmetikus, kortárs-előadó). Az iskola
kapcsolatait ezen a területen is ki kell használni, sőt keresni kell a legmegfelelőbb, leghatékonyabb
megoldást.
Minden pedagógusnak figyelnie kell arra, hogy a tanterme minden körülmények között feleljen meg az
egészséges környezet elvárásainak (világítás, szellőztetés, hőmérséklet, tanulók öltözete). Kísérjék
figyelemmel és korrigálják a tanulók testtartását.
A testnevelés tantárgy órája az igazán alkalmas terepe a szervezet edzésének, terhelésének, a
személyiség tűrőképessége fejlesztésének. Minden óra anyagában jelen kell lennie a tartásjavító
gyakorlatoknak. Alapvető célja legyen ennek a tantárgynak – miután óraszámánál fogva kielégíteni nem
tudja a mozgásigényt - hogy értékeket alakítson ki, igényeket támasszon, és örömet szerezve
ösztönözzön rendszeres sportolásra, mozgásra, testedzésre. Érje el, hogy lételemévé váljon tanulóinknak
a mozgás! A mindennapos testnevelés lehetőségét ebben a formában oldja meg iskolánk
Tájékoztató fórumok

-

Szülői értekezletek egészségnevelési témái
Drogprevenciós tevékenység előadása

Iskolán kívüli rendezvények
- Városi szervezésű programok (drogprevenciós műsor, közlekedésbiztonsági programok)
- Kortárscsoport képzések
- Családsegítő programjai

SZAKMAI PROGRAMOK
Egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok
Testmozgás
Statisztikai adatokkal igazolható, hogy a középiskolás gyermekek felénél diagnosztizálható valamilyen
tartási rendellenesség, gerincferdülés, statikai lábbetegség.
Ezek az elváltozások az általános iskolában kezdődnek és tovább fokozódnak a középiskolában.
Rendszeres testmozgással, gimnasztikával megelőzhetők. A testnevelés célja az, hogy a testmozgásra a
lehetőséget megadja. A tanulónak sikerélményt kell adnia, így a mozgást nagyobb örömmel végzik a
diákok.
További fontos feladat a testnevelési órán tartásjavító torna beiktatása, vagy ha lehetőség kínálkozna rá
gyógytestnevelés bevezetése iskolánkban.
Jelentős előrelépés lenne, ha megvalósulna iskolánk új, nagyobb tornateremmel történő ellátása, ez
tovább szolgálná diákjaink egészségfejlesztését.
Táplálkozás
Hazánkban az átlagos étkezési szokások miatt magas a túlsúlyos fiatalok aránya, de sajnos megjelent
egy másik súlyos probléma is az alultápláltság.
A gyermekek étkezésére különös gondot kell fordítani a fejlődő szervezet miatt. Fontos elérni, hogy
jusson minden gyermek olyan táplálékhoz, amilyenre szüksége van. Iskolánk minden igénylő diáknak
étkezést tud biztosítani. Minthogy az iskola területén található a kollégium is, így a kollégisták
étkeztetése itt történik.
Lelki egészség védelme – személyiségfejlődés
A mentális egészségre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben, ezzel ugyanis az egyre terjedő
alternatív örömszerzési formákat is az azokból eredő problémákat vissza lehet fogni.
Iskolánk szépen felújított és új épületekkel rendelkezik. Rendezett, gondozott kerttel, amelyet színes
virágok díszítenek.
Az iskolaudvar az épület fennállása óta példásan rendezett és dominanciája a zöld, ami nem gátja a
tanulóifjúság mozgásának, sőt hangulatával, levegőjével valósággal sugározza a nyugalmat, a pihenést.
Meghatározó elemei az óriási fák, amely kellemes hangulatot áraszt. A kora nyári melegben kellemes
hűvöst ad, ősszel pedig lehulló leveleivel sajátos hangulatot teremt.
A tantermek berendezései jelentős részben az elmúlt években cserére kerültek, így modern, új székek és
asztalokat találunk. A termek színe a tanulást elősegítő halvány, pasztellszínek közül lettek kiválogatva.
BALESETVÉDELMI RENDSZABÁLYOK MEGISMERÉSE, ALKALMAZÁSA

A testi épség megőrzése érdekében iskolánk SZMSZ-e az iskolai munka és az iskolai tevékenység
biztonságos végzésére szabályzatot alkotott. Ennek ismerete csökkentheti az iskolai balesetek számát,
mert magatartásformák betartására hívja fel a figyelmet.
Minden tanév első osztályfőnöki óráján tanulóinkkal ismertetjük az iskolai balesetvédelmi szabályzatot,
de ennek előírása szerint minden olyan új tevékenység kezdeténél fel kell hívni a tanulók figyelmét
annak balesetveszélyére. Ez a szaktanár felelőssége.
Osztályfőnöki feladatként órai tematikában szerepelnek a közlekedésbiztonság kérdései, illetve a
szünetek előtt rendszeresen felhívjuk tanulóink figyelmét a vakáció veszélyeire is.
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS / MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS
Minden májusban értékeljük a nevelési területen végzett éves munkát.
Az értékelés célja:
- A tanulók észlelési tudatossága, ismereti, környezeti etikája, állampolgári cselekvési készségei
hogyan fejlődtek
- A program hatékonyságának meghatározása
- A tantervi tartalom egységének és értelmes sorrendiségének ellenőrzése
- Annak meghatározása, hogy a tanulók hogyan fogták fel a tapasztalatokat, hogyan válaszoltak
azokra és azok miképp hatottak rájuk
- A tanárok és diákok hogyan fogadták az új tanítási stratégiákat, illetve tanulási tevékenységeket
- A program költséghatékonyságának meghatározása
- A tanárokat, az iskola vezetését, az iskola épületét vagy az egész körzetet érintő szolgáltatások
meghatározása, megtervezése, javítása
- A közvélemény a tanulók tevékenységének eredményeképp bekövetkezett változásának
meghatározása
Az elmaradt programokat, ha indokolt, pótoljuk.
Az értékelés eredményeit és az új információkat és tapasztalatokat új célkitűzéshez és végrehajtási terv
elkészítéséhez használjuk.
TOVÁBBKÉPZÉSEK
Mind az államilag támogatott, mind a helyi/belső képzéseket arra kell felhasználni, hogy a testületben
legyen egészség tanár, egyre több kollégának legyen a területnek megfelelő ismerete, tapasztalata.

12.2. Környezeti nevelési program
1. Az iskola környezeti nevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
- a tanulókban a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése; a
természetet, az embert, az épített és a társadalmi környezetet tisztelő szokásrendszer
megalapozása;
- tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük azokat a környezet megóvásához szükséges
képességeket és készségeket, amelyek a természeti és a társadalmi környezet zavartalan
működését elősegíthetik;
- a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások
keretében – foglalkoznak a környezet megóvásának szempontjából legfontosabb ismeretekkel:
▪ a környezet fogalmával,
▪ a földi rendszer egységével,
▪ a környezetszennyezés formáival és hatásaival,
▪ a környezetvédelem lehetőségeivel,
▪ lakóhelyünk természeti értékeivel,
▪ lakóhelyünk környezetvédelmi feladataival

kapcsolatosan.
2. A környezeti nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli
foglalkozás feladata.
3. Az iskolai környezeti nevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a) a helyi tantervben szereplő Természetismeret tantárgy tananyagai
b) a környezeti nevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- évente egy környezetvédelemmel, természetvédelemmel foglalkozó projektnap (témanap)
szervezése a „Föld napja” alkalmából.
A környezeti nevelés célja
A természeti és az épített környezetünket tisztelő és szerető, értékeit becsülő és védő emberek nevelése
és a környezetünkhöz fűződő pozitív érzelmi viszony, pozitív viselkedési formák, magatartásmódok
kialakítása.
Váljanak tanulóink érzékennyé környezetük állapota iránt, legyenek képesek a környezet
sajátosságainak, minőségi változásainak felismerésére és értékelésére.
-

az emberben eredendően benne rejlő természetes erények kibontakoztatása,
természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása,
a belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása,
a szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által
s mindezeknek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondolkodás és a környezettudatos
szemlélet.

Alapelv az egyetemes természetnek (a világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és
megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak maga alkotta
környezetével és kultúrájával együtt.
A környezetpedagógiánk metodikai alapelve:
- az ismereteken alapuló természetszemlélet és környezeti kultúra,
- a meggyőződésen alapuló felelősségtudat és cselekvő magatartás kialakítása egyéni és
közösségi szinten.
Tanulásszervezési és tartalmi keretek
Tanórai foglalkozások:
A természetismeret órán – a tantárgyak jellegéből adódóan – a tantervnek megfelelően valósul meg a
környezeti nevelés, melyben megtalálható a földrajz, fizika, kémia tantárgyak tananyaga, a környezeti
nevelés természettudományos alapja.
A humán tárgyak használják ki lehetőségeiket, hogy a természet, az ember és környezete kapcsolatának
művészi bemutatása segítségével tanítványaink érzelmileg is azonosuljanak attitűdökkel!
A természeti és az épített környezetünk értékeinek megfigyelése, tanulmányozása egyfajta felfedezés,
beavatás is egyben. Ezt kell szolgálnia a sétáknak, tanulmányi kirándulásoknak, programnapoknak,
például néhány osztályfőnöki óra összevonásával.
A tanműhelyek, laboratóriumok üzemeltetése, anyagfelhasználása és a hulladékok megfelelő, tudatos
kezelése legyen példaértékű. Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb anyag és energia
felhasználásával végezzük el a gyakorlatokat. A kevesebb anyagfelhasználás kevesebb hulladékot
termel.

A szakmai tárgyak az ember és környezete közötti gazdasági kapcsolatok szükségszerűségéből
kiindulva a fenntartható fejlődést és a gazdaságos-, környezetbarát technológiák létfontosságát emeljék
ki.
A tanórákhoz a tanulók – a tananyaghoz kapcsolódóan – gyűjtőmunkát végezhetnek, ezzel fejlesztve
önálló ismeretszerzésüket.
A tantermek és a folyosók rendje, esztétikus és rendezett, ismereteket is nyújtó – sokszor tanulói
munkával késült - díszítése, a szép és hangulatos „épített” környezetünk megóvására nevel. Bevonjuk
tanulóinkat a tantermek dekorálásába, díszítésébe és megköveteljük tőlük „épített” környezetük óvását.
Az osztályokban kialakított szokásrend, felelősi rendszer is a környezeti nevelést segíti elő.
Tevékenységi formák tanórán kívül
Tanulóink rendszeresen részt vesznek az iskola kertjének, udvarának rendbetételében.
Évente több alkalommal – a tanulókkal közösen – takarítjuk az iskolát és annak környékét, mely értékes
zöld területe a városnak.
Délutáni foglalkozásokon – kihasználva az informatikai hátteret és a tanulók abban való jártasságát –
anyagokat készítünk a tantermi környezet gazdagítására.
Tevékenységi formák szabadidőben
Osztálykirándulásokon kiemelt hangsúlyt kap a környezetkultúra, a környezetbarát viselkedés, a
környezetvédelem.
A környezeti nevelés módszerei
Környezeti nevelési gyakorlatunkban egyaránt legyen jelen a társadalmi- és természettudományi
megközelítés.
A környezet tudományos vizsgálata, a megismerés öröme és a művészetek közvetítette érzelmek
befogadása, legyenek eszközeink a harmonikus környezet szépségének, a természet kimeríthetetlen
esztétikumának befogadására és élvezetére képes ember nevelésében.
Az analitikus ismeretszerzést kiegészítjük a holisztikus (az osztatlan egész teljességéről benyomásokat
megragadó) megismerést lehetővé tevő tevékenységekkel.
Mindig szem előtt tartjuk a lokalitás és a globalitás elválaszthatatlanságát. (A helyi tevékenységek
következményei világméretűek lehetnek. A lokális környezeti problémák az elszenvedők számára helyi
gondként jelentkeznek, de összefüggéseiben, a bioszféra egységes volta következtében, globálisak.)
Érzékeltetnünk kell a környezeti folyamatok történetiségét: Múltbéli cselekvések, döntések
következményeivel kell ma szembesülünk, a jelen problémáira adott válaszok, beavatkozások hatásai a
jövőt érintik.
A környezeti nevelésünk egyaránt jelenti a helyes döntések meghozatalához szükséges ismeretek
átadását, valamint a magatartások, viszonyulások, értékrend, pozitív jövőkép és a környezeti etika
kialakulásához nélkülözhetetlen élményhelyzetek biztosítását.
A környezeti nevelés nevelőtestületre vonatkozó követelményei
A környezeti nevelés a pedagógustól nyitottságot, fogékonyságot, motiváltságot igényel. Sajátos
kommunikációt kíván az együttműködő társak, valamint az ember és a természet között.

A környezeti jelenségek, problémák általában összetettek, bonyolultak. Megértésük csak több tudomány
eredményeinek felhasználásával lehetséges. Sokoldalú megközelítést, kiegyensúlyozott látásmódot
kíván a pedagógustól.
-

Az ökológiai szemléletnek tükröződnie kell a környezeti nevelésben.
Tudatosítanunk kell tanítványainkban a preventív szemléletet.
Tevékenységeink, kísérleteink, vizsgálataink legyenek anyag- és energiatakarékosak.
A takarékosság és mértékletesség nemcsak gazdasági kategória, hanem etikai norma is.
Készítsük fel tanítványainkat, hogy fogyasztói- és gazdasági helyzetekben képesek legyenek
környezetkímélő döntéseket hozni.
Akkor is tanítsunk, amikor nem tanítunk! A pedagógus életvitele, szemlélete, környezeti
erkölcse példaként szolgál tanítványai számára.

-

13.1.Fogyasztóvédelem
110/2012 Korm. r. I.1.1.
Gazdasági és pénzügyi nevelés

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a
nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi
intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az
értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás
területén. 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. Ennek érdekében iskolánk biztosítja
a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal
kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.

13.2 A társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással, az erőszakmentes
konfliktuskezeléssel összefüggő ismeretek
Kriminológiai aspektusok
Alapvető célunk a társadalmi bűnmegelőzéssel, az áldozattá válással kapcsolatos ismeretek
oktatása terén az iskolában tanulók jogkövető magatartásának elősegítése, esetleges
bűnelkövetésük megakadályozása, a felmerülő problémák, konfliktusok, krízisek kulturált és
hatékony kezelése.

Napjainkban az iskola szerepét úgy szokták felvetni, hogy betölti-e a szükséges nevelő hatását,
segít-e azokban a problémákban (érzelmi, szociális), melyek az iskolában megnyilvánulnak. A
tünetek, zavarok, elváltozások minden életkorban más-más jellegűek, megnyilvánulásúak, más
oki konstellációt tükröznek.
Kisgyermekkorban a szülői kapcsolatokból való kiszakadás, az önállósodás, a
kortárscsoportban az egyenrangú kapcsolatok alakítása és tartása jelentenek problémát,
konfliktusforrást. Tízéves kor körül megjelennek a felnőtté válás problémái (felnőtt szerep,
nemi szerep, identitástudat stb.). Gyakori jelenség, hogy a család nem köti meg eléggé a
gyermeket, az iskola pedig nem integrálja kellőképpen a maga rendszerébe, ezért a szabadidő
terén más kiscsoport hatása alá kerül, melyek általában az iskolai és családi kultúra értékeivel

szemben állnak, és más viselkedési normákat közvetítenek. Deviáns értékeket próbálnak
megvalósítani. Ez többé-kevésbé nyílt konfliktus formájában is megjelenik az iskolában.
A vázolt problémák fokozottan és halmozottan jelentkeznek a családi, anyagi, szociális
gondokkal küzdő, hátrányos helyzetű illetve veszélyeztetett tanulók esetében.
A bűnmegelőzés tartalmi elemei
Az iskolai nevelés-oktatásban szükséges a lélektani motívumokra, a helyes és követendő
értékrend kialakítására, információnyújtásra, figyelemmel kísérésre, a beilleszkedési
problémák csökkentésére fektetni a hangsúlyt.
A cél elérése érdekében megvalósítandó feladatok:
•

A helyes értékrend átadása és kialakítása a tanulóknál.

•
A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók folyamatos figyelemmel kísérése, jelzés
az együttműködő segélyező szervezetek felé.
•
Információnyújtás a legális (cigaretta, alkohol stb.) és illegális (kábítószerek) drogok
használatának negatív hatásairól, következményeiről.
•
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltése alternatíváinak ismertetése és a lehetőségek
biztosítása.
•

Hátránykompenzáció a különböző problémákkal küzdő tanulók esetében.

•
Az iskolai beilleszkedési problémák csökkentése, a pozitív társadalmi normák szerinti
életvezetés elősegítése.
•

Esetkezelés, folyamatos segítségnyújtás a tanulóknak és családjaiknak.

•

Jogok és kötelezettségek ismertetése, tisztázása.

•

A joghátrányok és jogkövetkezmények megismerésének elősegítése.

A bűnmegelőzés iskolai módszertanának elemei
•
Mentálhigiéné, krízis, erőszak, drog és bűnelkövetési, illetve áldozattá válás elleni
előadások segítő szakemberek közreműködésével,
•
Szoros és folyamatos együttműködés gyermekjóléti és családsegítő intézményekkel,
szakszolgálatokkal, különböző civil szervezetekkel, alapítványokkal, hatósági szervekkel
(rendőrség, ügyészség, bíróság),
•

Személyiségfejlesztés,

•
•

Közösségfejlesztés,
Drámapedagógiai eszközök.

13.3 A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az iskola településén élő
nemzetiségek kultúrájának megismertetésére szolgáló tananyag
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését
szolgáló tananyag megismertetésének módjai:
A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiségek kultúrájának
megismerését szolgáló tananyagot az iskola a következő tantárgyak helyi tantervébe építette be:
történelem
A nemzetiségekről szóló oktatás színterei a következő tanítási órák: történelem, ének-zene, magyar
nyelv és irodalom, vizuális kultúra és osztályfőnöki.
Szabadidős tevékenységek: projekt hetek, diákönkormányzati programok, vetélkedők, könyvtári
programok.
Lehetőség szerint a nemzetiségi önkormányzatok bevonása: ismertetők, előadók kérése.

14.Eszközök és felszerelések jegyzéke
20/2012 EMMI r. 161-167.§, 2. melléklet
A szakképzési feladatok ellátásához szükséges eszközök szakoktól függően rendelkezésre állnak az
egyes OKJ szakmákról kiadott központi program előírásai szerint. Természetesen az eszköztár
fejlesztése, korszerűsítése, a technológiai fejlődés naprakész követése fontos feladat.
A nemzetközi kapcsolattartás legmodernebb (és egyben legegyszerűbb és legolcsóbb) eszköze az
Internet. Az a tény, hogy iskolánkban az Internet hozzáférés folyamatos felgyorsítja és egyszerűsíti a
külföldi szervezetekkel és partnereinkkel történő kommunikációt.
Az E-mail levelezés használata általános.
A színvonalas nevelő-oktató munkát segíti az audio-vizuális szaktanterem, amelyben kivetítő projektor,
számítógép, videó, televízió készülék stb. nyert elhelyezést. Az ehhez szükséges eszközökkel szintén
rendelkezünk.
Az iskolai eszközök és létesítmények használati rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.

III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE
Ez a fejezet szabályozza a választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai
foglalkozások, továbbá a kerettantervben meghatározottakon felül a nem kötelező tanórai foglalkozások
megtanítandó és elsajátítandó tananyagát, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy
szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezését, óraszámát, a Nemzeti alaptantervben
meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályait.
A fejezet szerepe annak meghatározása, hogy milyen helyi tantervi követelményeket kell teljesíteni a
választható érettségi vizsgán való részvételhez. Ide kerülnek beépítésre a középszintű érettségi vizsga
témakörei. Ebbe a részbe épül be a nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő
nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag az egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan.
Ágazatonként és tantárgyanként kidolgozásra kerül:
- a választott kerettanterv megnevezése
- tanítási időkeret
- csoportképzés egyedi szabályai
- tematikai egységek a kerettantervi szabályozás szerint
- szabad tantárgyi órakeretben meghatározott többlet tartalmak tananyaga
- NAT-ban előírt pedagógiai feladatok részletes szabályai
- általánostól eltérő tantárgyi szabályok, specifikumok
- a tanuló munkájának ellenőrzésében, értékelésében a tantárgyra jellemző sajátos megoldások
- középszint érettségi vizsga témaköre

A tantárgyi helyi tantervek terjedelmi okok miatt a Helyi tanterv elkülönült mellékletét képzik.

15.A választott kerettanterv
110/2012 Korm. r. 5.§, 51/2012 EMMI r.
Képzési kínálat
Általános iskola: 1-8. évfolyamos, országosan egységes követelmények szerint folyó alapfokú

nevelés-oktatás.
Szakközépiskola (csak felnőttoktatás)- 2016.09.01-től kifutóan, bejövő szakgimnázium:
-

érettségire épülő 2 éves szakképzések 13. és 14. évfolyamon a felnőttoktatásban, a
nappali és esti munkarend szerint.
OKJ –ban meghatározott szakmai érettségivizsga ágazatához tartozó szakképesítés
szerezhető.

Szakiskola 2016.09.01-től kifutóan, bejövő szakközépiskola 3 év szakképzési évfolyam+2 év
érettségire felkészítő:

-

három évfolyamos középiskolai képzés a 150/2012. Kormányrendeletben
meghatározott szakmákban 9 – 10 - 11. szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerű
oktatás, valamint 9 – 10. szakképzési évfolyamokon a felnőttoktatásban nappali és esti
munkarend szerint: eladó, gazda, kertész, mezőgazdasági gazda-asszony, falusi

-

vendéglátó, szociális gondozó és ápoló, hegesztő, gáz- és hő-termelő- berendezésszerelő, kőműves és hidegburkoló, festő, mázoló, tapétázó, virágkötő és virágkereskedő,
pincér, szakács, pék, lovász, cukrász, mezőgazdasági gépjavító és mezőgazdasági
gépész.
3 év szakképzési évfolyam+2 év érettségire felkészítő.

15.1. 2013-tól alkalmazott óratervek:
- a minisztérium által kiadott kerettanterveket alkalmazzuk minden iskola típusban
A kötelezően választható (szabadon tervezett) tantárgyak
A 2012. szeptember 1-én már tanulmányokat folytató középiskolai osztályokban a 2012. szeptember 1től kötelező évfolyamszámozás alapján.
Mindkét szakmacsoportban:
gépész szakmacsoportban
műszaki orientációs elmélet, gyakorlat
műszaki szakmacsoportos alapozás (gépészet)
elmélet, gyakorlat

9 – 10. évfolyamban

informatika szakmacsoportban:
informatika orientáció elmélet, gyakorlat
informatika alapozó elmélet, gyakorlat, matematika

9-10. évfolyamban
11-12. évfolyamban

mindkét szakmacsoportban a két tanítási nyelvű
osztályokban az orientációs gyakorlat a
az alapozó gyakorlat a

11 – 12. évfolyamban

9-10. évfolyamban
11-12. évfolyamban
szerveződik

A szabadon választható tantárgyak
Az emelt szintű érettségi, felsőfokú továbbtanulás, vagy a természettudományos ismeretek elmélyítésére
választható még: matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, informatika, idegen nyelv, 2. idegen
nyelv 11. és 12. osztályban (2-2 óra)
A tantárgyválasztással kapcsolatos nyilvántartási, adminisztrációs munkát a 28/2000 (IX. 21.) OM
rendelet 9. § (1) és (3) bekezdései alapján kell elvégezni. A rendelet alapján a szervezésért felelős
igazgatóhelyettes ütemtervet készít, és összeállítja a szükséges tájékoztatót és nyilatkozatot. Az iskola
két szakmacsoportban kerettantervi program alapján dolgozik. Az osztrák-magyar honosított tantervű
képzés az iskola helyi programja szerint folyik, 2003/2004-től német-magyar két tanítási nyelvű képzés
keretében.
A tanulók a tantárgy és felkészülési szintválasztásukat az erre a célra készített helyi
formanyomtatványon, az osztályfőnök közvetítésével adják le. A tanuló által szabadon választott nem
kötelező tanítási órákon való részvételi kötelezettséget a hivatkozott rendelet 7. § (1) bekezdése szerint
szabályozza az iskola. Az erről való figyelemfelhívást az osztályfőnök az ellenőrzőbe való bejegyzéssel
teszi meg. A tanuló a bejegyzést köteles szülőjével (törvényes gondviselőjével) aláíratni. Az eljárási
szabályokat az iskola házirendjében is rögzíteni kell.

A szakképzési évfolyamokon a helyi tanterv az adott szakma OKJ szerinti központi programjára épül,
óraterve, tematikája a szakmai vizsgára való hatékony felkészülést és felkészítést célozza. Ennek
megfelelően a központi programok kötelezően választható ún. szabad sávjából csak azokat kínáljuk
választásra, amelyek a szakmai vizsgára, elsősorban az írásbeli vizsgára való felkészülést támogatják.
Idegen nyelv választása
Az iskolában a műszaki életre való orientációval összhangban angol és német nyelv tanulását biztosítjuk.
A 9-10. évfolyamon a kerettanterv által előírt alapóraszám helyett emelt óraszámban tanítjuk a nyelveket
az alapozás érdekében. A 11-12. évfolyamon visszatérünk az alapóraszámhoz, de szabadon
választhatóan a tanuló megnövelheti az óraszámot, hogy nyelvvizsgára vagy emeltszintű érettségire
készüljön, de ekkor választhat a fő idegen nyelv mellé második idegen nyelvet is. Az iskolai ajánlás a
szakma követelményeihez igazodó első idegen nyelvből a nyelvvizsga letétele, és csak ezt követően a
második idegen nyelv választása.
A két tanítási nyelvű osztályokban célnyelvtől függően a választható második, idegen nyelv: angol,
német, francia (megfelelő csoportlétszám szükséges).
Tanulmányi nívó-csoportok kialakítása
Az iskolában, mint kiemelt érettségi tantárgyak a matematika és az idegen nyelv oktatása
csoportbontásban folyik. A helyesírás, a nyelvhelyesség problémái, valamint az idegen nyelvek tanulása
során jelentkező nyelvtani hiányosságok alapján a magyar nyelv tantárgyat is csoportbontásban tanítjuk.
A tanulócsoportok összeállításánál alapvető rendezőelv a hatékony együtt-tanulás és együtt-haladás
feltételeinek megteremtése, a differenciált foglalkozás megszervezésének biztosítása..
Csoportbontásban tanítjuk: idegen nyelvek, célnyelvi civilizáció, történelem idegen nyelven,
informatika tantárgyakat.
Amennyiben a tárgyév órarendje lehetővé teszi, idegen nyelvből célszerűen évfolyam szintű kezdő,
középhaladó és haladó csoportokat, a felsőbb évfolyamokon esetleg nyelvvizsga előkészítő csoportot is
kialakítunk.
A matematika és idegen nyelv felmérők anyagát a munkaközösségek állítják össze, az elérhető szint és
a csoportba sorolás feltételeivel.
Órarend szerkesztési szempontból (pl. tantárgyak párba állítása) az érettségi tantárgyakat vesszük
alapul. Évfolyamszintű idegen nyelv órarend estében a tantárgyi párosításnak nincs jelentősége.
Tanuló nívó-csoportot saját vagy szülője kérésére, tanári kezdeményezésre, de mindenkor a szaktanár
ajánlására és egyetértésével válthat a félévi konferenciát követően. A csoportváltást a félévi
konferencián – előzetes információi alapján – az osztályfőnök vagy a szaktanár kezdeményezi. A döntést
a konferencia javaslata alapján az igazgató vagy megbízottja hozza. A csoportváltásnak csakis szakmai
pedagógiai indoka lehet, azzal a céllal, hogy a tanuló haladását saját képességeihez igazítva, a megfelelő
csoportban való foglalkoztatás révén jó eredménnyel biztosítsuk.
15.1.1. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának
elvei
A pedagógust megilleti a jog, hogy a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének
kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket ruházati
és más felszereléseket.

Intézményünkben a tankönyvek kiválasztásának elvi szempontjai a következők: A munkaközösségi
egységes tanmenetkészítés egységes tankönyvhasználatot feltételez. Ennek kialakítása konszenzus útján
történik.
Egyes tantárgyaknál kipróbált és bevált tankönyvcsaládokkal dolgozunk. Ezek váltására csak indokolt
esetben kerül sor /pl. tanterv-váltás, új, használhatóbb tankönyv megjelenése, stb./.
Csak minden tanuló által, tanórai foglalkozáson használt tankönyv és segédlet vásárlása lehetséges.
A tankönyvek kiválasztásánál mindig figyelembe vesszük a támogatási lehetőségeket (könyvtári
állomány fejlesztése, vásárlási támogatások, ingyenes tankönyvek, stb.).
A tankönyv megvásárolhatósága (ára) is fontos szempontja.
A tankönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásának, rendelésének és terjesztésének rendjét az
SZMSZ szabályozza. A kedvezmények igénybevételének törvényi lehetőségeiről májusban iskolai
nyomtatványon tájékoztatjuk és nyilatkoztatjuk tanulóink szüleit.

Tankönyvválasztás: kerettantervnek megfelelő tankönyveket választunk a
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény)
- A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: tankönyvtörvény)
- A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás
- rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet
alapján.
Taneszközök vásárlásáról beiratkozáskor adunk tájékoztatót. A választás alapelve a szükséges
használhatóság és az anyagi elérhetőség.
Az órai foglalkozások közül a testnevelés és a szakmai gyakorlati foglalkozás igényel meghatározott
ruházati felszerelést. Testnevelés órán hagyományosan kék alsót és piros pólót használnak tanulóink. A
piros póló megvásárlására az iskola a beiratkozó tanulóknak szervezetten biztosít lehetőséget.
A tanműhelyi gyakorlati foglalkozásokon minden évben résztvevő tanulóink tanulmányaik ideje alatt
kétszer részesülnek ingyenes munkaruha ellátásban.

15.2. A mindennapos testnevelés
2011. évi CXC. 2v. 7.§ (11.) 97.§ (6.), 110/2012. Korm. r. I.2.1., 20/2012. EMMI r. 141.§

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is
folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből
legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy
amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes
versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet
keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.

15.3. A pedagógusok és a nem kötelező tantárgyak választásának szabályai
2013. szeptember 1-től.
2011. évi CXC. tv. 26-27.§, 110/2012. Korm. r. II.2.2., 20/2012 EMMI r. 14-15.§

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig,
vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon
részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a
tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt álló tanuló (a továbbiakban a
tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú tanuló) szülőjét írásban
tájékoztatni kell.
A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a
magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A
tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon
választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.
Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló
a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá
b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános iskolában –
kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.
A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a
következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá
ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára.
Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően
közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak,
középiskolában tájékoztatást ad továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A
tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja
oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői
szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. Ha az iskolában nemzetiségi iskolai
nevelés és oktatás folyik, ki kell kérni az érintett helyi nemzetiségi önkormányzat véleményét
is.
A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával
kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási
jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával vagy az
igazgató által kijelölt pedagógussal.
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.
Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az
évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem
cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja.

15.4. Az érettségi vizsgák

15.4.1. Az érettségivel kapcsolatos általános feladatok
2011. évi CXC. tv. 6.§, 106/2012. IV/1. Korm. r.
Felkészítés az érettségi vizsgákra
Az érettségi vizsga szintjeit, vizsgatárgyait, formáit és követelményeit jogszabályok rögzítik. A
100/1997. Kormányrendelet Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szabályozza az iskola
feladatát a tanulók felkészítésében, illetve meghatározza a tantárgyak számát, amelyekben az iskolának
biztosítani kell a tanulók felkészülését az emelt, illetve a középszintű érettségire. Az érettségi vizsga
részletes követelményeiről szóló 40/2002. OM rendelet tantárgyanként és vizsgaszintenként írja le a
követelményeket.
Iskolánkban emelt szintű felkészítést biztosítunk a kötelező érettségi tantárgyakon kívül fizikából
és informatika tantárgyakból.
Középszintű érettségire a kötelező érettségi tantárgyak mellett fizikából biztosítunk érettségire való
felkészítést .A kötelező szakmai ágazati érettségi vizsga lép az eddigi választható szakmai előkészítő
érettségi tárgyak helyébe azokban az osztályokban akik 2013 szeptember 1-én kezdik meg
tanulmányaikat iskolánkban..
15.4.2. A középszintű érettségi témakörei
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
1. Magyar nyelv
1.1. Ember és nyelv
1.2. Kommunikáció
1.3. A magyar nyelv története
1.4. Nyelv és társadalom
1.5. A nyelvi szintek
1.6. A szöveg
1.7. A retorika alapjai
1.8. Stílus és jelentés
2. Irodalom
2.1. Szerzők, művek
2.1.1. Életművek
2.1.2. Portrék
2.1.3. Látásmódok
2.1.4. A kortárs irodalomból
2.1.5. Világirodalom
2.1.6. Színház és drámatörténet
2.1.7. Az irodalom határterületei
2.1.8. Interkulturális megközelítések és regionális kultúra
2.2. Értelmezési szintek, megközelítések
2.2.1. Témák, motívumok
2.2.2. Műfajok, poétika
2.2.3. Korszakok, stílustörténet
TÖRTÉNELEM
1. Az ókor és kultúrája
2. A középkor
3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora
4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban
5. Magyarország a Habsburg Birodalomban
6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora
7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon
8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig.

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig
10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig
11. A jelenkor
12. A mai magyar társadalom és életmód
MATEMATIKA
1.1 Halmazok
1.1.1 Halmazműveletek
1.1.2 Számosság, részhalmazok
1.2 Matematikai logika
1.2.1 Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában
1.3 Kombinatorika
1.4 Gráfok
2.1 Alapműveletek
2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek
2.2.1 Oszthatóság
2.2.2 Számrendszerek
2.3 Racionális és irracionális számok
2.4 Valós számok
2.5 Hatvány, gyök, logaritmus
2.6 Betűkifejezések
2.6.1 Nevezetes azonosságok
2.7 Arányosság
2.7.1 Százalékszámítás
2.8 Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek
2.8.1 Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek
2.8.2 Nem algebrai egyenletek
2.8.3 Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek
2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek
3.1 A függvény
3.2 Egyváltozós valós függvények
3.2.1 A függvények grafikonja, függvény-transzformációk
3.2.2 A függvények jellemzése
3.3 Sorozatok
3.3.1 Számtani és mértani sorozatok
3.3.2 Kamatos kamat, járadékszámítás
4.1 Elemi geometria
4.1.1 Térelemek
4.1.2 A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok
4.2 Geometriai transzformációk
4.2.1 Egybevágósági transzformációk
4.2.2 Hasonlósági transzformációk
4.3 Síkbeli és térbeli alakzatok
4.3.1 Síkbeli alakzatok
4.3.2 Térbeli alakzatok
4.4 Vektorok síkban és térben
4.5 Trigonometria
4.6 Koordinátageometria
4.6.1 Pontok, vektorok
4.6.2 Egyenes
4.6.3 Kör
4.7 Kerület, terület
4.8 Felszín, térfogat
5.1 Leíró statisztika
5.1.1 Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai

5.1.2 Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók
5.2 A valószínűség-számítás elemei
IDEGEN NYELV
1. Személyes vonatkozások, család
A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)
Családi élet, családi kapcsolatok
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
Személyes tervek
2. Ember és társadalom
A másik ember külső és belső jellemzése
Baráti kör
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel
Női és férfi szerepek
Ünnepek, családi ünnepek
Öltözködés, divat
Vásárlás, szolgáltatások (posta)
Hasonlóságok és különbségek az emberek között
3. Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
A városi és a vidéki élet összehasonlítása
Növények és állatok a környezetünkben
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet
megóvásáért?
Időjárás
4. Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok
5. A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
6. Életmód
Napirend, időbeosztás
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)
Étkezési szokások a családban
Ételek, kedvenc ételek
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, baleset
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet
Kulturális események
8. Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai
9. Tudomány és technika

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben
FIZIKA
1. Mechanika:
1.1 Newton törvényei
1.2 Pontszerű és merev test egyensúlya
1.3 Mozgásfajták
1.4 Munka, energia
2. Hőtan, termodinamika:
2.1 Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly
2.2 Hőtágulás
2.3 Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között
2.4 Az ideális gáz kinetikus modellje (→4.1)
2.5 Energiamegmaradás hőtani folyamatokban
2.6 Kalorimetria
2.7 Halmazállapot-változások
2.8 A termodinamika II. főtétele
3. Elektromágnesség:
3.1 Elektromos mező
3.2. Egyenáram
3.3 Az időben állandó mágneses mező
3.4 Az időben változó mágneses mező
3.5 Elektromágneses hullámok
3.6 A fény, mint elektromágneses hullám
4. Atomfizika, magfizika:
4.1 Az anyag szerkezete
4.2 Az atom szerkezete
4.3 Az atommagban lejátszódó jelenségek
4.4 Sugárvédelem
5. Gravitáció, csillagászat:
5.1 A gravitációs mező
5.2 Csillagászat
6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek:
6.1 A fizikatörténet fontosabb személyiségei
6.2 Felfedezések, találmányok, elméletek
INFORMATIKAI ALAPISMERETEK
Hardver alapismeretek
Fogalmak helyes használata
Eszközök ismerete
Lemezpartíciók használata
Szoftver alapismeretek
Fogalmak helyes használata
Programok telepítése
Operációs rendszer használata
Állományok kezelése
Segédprogramok használata
Szövegszerkesztés
Szövegszerkesztő használata

Grafikai kiegészítő ismeretek
Táblázatkezelés
Táblázatkezelő használata
Informatikai alapismeretek
Számábrázolás, számrendszerek
Hálózati ismeretek
Hálózati alapok
Bejelentkezési környezet kialakítása
Hálózati operációs rendszer használata
Kommunikáció a hálózaton
Programozási alapismeretek
Programozási alapismeretek
Algoritmusok
A programkészítés környezete
Programnyelv ismerete
Programozási tételek
Hibakeresés, tesztelés, hatékonyság
Az objektumorientált programozás alapjai
Adatbázis kezelés
A relációs adatbázis kezelés alapfogalmai
Adatbázis-kezelő használata
Alapvető adatbázis kezelési műveletek
Az SQL nyelv használata

INFORMATIKA

1. Az informatikai eszközök használata
– Az egészséges informatikai munkakörnyezet.
– Digitalizáló eszközök.
– Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai.
– Az informatikai eszközök működésének fizikai alapjai.
– A biztonságos adattárolás hardver és szoftver vonatkozásai.
– A problémamegoldás hardver és szoftver eszközkészlete.
2. Alkalmazói ismeretek
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása
– Szöveges dokumentumok.
– Nagyobb terjedelmű dokumentumok.
– Különböző objektumok; élőfej, élőláb, lábjegyzet, tartalomjegyzék, töréspontok.
– Stílusok a dokumentumon belül.
– Körlevél.
– Dokumentumok nyomtatási beállításai.
– Multimédiás dokumentumok.
– Grafikus adatok kezelése.
– A weblapkészítés alapjai.
– Dokumentumformátumok, választási alapelvek, formátumok közötti konvertálás.
– A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztásának és
összeépítésének elvei.
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
– Nagyobb adatmennyiség tárolását, hatékony feldolgozását biztosító eszközök,
módszerek.
– Adatok közötti kapcsolatok.
– Helyi adatbázisok, az adatbányászat alapjai.

– Adattárolás adatbázisban.
– Az adatok csoportosítási, grafikus ábrázolási, esztétikus megjelenítési lehetőségei.
– Statisztikai adatelemzés.
– Térinformatikai alapismeretek: térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei.
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
3.1. A probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasztása
– A problémák megoldásához szükséges komplex informatikai eszközök, módszerek.
– A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései.
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
– Elemi és összetett adatok, adattípusok.
– Típusalgoritmusok.
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése
– Mérések és szimulációk; a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek;
modellalkotás egyszerű tevékenységekre.
4. Infokommunikáció
4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek
– Információkereső stratégia és tájékoztató eszköz.
– Tartalomalapú keresés, logikai kapcsolatok.
– Az információk és a közlési cél.
– A publikálás módszerei, szabályai.
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák
– Kommunikációs formák infokommunikációs eszközökkel.
– Kommunikációs eszközök összekapcsolása.
– A kommunikációs eszközök hatása a mindennapi életre és a társadalomra.
– Viselkedési kultúra és veszélyforrások az online világban.
4.3. Médiainformatika
– A hagyományostól különböző médiumok megjelenési formái, alkalmazásai.
5. Az információs társadalom
5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
– Adatvédelmi alapfogalmak, adatvédelmi törvény.
– Szerzői jogi alapfogalmak, szerzői jogi törvény.
– Az infokommunikációs világban kialakult alapvető viselkedési, publikálási
szabályok.
– Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre,
egészségre gyakorolt hatása.
– A globális információs társadalom.
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata
– Az e-ügyintézés és az e-kereskedelem jellemzői, előnyei és veszélyei.
– A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák a médiában.
6. Könyvtári informatika
– Az önművelés, tájékozottság, olvasottság szerepe a mindennapi életben.
– Az információs intézmények funkciói, tájékoztató eszközei (különös tekintettel a
települési könyvtárra).
– A könyvtári információs rendszer szolgáltatásai.
– A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága, esztétikai értéke.
– A kritikus forráshasználat követelményei.
FÖLDRAJZ
1. A tér és ábrázolása
1.1. Téregységek

– A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem.
– A geoszférák és felépítő részeik, funkcionális terek.
1.2. Térábrázolás
– A térmegismerés és a térábrázolás eszközei.
– Az űrkutatás és a távérzékelés társadalmi-gazdasági, környezeti jelentősége.
2. Az idő
2.1. Időegységek
– A napi és évi időszámítás csillagászati alapjai; a földtörténeti időszámítás alapjai.
– A társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok időskálája, időtartama.
2.2. Időrend
– Földrajzi-környezeti folyamatok, a földtörténet főbb eseményei és azok időrendje
Földünk egészére kiterjedő példák alapján.
3. A természeti környezet és jelenségei
3.1. Anyagok, anyagi rendszerek
– A Naprendszert és a geoszférákat felépítő anyagok, anyagi rendszerek keletkezése és
jelentősége, szerepük a mindennapi életben és a gazdaságban.
3.2. Geoszférák
– A Föld szféráinak kialakulása és fejlődése.
– A geoszférák felépítése, szerkezete, tagolása, a felépítésből adódó környezeti és
társadalmi következmények.
– A geoszférák fő folyamatai, jelenségei.
– Anyag- és energiaforgalom.
– Áramlási rendszerek a geoszférákban.
– A geoszférákon belüli és az azok közötti folyamatok kölcsönhatásai, társadalmigazdasági
és
környezeti
következményei,
kezelésük.
Veszélyés
katasztrófahelyzetek.
3.3. Földrajzi övezetesség
– A komplex földrajzi övezetesség rendszere; az övezetesség elemeinek összefüggései.
– A forró, a mérsékelt és a hideg övezet, öveinek, területeinek jellemzői.
3.4. Égitestek
– A Világegyetem, a Naprendszer és a Föld kialakulása.
– A Világegyetem és a Naprendszer főbb folyamatai, jelenségei és azok földi
következményei.
4. A társadalmi-gazdasági tér szerveződése és folyamatai
4.1. A társadalmi-gazdasági élet térszerveződése
– A népesség szerkezete; demográfiai mutatók és társadalmi-gazdasági következményei.
– Világnyelvek és világvallások.
– A települések szerkezetének és szerepkörének átalakulása, településhálózat,
településhierarchia.
– Gazdálkodás a természeti és a társadalmi erőforrásokkal.
– A gazdasági szerkezet, a gazdasági szektorok, ágazatok jellemzői, szerepük változása.
– A gazdasági fejlettség területi különbségei, a gazdasági szerkezet és a társadalmigazdasági fejlettség kapcsolata.
4.2. A világgazdaság szerveződése és működése
– A globális világgazdaság és világpiac kialakulása, jellemzői, működése, a
transznacionális vállalatok.
– Társadalmi-gazdasági
mobilitás
(munkaerő-vándorlás,
tőkemozgás,
termelésáthelyeződés), a folyamatok társadalmi-gazdasági és környezeti hatásai.
– Az integrálódás folyamata és szintjei.

– A pénztőke működése, az értékpapírok és a tőzsde kapcsolata. A monetáris világ
jellemző folyamatai: hitelezés, adósság, eladósodás.
– Fontosabb nemzetközi gazdasági-társadalmi, környezeti és segélyszervezetek,
intézmények pénzügyi szerveztek szerepe.
5. A földrajzi tér regionális szerveződése
5.1. Magyarország és a Kárpát-medence földrajza
– Hazánk kapcsolódása az európai erőterekbe, helye és szerepe a világgazdaságban; a
társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségei hazánkban.
– A magyarországi régiók földrajza.
– A Kárpát-medence eurorégiói, a régiószerveződés földrajzi logikája.
– A magyarsághoz kötődő világörökségi helyszínek.
5.2. Európa
– Az Európai Unió földrajzi jellemzői és politikája (mezőgazdasági, regionális,
környezeti); társadalmi-gazdasági és környezeti együttműködések Európában.
– Az európai erőtér helye a világgazdasági folyamatokban; a társadalmi-gazdasági
fejlettség területi különbségei Európában.
– A közép-európai regionális együttműködések földrajzi alapjai.
5.3. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok
– A társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségei és következményei az Európán
kívüli földrészeken.
– A távoli kontinensek sajátos természeti és társadalmi-gazdasági adottságok alapján
létrejött tipikus tájainak, területeinek földrajzi-környezeti jellemzői.
– A világgazdaságban eltérő szerepet betöltő országok és országcsoportok (pl.:
centrumtérségek, perifériák), regionális példák.
6. Globális kihívások
6.1. Globális problémák
– A Föld globális társadalmi-gazdasági problémái, azok okai, következményei és
megoldási lehetőségei.
– A globalizáció társadalmi, kulturális hatásai.
– A geoszférák természetes egyensúlyára ható veszélyforrások, folyamatok, problémák.
6.2. Fenntarthatóság
– A társadalmi-gazdasági és a környezeti szempontok kölcsönös érvényesíthetősége a
gazdálkodásban.
– A gazdasági növekedés következményei; tudatos fogyasztói és vásárlói magatartás;
fenntartható erőforrás-hasznosítás.
– A felhasználás károsító hatásainak mérséklési lehetőségei.
– Környezet- és természetvédelmi feladatok, környezetgazdálkodás; védett természeti és
kulturális értékek (világörökségek) példái.
– Felelős környezeti magatartás, az egyén társadalmi szerepvállalása.
– Helyi szerveződések, regionális és nemzetközi összefogás a fenntarthatóság eléréséért:
egyezmények, irányelvek, nemzetközi szervezetek.

15.5. A tanulók ellenőrzése, értékelés, beszámoltatás, felkészülés elvei
15.5.1. A tanulók tanulmányi munkájának az ellenőrzése és értékelése
2011. évi CXC. tv. 54-56.§, 20/2012. EMMI r. 64-78.§
A tanulói teljesítmények értékelése

A tanulói teljesítmény értékelési szempontjait és a követelményeket, valamint az értékelés-osztályozás
alapelveit minden tantárgy esetében a tanév elején a tanulókkal közölni kell. Ezért a szaktanár a felelős.
Iskolánkban a szóbeli és írásbeli érdemjegyek száma a heti 2 vagy több órás tantárgyakból félévenként
minimum 3 (azaz a munkatervben rögzítet határidőre adott "havijegy"), a negyedik és ötödik - végzős évfolyam második félévében minimum 2. A szóbeli és írásbeli érdemjegyek arányát az adott tantárgy
tantervi utasításai alapján kell kialakítani. Ilyen előírás hiányában a tanár - a tantárgy logikáját követve
és betartva - törekedjen a szóbeliség, a kifejezőkészség fejlesztésére, és a feladatmegoldó készség
fejlesztésére egyaránt, és ennek figyelembevételével alakítsa ki a tantárgy értékelési szempontjait.
A tanulói tevékenység értékelésének főbb jellemzői:
- a munkaközösségekre illetve a nevelőtestület egészére nézve egységes értékelési rendszer
kialakítására és következetes alkalmazására törekszünk
- előzetesen nyilvánosságra hozott, lefektetett elvű, kiszámítható, indoklással ellátott és igazságos
értékelést valósítunk meg
- az osztályozásnál a hagyományos 5 fokú skálát használjuk, és munkaközösségi illetve tantárgyi
szinten rögzítjük az 5-4-3-2-1 osztályzatokhoz tartozó követelményeket
- az értékelésnél betartjuk a rendszeresség és a módszertani sokszínűség elvét (feleltetés, dolgozat
íratás, évfolyam felmérések, otthoni munkák értékelése, osztályok látogatása, félévenkénti
illetve rendkívüli értékelő értekezletek, stb.).
Az értékelés szintjei:
- tudásszint felmérést alapvetően a tanulók indulási szintjének megállapítására, vagy egy-egy
nagyobb tematikus egység kezdetén használhatjuk. A tanulók ismereteiről, képességeiről és
készségeiről így szerzett információk alapján a későbbi tanulási-tanítási folyamat jobban
irányítható és szervezhető. Ilyenkor az értékelés alapvető célja az lehet, hogy feltárjuk tanulóink
előismereteinek hiányosságait és erre fel is hívjuk figyelmüket,
- folyamatjellemzésre alkalmas értékelést alapvetően a tanulás-tanítás folyamatában az éppen
aktuális tudásszint megállapítására használhatjuk. Ezen értékelési mód elsősorban a tanítási
módszereink eredményességéről ad tájékoztatást, s metodikai fejlesztésre serkent. Az
érdemjegyek megállapítását célszerű személyre szabott szöveges értékeléssel is kiegészíteni,
- témazáró értékelés elsősorban egy-egy tematikus egység végén vagy a jellegzetes
csomópontoknál alkalmazható. Alapvető célja a tanulók közötti tudásbeli különbségek feltárása,
és azok érdemjeggyé történő átalakítása. Ezen értékelési mód relatív képet fest a tanulók
ismereteiről, képességeiről és készségeiről, illetve tájékoztatást nyújt a szaktanár, valamint a
pedagógiai folyamaton kívülállók számára.
Az írásbeli feladatok értékelési szabálya (általában)
Ettől az értékelési szabálytól a tantárgyak jellegétől függően eltérések lehetségesek.
86 – 100 %
5 (jeles)
70 – 85 %
4 (jó)
51 – 69 %
3 (közepes)
31 – 50 %
2 (elégséges)
0 – 30 %
1 (elégtelen)
A szóbeli felelések értékelési szabálya (általában)
A szóbeli feleletek értékelésénél alapvetően az érettségi vizsgaszabályzat elvi állásfoglalását
alkalmazzuk. Lényeges szempontok közé tartozik:
- a kifejező készség
- az összefüggések, tárgyi kapcsolatok meglátása
- a tananyagtartalom analitikus szintű feldolgozása
- a tananyagtartalomban rejlő absztrakciós és szintetizációs
- elemek felismerése és alkalmazása
- gondolkodási készség, problémaérzékenység, dinamizmus.
Az értékelés, osztályozás alapelvei:

Az osztálynaplónak naprakész állapotot kell tükrözni.
A naplóba beírt minden osztályzat számít az értékelésnél.
a) témazáró, nagydolgozat érdemjegyeinek a színe piros, értéke kétszeres
b) bármely színnel és egyéb módon jelölt naplóba került osztályzat értéke egyszeres
Félévi és év végi értékelésnél alkalmazott értékelési skála:
(1)
1
1,79
Az értékelési skálától pozitív irányú
(2)
1,80 2,69
(3)
2,70 3,69
eltérés pedagógiai szempontok szerint
(4)
3,70 4,59
lehetséges, megengedett.
(5)
4,60 5,00
Az utolsó napig nem zárható ki egyetlen tanuló sem a javítási lehetőségekből.
A félévi osztályzat kétszeres súllyal kerül beszámításba.
A 20/2012-es EMMI rendeletben foglaltak alapján, ha szükség van osztályozó vizsgára, azt a
rendeletben foglaltak alapján szervezzük.
Beszámoltatás: iskolai írásos, értesítés → téma, időpont-kijelölés, beszámolás módja, bizottság
kijelölése, stb…
II. félévben:

végzősök:
április 15.
alsó évfolyamok:
május 15.
Az utolsó témazáró dolgozat jegye lehetőleg az osztályozó konferencia előtt 2 héttel, de legkésőbb 7
nappal kerüljön be a naplóba.
Továbbhaladás, tanulmányok folytatása
A tanulmányi kötelezettség teljesítésének megítélésében a nevelőtestület a 20/2012 EMMI rendelet
előírásait alkalmazza. A tanulói teljesítmény értékelésére a félévi és év végi konferencián kerül sor, ahol
a nevelőtestület a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint átruházott jogával élve határoz a
tanulmányi követelmények teljesítéséről és a tanuló továbbhaladásáról, illetve következő évfolyamba
lépéséről vagy javítóvizsgára, illetve osztályismétlésre utasításáról. A helyi eljárási szabályokat a
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
Amennyiben a tanuló részére az igazgató a magántanulói jogviszonyt engedélyezte, a tanuló felkészítése
az érettségire irányul, és a későbbiekben a szakképzési évfolyamon beszámítást nem kérhet. A
magántanulói jogviszony helyi szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
A magántanuló évközi haladásának biztosítására, tanulmányai segítésére az igazgató egy vagy több
tárgyból szaktárgyi segítő pedagógust (konzulens) bízhat meg, aki a helyi tanterv alapján haladási tervet
és feladatokat készít a tanuló számára. A haladási tervet az igazgató hagyja jóvá. A tanuló
teljesítményének értékelésére félévenként osztályozó vizsgát kell szervezni.
Felmentés és mentesítés helyi szabályozása
A tanuló kérheti egyes tantárgyak tanulása vagy a tanítási órákon való részvétel alóli felmentését, illetve
a közoktatási szakaszban a magántanulói jogviszony engedélyezését. Ennek elbírálása a Köznevelési
törvényben szabályozott módon – a szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvélemény, vagy nevelési
tanácsadói ajánlás alapján – az igazgató feladata. Szakmai gyakorlat alól felmentés nem kérhető.
A közoktatási szakaszban testi, érzékszervi fogyatékosság miatt felmentést kérő tanuló esetében fel kell
hívni a törvényes gondviselő figyelmét a későbbi szakképzési pályaalkalmassági egészségügyi
előírásokra, és javasolni kell az erre vonatkozó vizsgálatok elvégzését. A szakképzési szakaszban
ugyanezen okból felmentést kérőnek be kell szereznie a pályaalkalmassági egészségügyi szakvéleményt
a felmentés indoklásához.
A szakképzési szakaszban szakmai tárgyak tanulása alól a tanuló felmentést vagy mentesítést nem
kérhet. Ezzel szemben élhet a beszámítási lehetőséggel, azaz kérheti, hogy szakirányú előtanulmányait
a helyi tantervvel összhangban, jogszabályban előírt módon vegye figyelembe az iskola.

A tanuló magatartásának és szorgalmának minősítése

Magatartás minősítése:

A magatartást minősítő valamely fokozat megállapításakor azt vesszük figyelembe, hogy a
tanulónak milyen a viszonya a közösség egészéhez és annak egyes tagjaihoz.
P É L D Á S a magatartása a tanulónak, ha
▪ Figyelembe veszi az iskola-, osztályközösség érdekeit, szereti a közösségi életet, pozitív
hatást gyakorol a közösségre és annak egyes tagjaira, az iskolai Házirend kialakításában
tevékenyen részt vesz, a követelményeket megtartja, s erre ösztönzi társait.
▪ Kezdeményezi és vállalja a közösség vezetését.
▪ Elősegíti mások beilleszkedését a közösségbe.
▪ Segítőkész, keresi a mások helyzetén való javítás útjait.
▪ Viselkedése minden körülmény között példamutató, tanáraival, társaival, idegenekkel a
viselkedése udvarias, hangneme megfelelő.
▪ Fizikai munkát képességeinek megfelelően, mások számára példamutatóan végez.
J Ó a magatartása a tanulónak, ha
▪ Szívesen vesz részt a közösség életében, bár annak alakítására befolyást nem gyakorol.
▪ A közösség érdekei ellen nem vét.
▪ Nem kezdeményez, de a helyes kezdeményezések mellett áll.
▪ Támogatja azokat, akik helyes irányba befolyásolják a közösséget.
▪ Jól beilleszkedik társai közé, de erősebb ragaszkodást nem mutat.
▪ Fegyelmezett, de másokkal nem foglalkozik kérés nélkül.
▪ A viselkedése megfelelő, de közömbösen veszi tudomásul a körülötte megnyilvánuló
laza viselkedést.
▪ A fizikai munkát csak annyira végzi el, amennyire kell, s nem törődik a többiek
munkafegyelmével.
V Á L T O Z Ó a magatartása a tanulónak, ha
▪ Tudatosan nem árt a közösségnek vagy társainak, de számítani nem lehet rá, mert
megbízhatatlan, a követelményeket csak többé-kevésbé teljesíti.
▪ Sodródik, esetenként a közösség pozitív magja mellett áll, máskor a rosszak befolyása
alá kerül.
▪ Tanulótársaihoz való viszonya, a közösségi tevékenységben való részvétele ingadozó.
▪ Viselkedése nemcsak társaival, de esetenként a tanárokkal szemben is udvariatlan,
nyegle.
▪ A fizikai munka minősége mindig hangulatától függ.
R O S S Z a magatartása a tanulónak, ha
▪ Szándékosan árt a közösségnek, az egyes tanulóknak.
▪ A követelményeket általában megszegi.
▪ A tanulóközösséggel szembeáll.
▪ Viselkedése megengedhetetlen, durvaság, gorombaság, mások félrevezetése jellemzi.
▪ A fizikai munka terén is rossz a munkafegyelme, s ezzel társai fegyelmét is rombolja.
A magatartás elbírálásánál figyelembe kell venni a következőket:
Az előző szempontok nem abszolútak, minden esetben figyelembe kell venni a tanuló
magatartásának tendenciáját és az életkori sajátosságokat.
Felső osztályokban a tanulónál tudatosodni kell, hogy viselkedése hat a kisebbekre.
Figyelembe vehető felső osztályban az önnevelés igénye, a felnőtté válás vonásai.
▪ A szervezeti munka szoros kapcsolatban, egységben van az iskolai közösséggel. Az ott
vállalt és jól végzett munka a magatartási fokozatot javítja. Ha a tanuló a szervezeti
közösségben nem végez aktív tevékenységet, vagy vállalt feladatát nem teljesíti, akkor
ez a magatartási fokozatot rontja.

▪

▪
▪

▪
▪

Minden iskolai keretben történő megnyilvánuláson való részvétel, s az azon való
viselkedés is befolyásolja a magatartási fokozatot
o szakkör
o iskolai szervezésű mozi, színház, kirándulás
o iskolai vagy városi ünnepségen való aktív részvétel illetve pontos megjelenés,
megfelelő viselkedés
o a bejáró tanulók magatartása vonaton, autóbuszon
o az iskola képviselete versenyeken, vetélkedőkön
o a kollégiumban való magatartás, munka
Azok az iskolán kívüli tevékenységek is befolyásolhatják a magatartás minősítését,
amelyekről tudomást szerzünk, s amelyeknek valódisága ellenőrizhető.
Hiányzások:
- 2 óra igazolatlan hiányzás esetén a magatartás minősítése nem lehet jobb, mint jó
- 8 óra igazolatlan hiányzás esetén a magatartás minősítése nem lehet jobb, mint
változó
- 22 óra igazolatlan hiányzás esetén a magatartás minősítése nem lehet jobb, mint
rossz
- 3 igazolatlan késés egy igazolatlan órának számít.
A Házirend sorozatos megszegése – ha ez kisebb fegyelmezetlenség is –járjon a
magatartási fokozat csökkentésével.
Befolyásolják a magatartás minősítését még:
- külső megjelenés, iskolai egyenruha viselése iskolai ünnepségeken
- füzetek, tanszerek megfelelő vezetése, tisztasága
- az iskola, a környezet tisztaságára hogyan ügyel a tanuló
- segíti-e az iskola, a tantermek, a tanműhely szépítését!

A tanuló szorgalmának minősítése

A szorgalom minősítésénél azt kell vizsgálni, hogy a tanuló munkához való viszonyában milyen
szerepet játszik a képessége, kötelességtudata, érdeklődése, igényessége és rendszeressége.
P É L D Á S a tanuló szorgalma, ha:
▪ Minden tantárgyban elvégzi a kapott feladatot, de érdeklődésének megfelelően többlet
feladatot vállal: szakkörön, versenyeken való részvétel, szorgalmi feladatok megoldása
▪ Minden tantárgyban a képességének megfelelő legmagasabb teljesítményt nyújtja.
▪ Munkavégzése pontos, megbízható, tudatosan és észszerűen szervezi meg munkáját.
▪ Tanulmányi munkájában a tudás megszerzésének igénye nyilvánul meg.
▪ A kötelességtudat magas foka jellemzi.
J Ó a tanuló szorgalma, ha:
▪ Órákra felkészül, ott figyel.
▪ Bizonyos ösztönző hatásokra rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, de érdeklődése az
iskolai anyagnál marad.
▪ Képességeinek megfelelően egyenletes teljesítményt nyújt minden tárgyból.
▪ Egyes tárgyakból képessége szerinti legmagasabb szintet éri el, de a többi tárgyból az
alapkövetelményeknek felel csak meg.
V Á L T O Z Ó a tanuló szorgalma, ha:
▪ Önállóan, de rendszertelenül dolgozik.
▪ Nem ellenőrzi munkáját, pontatlan.
▪ Szétszórtság jellemzi.
▪ Irányultságának megfelelő tárgyban sem nyújtja a képességének megfelelő
legmagasabb színvonalat.
▪ A segítséget akkor sem mindig veszi igénybe, ha az indokolt volna.

H A N Y A G a tanuló szorgalma, ha:
▪ Megbízhatatlan, figyelmetlen.
▪ Feladatait nem végzi el.
▪ Érdektelenség, közöny jellemzi.
▪ A szükséges és felajánlott segítséget sem veszi igénybe.
Bukott tanuló változónál jobb minősítést nem kaphat.
A szorgalom elbírálását befolyásoló tényezők:
▪ Életkörülmények
▪ Önállóság szintje
▪ Az érdeklődés mélysége
▪ Megbízhatóság
15.5.2. A beszámoltatás formái, a tanórán kívüli felkészülés elvei
2011. évi CXC. tv. 54.§, 20/2012. EMMI r. 64-78.§
Az iskolai beszámoltatások formája, rendje
A beszámoltatások formáit, értékelési szempontjait jellemzően az adott tantárgy határozza meg. Az
egységesség alapelvének megfelelően a tantárgyi munkaközösségek konszenzus alapján hozzák meg a
beszámoltatás formáira, rendjére és az értékelési eljárásukra vonatkozó határozatukat, melyet a
tantestület fogad el.
Idegen nyelvi munkaközösség:
Írásbeli:
Témazáró nagydolgozat: tanmenetileg tervezett, munkaközösségi szinten egységes tematikájú,
értékelési szempontú beszámoltatás. 2-3 leckét összefoglaló tematikus egységet ölel fel. Az értékelés
alapja mindig az évfolyam követelményszintje.
Értékelése:
0-45%
elégtelen
46-60%
elégséges
61-75%
közepes
76-89%
jó
90-100%
jeles
Dupla értékű jegy. Jelölése piros színnel történik.
Nyelvtani dolgozat: egyes nyelvtani egység elsajátításának ellenőrzésére szolgál. Folyamatjellemzés a
feladata.
Értékelése:
százalékos értékelés az előzőek szerint
Felelet értékű jegy. Jelölése kék színnel történik.
Szódolgozat: a szókincs fejlesztését mérő beszámoltatási forma. Általában egy-egy lecke
szóanyagának ismeretét méri.
Értékelése:
Felelet értékű jegy. Jelölése kék színnel történik.
Kisvizsgák, próbaérettségi: 9-11. évfolyam évzáró felmérései. Munkaközösségi szinten egyeztetett,
azonos feladatok. Feladata tudásszint mérés és az osztályok tudásszintjének összehasonlítása.
Értékelése:
Dupla értékű jegy. Jelölése piros színnel történik.
A 12. évfolyamon próba-érettségi:
Értékelése:
az érettségi követelményeknek megfelelően
Dupla értékű jegy. Jelölése piros színnel történik.
Szóbeli:

Havonta legalább egy szóbeli beszámolóból eredő jegy kerül a naplóba. Az értékelés az adott
évfolyam követelményszintjének megfelelően történik. A feleletek témái: lexikák, memoriterek,
hosszabb szövegek tartalmának visszaadása, szituációs játékok, kommunikációk.
Értékelése:
Felelet értékű jegy. Jelölése kék színnel történik.
Humán munkaközösség:
(magyar nyelv és irodalom, történelem és társadalomismeret)
A tantárgyak sajátossága és az érettségi jellege miatt azonos súlyú az írásbeli és a szóbeli
beszámoltatás. Nagy a felelőssége a tárgyaknak a kommunikációs képesség fejlesztésében, ezért a
beszámoltatásoknál hangsúlyozzuk a szóbeliséget.
Az értékelés szempontjainál figyelembe vesszük a tárgyi tudás mellett a kifejező- és fogalmazási
készséget, nyelvhelyességet, a szerkezeti felépítést. A tesztszerű, rövid válaszok mellett összefüggő,
logikus, problémamegoldó feladat kidolgozására törekszünk.
Írásbeli:
Témazáró nagydolgozat: tanmenetben tervezetten, nagyobb témaegységenként. Évente általában 2. A
tanulóknak előre bejelentve (két hét).
Értékelése: Dupla értékű jegy. Jelölése piros színnel történik.
Résztémazáró dolgozat: résztémák összegzése után, bejelentett frontális ellenőrzés.
Értékelése: Felelet értékű jegy. Jelölése kék színnel.
Tételdolgozat: előre megjelölt részek tételszerű számonkérése. Időpontja bejelentett.
Értékelése: Felelet értékű jegy. Jelölése kék színnel.
Röpdolgozat: napi felkészülés ellenőrzésére alkalmazott frontális módszer.
Értékelése: Felelet értékű jegy. Jelölése kék színnel.
Érettségi típusú nagydolgozat magyar nyelv és irodalomból: előre bejelentett 1-2 órás dolgozat.
Értékelése az érettségi dolgozatok elbírálásához hasonló.
Értékelése: Dupla értékű jegy. Jelölése piros színnel történik.
- az elégséges alsó ponthatára 40%
- a közepes, jó, jeles osztályzatokra a százalékos beosztás arányos
- elemzéses, összefüggő dolgozatoknál, feleteknél a szaktanár a tantárgyi értékelési szempontok
szerint jár el
Szóbeli:
Kisebb felelet, nagyobb tematikus egység beszámolója, memoriterek.
Értékelése: egy felelet értékű jegy. Jelölése kék színnel.
Természettudományi tantárgyak munkaközösség:
(matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, testnevelés, ének-zene)
Az értékelés szempontjai mindkét számonkérési formánál azonosak. A tárgyi tudás mellett lényeges
értékelési szempont az összefüggések értelmezése és alkalmazása. A rövid válaszok mellett
összefüggő, értelmes problémakifejtést várunk el. Az írásbeli munkáknál fontos számunkra a külalak,
a munka rendezettsége, egyértelműsége, áttekinthetősége. A szóbeli feleleteknél az értékelés
alappillére a téma kifejtésének önállósága és szabatossága.
Írásbeli:
Témazáró dolgozat: Éves számát a munkaközösség határozza meg. Tematikáját, értékelésének
formáját, pontrendszerét közösen határozzák meg. Jelzés értékénél fogva, alacsony teljesítési szint
esetén, újra íratható.
Értékelése:
az általános részben leírt skála szerint
Piros jeggyel beírt dupla értékű osztályzat.
Próba érettségi feladatsor: érettségiző évfolyammal íratjuk évzáráskor.
Értékelése:
az érettségi pontozási útmutatója szerint.
Dupla értékű jegy. Jelölése piros színnel.

Röpdolgozat: egyszeresen számító, kék jeggyel értékeljük.
Szóbeli:
Formái:
- kisebb felelet (előző órai anyag)
- nagyobb felelet (összefoglaló órán, átfogóbb témából)
- kiselőadás (adott témakörből, max. egy hét felkészüléssel)
- órai munkát is értékeljük (pontozás, kisjegy).
A szóbeli beszámolók egy jegy értékűek. Jelölése kék színnel. A pontozás/kisjegy alkalmazása és
átváltása a tanár módszere szerint történik.
A készségtárgyak értékelésének szempontjainál elsődleges az aktivitás, a munka elvégzésének
pontossága, az egyéni képességekhez mért teljesítés. Az elméleti ismeretek elsajátítása ének-zene
esetében írásos beszámoltatással is történhet.
Szakmai elméleti tantárgyat tanítók munkaközössége:
Írásbeli:
Témazáró dolgozatok: nagyobb témák végén, annak zárásaként globális ellenőrzéskén alkalmazzuk.
Éves száma általában 5. A tanulókat a beszámoló idejéről előre tájékoztatjuk.
Értékelése:
az általános részben látható százalékos beosztás szerint
Dupla értékű jegy. Jelölése piros színnel.
Ellenőrző dolgozat: heti rendszerességgel, a mindenkori anyagból.
Értékelése:
ld. Témazáró dolgozat
Felelet értékű jegy. Kék színnel jelöljük.
Az elégtelen dolgozatot ki kell javítania a tanulónak, ezzel javítási, felzárkózási lehetőséget és
segítséget adunk számára.
Beadásra kerülő rajzok: zöld szín
Vizsgát előkészítő dolgozat: vizsga-típusú feladatsorok a záróvizsga terheléséhez és értékeléséhez való
előkészítés során.
Értékelése:
a vizsgának megfelelő pontozási elvárások szerint.
Dupla értékű jegy. Jelölése piros színnel.
Szóbeli:
Félévenként minimum 2 szóbeli beszámoltatás. Szerepe a vizsga szerkezete miatt fontos: fel kell
készülniük a tanulóknak a vizsga szóbeli részére.
Értékelésének szempontjai:
- tárgyi tudás
- önállóság
- kifejtés szabatossága
- ismeretek alkalmazási szintje
Formái:
- kisebb felelet (előző órai anyag)
- nagyobb felelet (összefoglaló órán)
- feladatmegoldások, tétellevezetések
Informatikai munkaközösség:
Beszámoltatás alapvetően számítógépes gyakorlati munka alapján történik. A szóbeli ellenőrzés az
alapozó és orientáló szakaszban jelentősebb. A szakképző évfolyamoknál a szóbeliség a vizsga
arányainak megfelelően kerül előtérbe.
Írásbeli:

Bonyolítható:

- hagyományos papíros módszerrel
- elektronikus számonkéréssel
/A számítógépen elkészített munkák elmentést- vagy nyomtatást követően kerülnek értékelésre./
Formái:
témazáró dolgozat: a téma feldolgozása és begyakorlása után. Tanmenetileg tervezett.
Értékelése:
- 0-49%
elégtelen
- 50-64%
elégséges
- 65-74%
közepes
- 75-89%
jó
- 90-100%
jeles
Dupla értékű jegy. Piros színnel jelöljük.
Ellenőrző dolgozat: a heti tanítási óra függvényében heti rendszerességgel. Döntően alkalmazást
ellenőriz.
Értékelése: az előzőek szerint.
Felet értékű jegy. Kék színnel jelöljük.
Röpdolgozat: napi felkészülést ellenőriz. Elmélet és alkalmazást egyaránt mérhet.
Értékelése: a tantárgy értékelési szempontjai szerint.
Felelet értékű jegy. Kék színnel jelöljük.
Szakmai gyakorlati munkaközösség:
A gyakorlati osztályzat kialakításának szempontjai
A tanulók gyakorlatból havi jegyet kapnak. Ennek jelölése kék szín.
A havi jegy tartalma:
Heti értékelések: elméleti aktivitás, munkadarab elkészítésének minősége (meghatározott
méretpontosság, felületi érdesség, elkészítési idő), technológiai és balesetvédelmi ismeretek
alkalmazása.
A Munkanapló vezetésének minősége (órai vázlatok az elméleti és gyakorlati anyagban, házi feladatok
elvégzése).
Az iskolai írásbeli beszámoltatás korlátai
. Egy napon maximum kettő témazáró dolgozat íratható.
Az otthoni felkészülés általános elvei
Az iskolai munkát szervesen kiteljesíti az otthoni munka. Minden szaktanárunk számít a tanulók önálló
otthoni munkájára, mert az elmélyíti az elméleti ismereteket, a gyakorlással erősíti az ismeretek
alkalmazásának képességét. A házi feladatok rendszerint az órai anyaghoz kapcsolódnak. Ekkor
általános alapelvként azt követjük a házi feladatok adásánál – ami lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati
feladat –, hogy egy átlagos képességű, rendszeresen tanuló diák számára a feladat megoldása ne haladja
meg a maximum 30 percet.
Nagyobb egységek számonkérése, komolyabb írásbeli feladat (házi dolgozat, szerkesztések, kiselőadás)
adása esetén a felkészülési idő meghosszabbodhat, ezért az ilyen feladatok elvégzésére – feladatfüggően
– 1-2 hetet biztosítunk.
Az írásbeli házi feladatok ellenőrzése rendszeres. Elkészítésének hiánya elégtelen osztályzatot jelent.
Jelölése kék színnel történik.

15.6. A csoportbontások, foglalkozások szervezése
2011. évi CXC. tv. 4. melléklet, 110/2012. Korm. r. 7.§, 20/2012. EMMI r. alapján.
Kötelező a csoportbontás nincs.

15.7. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek
20/2012. EMMI r. 81.§ 26. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban(évente 2 alkalommal) és mérési
módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás
munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és
megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és
edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.
A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett
tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító
pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges
intézkedéseket
A tanulók fizikai állapotának mérése nem cél, hanem eszköz az egészség szempontjából leglényegesebb
kondicionális képességek tervszerű, tudatos, fokozatos fejlesztéséhez.
Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének fő célja az iskolai testnevelés és sport
egészségmegőrző hatásának növelése, egészségmegőrző szerepének népszerűsítése, és tudatosítása az
iskoláskorú fiatalok körében. Az oktatásban eltöltött évek alatt a rendszeres testedzés egészségmegtartó, egészségjavító szerepének tudatosítása.
A mérésre októberben és májusban kerül sor.
A méréshez használt motorikus próbák
Aerob állóképesség mérése
2000 m síkfutás, vagy Cooper-teszt, futással/kocogással (Általános testi erő, erő-állóképesség mérése.)
Helyből távolugrás (A láb dinamikus erejének mérésére.)
Hanyattfekvésből felülés (A hasizmok erő-állóképességének mérésére.)
Hasonfekvésből törzsemelés (A hátizmok erő-állóképességének mérésére)
Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás (A vállövi és a karizmok dinamikus erő-állóképességének
mérésére.)
A mérési eredmények táblázat alapján pontokká alakíthatók, mely minősítési rendszert működtet.
Kategóriák az általános fizikai teherbíró képesség minősítéséhez
0
–
20.5 pont
IGEN GYENGE
21
–
40.5 pont
GYENGE
41
–
60.5 pont
KIFOGÁSOLHATÓ
61
–
80.5 pont
KÖZEPES
81
–
100.5 pont
JÓ
101
–
120.5 pont
KIVÁLÓ
121
–
140.0 pont
EXTRA
A mérések önmagukkal összevetve a tanulót fizikai állóképességének alakulásáról tájékoztatják.
A mérési rendszert országos mérési ajánlásból adaptáltuk, ezért összevethető tanulóifjúságunk állapota
az országos korosztály mérési eredményeivel. Előnye a mérési rendszernek szerény eszközigénye is,
mert egyszerűen alkalmazható.

15.8. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
20/2012. EMMI r. 128.§, 132.§, 110/2012. Korm. r. I.1.1.
15.8.1. Az iskolai egészségnevelés elvei
A gyerekek hosszú éveket töltenek az iskolában. Ebben az időszakban érdemi hatást lehet gyakorolni a
személyiségfejlődésükre, amely nagyban meghatározza az életmódjukban később kialakuló szokásokat,
az életideálokat, preferenciák kialakulását. Másrészt, tanítványain keresztül az iskola hatást gyakorol

szűkebb és tágabb környezetének viselkedésére. A tanulókon keresztül lehetőség nyílik a család, a
település, a régió szokásainak befolyásolására, alakítására.
HELYZETELEMZÉS
Iskolánk múltja, története a mai napig meghatározza tanulóink összetételét. Viszonylag nagy területről
iskolázzuk be növendékeinket. Felértékelődhet az iskola szerepe a tanulók ellenőrzésében, szabadidős
programjaik szervezésében, megnövekszik a bejáró tanulóknál a holtidő, csökken a családi szokásrend
hatása.
A serdülőkor minden önmegvalósító megnyilvánulása fellelhető pozitív és negatív vonatkozásban
egyaránt. A felnőtté válás folyamatának nehezen kezelhető kihívásait a befolyásolható, gyenge
önkontrollal bíró, a kortársi normákat kritika nélkül elfogadó gyerekek könnyen vesznek fel önkárosító
magatartásformákat, könnyen válhatnak áldozataivá szenvedélybetegségeknek.
A konformizmusra való törekvés megjelenik táplálkozási szokásaikban, szabadidős programjaikban.
Az iskolai elfoglaltságok időben korlátozzák a természetes mozgásigény kielégítését, ami az egészséges
fejlődést és az edzettséget-egészséget biztosíthatná, az információéhség, a szórakozási formák szintén a
szabad levegőn való tartózkodást rövidítik.
Iskolánknak környezete kiválóan alkalmas arra, hogy a természeti tényezők egészséget erősítő és
megóvó hatását alkalmazni tudjuk tanítási órákon és szabadidős foglalkozásokon. Az iskolaudvar, de az
iskola közvetlen környezete is zöld övezet, amely sportolási területeivel és parkjával majdnem ideális
környezet az aktív pihenéshez.
Pedagógusaink és az oktatást segítő alkalmazottak támogatják az iskola egészségnevelési,
egészségfejlesztési tevékenységét nemcsak az ismeretek átadásával, a megfelelő környezet
biztosításával, hanem a legtöbb esetben egyéni példamutatással. Gondosan ügyelünk arra, hogy
tanulóink ne találkozhassanak az iskola területén, illetve iskolai rendezvényeken olyan jelenséggel, ami
ellentmond nevelési céljainknak.
Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területek épüljenek be az
iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe.
Ezek a következők:
- önmagunk és egészségi állapotunk ismerete
- az egészséges testtartás és a mozgás fontossága
- az értékek ismerete
- az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe
- a betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat
- a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészség megőrzésében
- a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete
- az idővel való gazdálkodás szerepe
- a rizikóvállalás és határai
- a szenvedélybetegségek elkerülése
- a tanulási környezet alakítása
- a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége
Ezekből a területekből fogalmazódnak egészségnevelési, egészségfejlesztési programunk céljai:
- lehetőségeink szerint alakítsuk tanítványaink táplálkozási szokásait az egészséges normák
szerint
- korosztályfüggő szinten – ismeretek nyújtásával, szabályozással – erősítsük tanítványainkban a
nemleges válaszadás képességét a szenvedélybetegséget okozó magatartásformákra,
tevékenységekre

-

legyenek képesek tanítványaink szexuális ismereteik és családtervezési modelleken keresztül
kialakított normáikkal az AIDS prevencióra
a segítő magatartás kialakításával kerüljék el a betegségeket, óvják embertársaikat a
veszélyektől, legyenek készek aktívan segíteni a bajban
tudják egységben kezelni a környezetet az egészséggel
legyen érték számukra testedzés, a mozgás.

15.8.2. A környezeti nevelés feladatai
Az iskola az egyik legfontosabb színtere a környezeti nevelésnek. Az iskola, mint helyszín, mint “zöld
miliő” jelenjen meg és járuljon hozzá a gyerekek személyiségének formálásához
.
A környezeti nevelésnek végig kell vonulnia az iskolai élet minden színterén, a tanóráktól a tanórán
kívüli tevékenységen át a szabadidős programokig.
Az ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelés főként személyiségfejlesztő feladat az
értékrendszer és magatartás fejlesztésén keresztül!
A tanórák mutassák be:
- a globális környezeti jelenségek (az ózonréteg sérülése, savas esők, stb.) természettudományos
alapjait, következményeit (fizika, kémia, biológia),
- a természet és az ember kapcsolatát, a harmonikus környezet szépségét, a táj esztétikumát, a
lenyűgöző geológiai formákat, hazánk környezeti állapotát, a talaj, a vizek és a levegő
szennyezettségét (földrajz),
- a növény és állatvilágban egyes fajok sokféleségét, káprázatos színeket és formákat, a
természetes élőhelyekre leselkedő veszélyeket és a veszélyeztetett fajokat (biológia),
- az épített környezetünk esztétikumát, szépségét, harmóniáját (művészetek),
- az ipari, mezőgazdasági és a szolgáltató ipari technológiák (energiaipar, állattenyésztés,
közlekedés, stb.) környezetet terhelő hatását.
- a tanulók ismerjék meg a környezettel harmonikus, fenntartható fejlődés és fejlesztés
gondolatkörét és etikáját az érintett tantárgyak közvetítésével.
A környezeti nevelés tevékenységorientált műfaj, élményekbe, cselekvésekbe ágyazott módszerek
hoznak igazi sikert. Nem nélkülözheti a megfigyelést, a közvetlen kapcsolatot a környezettel, nem
nélkülözheti a környezet gondozását, karbantartását.
Legfontosabb feladataink tanulóink környezeti nevelésében:
- A helyi célok közös megfogalmazásához ismertessük meg tanulóinkkal lokális értékeinket,
hagyományainkat.
- A természeti környezet láttatásával, az életminőség meghatározásában betöltött szerepének
hangsúlyozásával neveljük tanítványainkat természetvédőkké!
- Ismertessük meg tanulóinkat természeti, épített, szociális környezetük értékeivel, problémáival,
megóvásának és fejlesztésének lehetőségeivel.
- Ismerjék meg tanulóink a környezet és az egészség szoros kapcsolatát. Legyenek tisztában a
környezet hatásaival, cselekedtessük őket a pozitívumok erősítésére, a hátrányok
kiküszöbölésére!
- Alakítsuk vásárlói és felhasználói szokásaikat „környezetbaráttá”!
- A szűkebb és tágabb iskolai környezet saját munkával történő rendben tartásával, fejlesztésével,
a hulladékkezelés környezetkímélő megoldásaival alakítsuk a család környezetszemléletét
tanítványaink közvetítésével!

-

Energia- és anyagtakarékos, környezetbarát technológiák hangsúlyozott alkalmazásával adjunk
követendő példát tanulóink életvitelének alakításához!
Törekedjünk arra, hogy tanulóink megtanulhassák helyi tevékenységeikből az ökológiai
szemléletmódot, a rendszerszemléletet, a globális összefüggéseket.

15.9. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések,
gyermekvédelem
2011. évi CXC. tv. 47.§, 110/2012. Korm. r. I.1.2, I.2.1 II.1., 20/2012. EMMI r. 138-140.§, 2012. évi
XCIII. tv. A JÁRÁSOK kialakításáról (az 1997. évi XXXI. GYVT. mód.)

A kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás
Az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
tanórai foglalkozás megszervezésére meghatározott heti foglalkoztatási időkeretet abban az
esetben, ha a tanulót külön osztályban tanítják, osztályonként kell biztosítani.
Abban az esetben, ha a sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatása a többi tanulóval együtt
történik, az Nkt. 6. mellékletében a kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésére meghatározott heti időkeretet kilenc főre
kell meghatározni és biztosítani oly módon, hogy az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában
meghatározottak szerint az azonos heti óraszámban foglalkozásra jogosult tanulók számát
elosztják kilenccel. Ha az osztás alapján az azonos heti időtartamú foglalkozásra jogosult
tanulók száma a négy főt meghaladja, akkor az Nkt. 6. mellékletének E oszlopában
meghatározott heti óraszámot, négy vagy kevesebb fő esetén az Nkt. 6. mellékletének E
oszlopában meghatározott heti óraszám ötven százalékát kell biztosítani.
Ha a tanuló sajátos nevelési igényét halmozott sérülés alapozza meg, a kötelező egészségügyi
és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások heti időkeretének
számításánál a magasabb óraszámra jogosító fogyatékosságot kell figyelembe venni.
A középfokú iskolában – a nevelőtestület döntése alapján – a habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozások legfeljebb hetvenöt százaléka a sajátos nevelési igényű tanulók
tehetséggondozására, a tantárgyi követelmények eredményes teljesítését szolgáló
felzárkóztatásra is fordítható. A nevelőtestület az erre irányuló döntését félévenként köteles
felülvizsgálni, és a tanuló fejlődésének ismeretében megerősíteni vagy módosítani.
A fejlesztési feladatok meghatározása és dokumentálása
A nevelési-oktatási intézmény a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fejlesztéséhez egyéni
fejlesztési tervet készít, és a végrehajtásában közreműködő pedagógus évente legalább egy
alkalommal rögzíti a fejlesztés eredményét.
Az többi tanulóval együtt oktatott tanuló egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációját
központilag kiadott egyéni fejlődési lapon dokumentálja.
A fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás
A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulók csoportokba sorolásáról – a nevelőtestület
véleményének kikérésével – az intézmény vezetője dönt. A csoportok létszáma nem haladhatja
meg a hat főt.

A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama alatti
rehabilitációs célú, az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A nevelés-oktatás
fejlesztési területeinek tartama tanítási évfolyamokra nem tagolódik, a pedagógiai munka
szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó
strukturálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg.
A tanév tizenkettedik hetének végéig minden tanuló részére el kell készíteni a személyre
szabott, a tanuló fejlesztésének súlypontjait meghatározó egyéni fejlesztési tervet.
A tanuló fejlődését a nevelőtestület a tanítási év végén, a központilag kiadott nyomtatványon
szövegesen értékeli. A szöveges értékelés tartalmazza a tanulónak az egyes fejlesztési területen
elért eredményeit és nehézségeit, valamint a következő tanítási év egyéni fejlesztési tervének
elkészítéséhez szükséges javaslatokat.
A társadalmi változások lenyomataként egyre többen válnak - anyagi, környezeti és személyiségbeli
szempontok szerint – veszélyeztetetté. Iskolánk számára is fontos feladat e tanulók felismerése,
felmérése, és lehetséges támogatása. Kiszűrésükben kiemelt szerep jut az osztályfőnököknek. Az anyagi
szempontok miatt veszélyeztetettek mellett – talán ebből adódóan is – emelkedik a környezetük által
veszélyeztetett tanulók száma. Ezzel a környezettel egyre nehezebb kontaktust találni és tartani. A
veszélyeztetett tanulók folyamatos nyilvántartását a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős végzi.
Rendszeres kapcsolattartás mellett, a szülőket tájékoztatjuk azokról az intézményekről, személyekről –
gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok, Ifjúsági Pszichológiai Tanácsadó, Diáktanácsadó Szolgálat –
akiktől bátran kérhetnek külső segítséget, ha ennek szükségét érzik.
Az utóbbi időben növekvő kihívást jelent a diákok személyiségében meglévő veszélyeztető tényező.
Mindinkább észlejük, érzékeljük deviáns viselkedésüket. Ennek egyik oka lehet a kommunikációhiány,
illetve a kommunikációs készségek fejletlen volta. Az érdeklődő tanulók és osztályok részére
megkeressük a városon belül azokat a lehetőségeket, ahol szakképzett mentálhigiénés szakemberek
vezetésével kommunikációfejlesztő és konfliktuskezelő programokon vehetnek részt.
Egészségi okokból szerencsére kevés tanulónk veszélyeztetett. Számukra a városban szervezett
könnyített testnevelés órán, vagy gyógytestnevelési foglalkozásokon való részvételek biztosítottak.
Az egészséges életre nevelés érdekében – főleg osztályfőnöki órák keretében – felhívjuk a figyelmet az
egészséges életmód életminőséget meghatározó voltára. E törekvésünket erősíti az AIDS-ellenes
kampányban való részvételünk, amelynek keretében tanfolyamon felkészített tanulóink tartanak
beszélgetéseket kortárscsoport szintjén osztályfőnöki órák keretében.
Egyre fontosabb helyet kap a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében végzett tevékenység. A
városi önkormányzat és a családsegítő által szervezett és működtetett alkohol- és drogmegelőzési
programok aktív részesei vagyunk, és a kollégák igyekeznek megszerezni azokat az ismereteket,
amelyek segítségével képessé válnak a veszély felismerésére. A prevenciós munka során külső
szervezetek bevonásával ismeretterjesztő előadások megrendezésére kerül sor. Ebbe a programba
igyekszünk bevonni tanulót, szülőt, pedagógust egyaránt.
A dohányzásellenes világnapon kerek asztal beszélgetés során osztják meg nézeteiket a dohányzás
ártalmairól dohányzók és nem dohányzók egyaránt.
Továbbképzés és információszerzés a gyermek- és ifjúságvédelem területéről
A munkaprogramot az iskolai fórumok – diákönkormányzat, szülői munkaközösség – tudomására
hozzuk. Az iskola munkaterve a felelősök megjelölésével ütemterv formájában tartalmazza:
- a működési feltételeket
- a tanulók és a szülők tájékoztatásának módját és időpontját
- a család- és gyermekvédelmi feladatok ellátásával megbízott intézmények címét,
telefonszámát, elérhetőségét
- családlátogatások tervét
- az esetmegbeszélések helyét és időpontját

-

tájékoztatót a szabadidős programokról
a szenvedélybetegségek megelőzésére irányuló tevékenység módját, helyszínét, idejét
a pályaválasztási tanácsadást.

15.10. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek
Nevelési eszközök a tanuló értékelésében
Dicséret
Az eljárás neve
Az értékelés alapja
osztályfőnöki

Az értékelő

példamutató
magatartás, közösségi
(osztály) munka
példamutató
magatartás, iskolai
közösségi munka
példamutató
magatartás,
kiemelkedő
tanulmányi eredmény
a különböző
tanulmányi és
komplex versenyek
helyezettjei

osztályfőnök

sportteljesítmények
értékelése

a különböző
sportversenyeken elért
eredmény

testnevelők javaslatára
az igazgató

különböző házi,
tanulmányi verseny,
bajnokság helyezettjei

a versenyen,
bajnokságon elért
eredmény

az illetékes
munkaközösség

igazgatói
tantestületi

versenyeken való
eredményes szereplés
jutalmazása

Elmarasztalás
Az eljárás neve
osztályfőnöki
figyelmeztető, intő,
rovó
igazgatói intő, rovó
szigorú rovó

fegyelmi intézkedések

Az értékelés alapja
tanórákon és az egyéb
iskolai rendezvényeken
való nem megfelelő
magatartás
igazolatlan óra
ettől kirívóbb
magatartás
igazolatlan óra
házirend súlyosabb
megsértése
kirívó
fegyelmezetlenségek

osztályfőnök vagy
szaktanár javaslatára
tantestület

igazgató

Az értékelő
osztályfőnök

igazgató

igazgató
tantestület
fegyelmi bizottság

Az értékelési gesztus
módja, lényege
digitális naplóba írás
digitális naplóba írás
hangos bemondóba
bemondás
bizonyítványba beírás,
tanévzáró ünnepélyen
jutalom átadása
hangos bemondás
vagy hirdetőkönyv
valamilyen iskolai
ünnepélyen jutalom
átadása
hangos bemondás
vagy hirdetőkönyv
valamilyen iskolai
ünnepélyen jutalom
átadása
a helyezettek neve a
különböző hirdető
táblán, iskolaújságban,
hangos bemondás
kisebb tárgyjutalom
Az értékelési gesztus
módja, lényege
digitális naplóba írás

digitális naplóba írás
ajánlott levél
hangos bemondás,
iskolai újság,
hirdetőkönyv
ajánlott levélben
határozat megküldése
hangos bemondás,
hirdetőkönyv, iskolai
újság

15.11.

Kerettantervi óraszámok

A kerettantervi óraszámokat a pedagógiai program melléklete tartalmazza.

IV. Az iskola szakmai programja
1. Bevezető
Az előírások szerint a szakmai program a pedagógiai program egyik fejezete. Létének szükségességére
a köznevelési törvény hívja fel a figyelmet, tartalmára azonban nem ad tematikát, de még csak nem is
utal rá. Az útmutatást kereső sorra csalódik a szakképzéssel foglalkozó törvényekben és rendeletekben,
mert egyik sem foglalkozik tartalmával.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény az iskolai rendszerű szakmai oktatásról
Az iskolai rendszerű szakképzés a szakképzési évfolyamra történő továbbhaladással, felvétellel,
illetve átvétellel kezdődik. Az OKJ-ben meghatározott szakképesítés tekintetében a szakképesítésért
felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény, valamint a szakképesítés
szakképzési kerettanterve alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történik, illetve
ajánlott szakképzési programja alapján szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében történhet.
A szakképzési kerettanterve tartalmazza a tananyag elsajátítására rendelkezésre álló időkeretet, a
szakképzési évfolyamokon, valamint az azok közötti, a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő
(nyári) szakmai gyakorlat időtartamát. A szakmai elméleti képzés csak szakképző iskolában
folyhat..
A szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a tanuló számára az
elméleti és a gyakorlati képzés a köznevelési törvény rendelkezéseinek megfelelően ingyenes. A
gazdálkodó szervezet a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban részt vevő tanulótól a
gyakorlati képzés megszervezéséért, végzéséért és a gyakorlati képzés feltételeinek a biztosításáért
nem kérhet, és nem fogadhat el hozzájárulást, illetve költségtérítést.
A szakképző iskolában folyó szakmai elméleti, valamint gyakorlati képzést a köznevelési
törvényben előírt képesítésű pedagógusok, illetőleg szakemberek láthatják el. A gazdálkodó
szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki
megfelelő szakirányú szakképesítéssel, továbbá legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A szakképző iskolában folyó szakmai elméleti, valamint gyakorlati képzést a köznevelési törvény
szerint, a gyakorlati képzés tekintetében a szakképzési törvényt is figyelembe véve kell
megszervezni.
A szakképzésre vonatkozó jogszabályok
A szakmai program készítésekor figyelembe vett jogszabályok
Közoktatási Törvény – 1993. LXXIX.
Köznevelési törvény – 2011. CXC.
Szakképzési Törvény – 2011. CLXXXVII.
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény – 2011. CLV.

Rendelet az Országos Képzési Jegyzékről – 133/2010. (IV.22.) Kormányrendelet
Rendelet az Országos Képzési Jegyzékről – 150/2012. (VII.6.) Kormányrendelet
Rendelet a szakképzés megkezdéséről és folytatásáról – 8/2006. (III. 23.) OM
Rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről – 20/2007. (V. 21.)
SZMM
Rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről – 20/2012. (VIII.31.) EMMI
Rendelet a kerettantervekről – 51/2012. (XLII.22.) EMMI
Szakképzési alapelvek
A középfokú szakképzés széles szakmai alapozást nyújt a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódáshoz, a
gyors munkaerő-piaci irányultságú szakképzéshez, az életpályán szükséges többszöri szakma-váltáshoz.
A szakképzés kiterjed a tanulni tudás megalapozására, az együttműködéshez szükséges emberi
kapcsolatok, a viselkedésmódok, a kommunikáció formáinak megismerésére, fejlesztésére, valamint
olyan szakmai és praktikus ismeretekre, amelyek a jogi, a vállalkozói és az idegen nyelvi ismereteket is
magukba foglalják. A szakképzés fő törekvése, olyan tartalmak kiválasztása és közlése, amelyek
segítséget jelentenek a tanulóknak az ismeretek megszerzésében, a folyamatos tanulásban, a
végzetteknek a gyors munkahelyváltásban.
Előtérbe kerül a személyes jártasság, a problémával való megbirkózás képessége. Olyan tudás
kialakítása a cél, amellyel a jelen és a közeljövő igényeinek meg lehet felelni, amellyel a tudás és az
ismeret konvertálható és magában hordozza a továbblépés lehetőségét.
Szakképzési célok
A szakképzési formák és szakmák indításánál elsődleges szempontunk a végzős tanulók elhelyezkedési
esélyeinek növelése. Ezt a munkaerő-piacon eladható tudás és alkalmazkodó-képesség kialakításával
kívánjuk elérni.
Célunk, olyan általánosan művelt korszerű szakelméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek
képzése, akik képesek ellátni a szakképesítéshez tartozó tetszőleges munkakör feladatait. Ezen belül
kialakítani, illetve fejleszteni szeretnénk a következőket:
-

korszerű szakmai műveltség, általános és speciális szaktudás,
szakmaszeretet,
fegyelmezett, szakszerű és önálló munkavégzés,
felelősségtudat, önálló felelősségvállalás,
esztétikai érzék,
folyamatos önművelés igénye,
az önálló vállalkozáshoz szükséges alapvető ismeretek.

A Táltos középiskolai képzésének 9-10. évfolyamán az általános műveltséget megalapozó nevelésoktatás folyik, továbbá pályaorientáció és szakmai alapozás is folyhat. A szakképzési évfolyamokon –
az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – szakképzési követelmények alapján szakmai vizsgára
való felkészítés folyik.

A szakiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai
képzés szerves egységet alkot. A középiskola a képességek fejlesztését akkor végezheti
eredményesen, ha követelményeiben a tanulók adottságaihoz igazodik.
A szakiskolában tanulók egy köre a szakmai vizsga letételével befejezi iskolai rendszerű
tanulmányait. Ezért a szakiskolánk különösen nagy figyelmet fordít a személyiségfejlesztésre,

az anyanyelv igényes használatára, a tanulók érzelmi kultúrájának gazdagítására, erkölcsi
tudatosságuk erősítésére.
A középiskolai nevelés-oktatás folyamatában fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkban fejlődjön saját
egészségük, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelősségérzet, az igény a
munkatársakkal való együttműködő, egyenrangú, szolidáris viszony kialakítására, a közösségi és az
egyéni érdekek, értékek egyensúlyának megteremtésére törekedjenek.
A szakiskolánk társadalmi kötelezettségének érzi, hogy a tanulóink életpályájuk során ne a társadalom
leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem további tanulmányokra is
képes fiatalokká, a társadalom elfogadott tagjaivá váljanak. Lehetővé kell tenni a középiskolai tanulók
számára a korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok felszámolását, a munkaerőpiacon
piacképes szakképesítés megszerzését.
A középiskolai oktatásunk alapvető célja tehát, hogy tanulóink képesek legyenek sikeres szakmai
vizsgát tenni, majd szakmájukban elhelyezkedni, tudásuk, képességeik és készségeik megfeleljenek a
munkába állásuk idején támasztott elvárásoknak, követelményeknek. A hatékony és motiváló tanulási
módszerek elsajátítása révén növekszik képességük szakmai és más munkatevékenységek értő és alkotó
megtanulására, a folyamatos fejlődésre, a szakmán belül további tanulásra, továbbképzésre és szükség
esetén szakmaváltásra. Lehetőséget kell kapniuk a magasabb szintű szakképzettség megszerzésére a
szakmai előmenetel, az egész életen át tartó tanulás folyamán.
A középiskolai tanítási-tanulási folyamat során nő a tanulókban a szakmához kötődő ismeretek önálló
megszerzésének igénye, valamint alkalmasságuk egyéb ismeretek befogadására, értelmezésére,
hasznosítására, az összefüggések felismerésére. Elsősorban konkrét feladatok segítik a
problémamegoldó gondolkodás fejlődését, de megerősítik és fejlesztik az elvont fogalmi gondolkodást
is. A tanulók alapokat kapnak a munkahelyi-szakmai követelményeknek való megfeleléshez, valamint
kommunikációs, idegen nyelvi és informatikai képességeik folyamatos fejlődéséhez.
A szakiskolában a kerettantervek alapján meghatározott tananyagok tartalma elsősorban a szakképzésre
és a munkatevékenységekre, az ezekhez szükséges tudás megszerzésére, képességek és készségek
fejlesztésére irányul, és a tanulók minél cselekvőbb részvételét feltételezi. Ennek érdekében a
kerettanterv lehetőséget ad az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon is a gyakorlati oktatás
megszervezésére, növelve ezzel a tanulók szakmatanulás iránti motivációját, lehetővé téve
sikerélményhez jutásukat.
A tanulók munkatapasztalataik és munkakultúrájuk révén képesek lesznek beilleszkedni a termelési,
illetve munkakörnyezetbe, fejlődik bennük az igényesség munkájuk eredményessége, minősége iránt,
és kialakul a munkájukkal kapcsolatos felelősségérzet.
A szakképzési évfolyamokon a központi programban meghatározott feltételek szerint folyik a szakmai
vizsgára való felkészítés. A szakmai képzés megkezdésének szükséges feltételeit (bemeneti
kompetenciák, iskolai előképzettség, szakmai előképzettség, előírt gyakorlat, pályaalkalmassági
követelmények, szakmai alkalmassági követelmények) a szakmai és vizsgakövetelmények II. pontja
tartalmazza.
Korábbi tanulmányokkal megszerzett tudás beszámíthatóságának feltételei
Korábban megszerzett tudás csak akkor számítható be, ha a szakma képzési programja ezt lehetővé
teszi. A beszámítás kérelem alapján történik. A kérelmezőnek kell tudását egyértelműen igazolnia.

A továbbhaladás feltételei
A tanévre előzetesen megadott tanulmányi követelmények teljesítése. A tantárgyakhoz kötött
feltételeket a tanárok, az egyéb feltételeket az osztályfőnök a tanév (félév) első óráján ismertetik a
tanulókkal.
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
Szakmai vizsgára az bocsátható, aki az iskola tanulmányi előírásait teljesítette, és a szakma képzési
programja által előírt feltételeknek is megfelel valamint az SZVK-ban megfogalmazott szakmai vizsgára
bocsátás feltételeit teljesítette, Pl. gyakorlat, modulzáró vizsga stb.
A szakképzés tárgyi feltételei
A szakmai képzés számára rendelkezésre álló objektumok:
1 db interaktív táblával, projektorral, TV-vel, DVD-lejátszóval, magnóval, írásvetítővel
felszerelt terem,
5 db TV-vel, DVD lejátszóval, magnóval, írásvetítővel felszerelt terem.
1db 19 számítógéppel felszerelt labor,
1db idegenforgalmi szaktanterem szakmai tantárgyak oktatására (gasztronómia,
rendezvényszervezés, szálloda- és vendéglátóipar, stb…).
Az idegenforgalmi szakmai képzésekhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A szakmák
oktatásához előírt felszerelések jegyzékét szakmánként „A szakképzések” című fejezet tartalmazza.)
A szakképzés személyi feltételei
Az elméleti és gyakorlati képzést a köznevelési törvény 3. mellékletének és a szakképzési törvény
30.31§-ainak megfelelő képzettségű pedagógus, illetve más szakember láthatja el főállásban,
részfoglalkozásúként vagy óraadóként. A speciális tantárgyak oktatásában fel szeretnénk használni a
városban az idegenforgalom területén dolgozó szakemberek elméleti és gyakorlati tudását is.
A tanárok továbbképzésénél két kiemelt célunk van. Szakmai továbbképzésekkel lehetővé tenni az
oktatás szakmai színvonalának emelését. Pedagógus képesítések megszerzésével pedig a tanári munka
tudatosságát fejleszteni.
A szakmai gyakorlat
A gyakorlati képzést a tanév szorgalmi idejében vagy a szorgalmi idő befejezését követően összefüggő
szakmai gyakorlatként folyamatosan kell megszervezni. A tanuló gyakorlati képzése a szakképzést
folytató intézmények (szakképző iskola, gazdálkodó szervezet) közötti együttműködési megállapodás
alapján történik.
Az együttműködési megállapodást a szakképző iskola fenntartója hagyja jóvá. A gazdálkodó
szervezetnél folyó gyakorlati képzés felügyeletét és a képzésre vonatkozó rendelkezések megtartásának
ellenőrzését az illetékes területi gazdasági kamara a szakképző iskola közreműködésével látja el. Ha a
szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, a gyakorlati képzés felügyeletéről
a szakképző iskola gondoskodik. A gyakorlati képzést szervező köteles a gyakorlati képzés
követelményeire való felkészítéshez, továbbá a gyakorlati vizsgához szükséges tárgyi eszközöket és a
személyi feltételeket biztosítani.
A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés programjában meghatározott feladat
ellátására kötelezhető és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható. A tanulót
a gyakorlati képzést szervező a gyakorlati képzési feladattal összefüggő munkavédelmi oktatásban
részesíti. A képzési idő alatt a gyakorlati képzés szervezőnek gondoskodnia kell a tanuló rendszeres
orvosi vizsgálatáról. A képzési idő nagykorú tanuló esetében a napi nyolc órát nem haladhatja meg. A
gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. A tanuló köteles mulasztását igazolni.

A gazdálkodó szervezet a tanuló gyakorlati képzéséről köteles foglalkozási naplót vezetni. A
foglalkozási naplónak tartalmaznia kell a szakmai tevékenységeket, az ezekre fordított időt és a tanuló
értékelését. A foglalkozási naplót a szakképző iskola felkérése alapján betekintésre rendelkezésre kell
bocsátani.

2 . A szakképző iskola képzési struktúrája
2.1. Iskolarendszerű szakképzés:
2.1.1. Középiskolai képzés:
2.1.1.2. A Szakiskolai, 2016.09.01-től szakközépiskolai képzések:
- Három évfolyamos középiskolai képzés a 150/2012. Kormányrendeletben meghatározott
szakmákban 9 – 10 - 11. szakképzési évfolyamokon a nappali oktatás munkarendje szerint.
- Két évfolyamos középiskolai képzés a 150/2012. Kormányrendeletben meghatározott
szakmákban szakképzési évfolyamokon az esti oktatás munkarendje szerint.
A SZAKKÉPESÍTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI

A szakmai elméleti
oktatás megszervezése

A szakmai gyakorlati oktatás megszervezésének módja

14.2.1.3.1. Szakiskola. 2016.09.01-től felmenően szakközépiskola:

SZAKMACSOPOR
T

NR.

szakképesítés
neve

OKJ
azonosító
száma*:

munkar
end

képzé
si idő:

(N, E, L)

iskolai
tanműhely,
taniroda

együttműködési
megállapodás**

Igen/Nem

N/E

igen

Szociális És
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
Csongrád Megyei
Kirendeltség Maros
Menti Szociális
Intézmény Návay
Aranka Idősek
Otthona
6929 Óföldeák
Návay Lajos U. 2.

34 762 01

Adószáma:
15761677-2-06
Makói Egyesített
Szociális Intézmény
6900 Makó, Béke
u.9

szociális
gondozó és
2. szociális
ápoló
szolgáltatások
1.

tanulószerződés**

adószám153582752-06

3/2

igen

N/E

Sarkalyi Kft

igen

Adószám:24118280-106

20.
mezőgazdaság

mezőgazdasá
gi gépész
34 521 08

6800
Hódmezővásárhely,
Tanya 3215

3/2

2.

N/E

Sarkalyi Kft

igen

Adószám:24118280-106

mezőgazdaság

gazda

6800
Hódmezővásárhely,
Tanya 3215

3/2

34 621 01

3.
20.
Mezőgazdaság

N/E

Sarkalyi Kft

igen

Adószám:24118280-106

lovász

6800
Hódmezővásárhely,
Tanya 3215

3/2

34 621 02
4.
N/E

XXXIII.
Mezőgazdaság

igen

kertész
34 622 02
3/2

SARKALYI KFT

SARKALYI KFT

Adószám:2411828
0-1-06

Adószám:24118280-106

6800
Hódmezővásárhely
, Tanya 3215

6800
Hódmezővásárhely,
Tanya 3215

PROMENAD 91 KFT

PROMENAD 91 KFT

6800
Hódmezővásárhely
, Szeremlei Út 6

6800
Hódmezővásárhely,
Szeremlei Út 6

SUSÁN ABC

SUSÁN ABC

6800
Hódmezővásárhely
, Kistöltés U.15.

6800
Hódmezővásárhely,
Kistöltés U.15.

(Baj József,
Nagykanizsa
Magyar u.73)

(Baj József, Nagykanizsa
Magyar u.73)

5.
34 582 08

9. Építészet

kőműves
hidegburkoló:2
016.09.01-től
kőműves

N/E

igen

2016.09.01-től

34 582 14

XVI. Építőipar

3/2

6.
17.Kereskedelem
-marketing,
üzleti
adminisztráció

N/E

igen

Eladó

XXVI.
Kereskedelem

34 341 01

3/2

7.
Gépészet

Hegesztő

igen

34 521 06
N/E

8.

igen

2.1.2. Középiskolai képzés:
16.1.2.1. Kifutó középiskolai képzés:
- Érettségire épülő két évfolyamos középiskolai képzés 1/13. és 2/14. szakképzési
évfolyamokon felnőttoktatás keretében az esti oktatás munkarendje szerint. A képzés a 20132014. tanév végén fejeződik be.
Szakképesítés
azonosító
száma

54 140 01
0000 00 00

Szakképesítés
megnevezése

gyógypedagógiai
asszisztens

Ágazat

Szakmacsoport

IV.
Pedagógia

3. Oktatás

Oktatás
munkarendje

Gyakorlati
képzést az
iskola 100%ban szervezi
tanműhelyben
vagy
helyiségbérleti
szerződés
alapján, saját
eszközeivel
X

nappali, esti

2.1.1.2. A Szakgimnáziumi képzés:
- Érettségire épülő két évfolyamos középiskolai képzés 13. és 14. szakképzési év-folyamokon
felnőttoktatás keretében az esti és levelező oktatás munkarendje az új 150/2012.
Kormányrendeletben meghatározott szakmákban.

A SZAKKÉPESÍTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI

A szakmai elméleti
oktatás megszervezése

A szakmai gyakorlati oktatás megszervezésének módja

szakközépiskola, 2016.09.01-től felmenően szakgimnázium:

gyógypedagó
giai segítő
munkatárs
54 140 01

N/E

igen
4/2

3. oktatás

2

1.

iv. pedagógia

pedagógiaiés
családsegítő

54 140 02

N/E

4/1

igen

2

2.

lovastúravezető

18. vendéglátásidegenforgalom
xxviii. turisztika
3.

(2016.09.01től nem
indítható)

igen

Sarkalyi Kft
Adószám:24118280-106

54 812 02

N/E

4/2

6800
Hódmezővásárhely,
Tanya 3215

gyakorló ápoló
52 723 01

N/E/

igen

Orosházi Kórház

Orosházi Kórház

5900 Orosháza, Könd
U.59

5900 Orosháza, Könd
U.59

Orosházi Kórház

Orosházi Kórház

4/2

52 723 01

I Egészségügy

2

4.
ápoló
55 723 01

N/E/
52 723 01

igen
4/2

I Egészségügy

5900 Orosháza, Könd 5900 Orosháza, Könd
U.59
U.59

2

5.
N/E

20.
Mezőgazdaság
XXXIII.
Mezőgazdaság

Állattenyésztő
és
állategészségü
gyi technikus

igen

54 621 01
4/2
2

SARKALYI KFT

SARKALYI KFT

Adószám:241182801-06

Adószám:24118280-106

6800
Hódmezővásárhely,
Tanya 3215

6800
Hódmezővásárhely,
Tanya 3215

6.

2. Középiskolai időtervek
Az egyes szakmák kerettantervei, időtervei a hatályos kerettanterv szerint.

Alapfokú művészeti iskola
A MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

A művészeti iskola bemutatása

A Táltos Művészetoktatási Intézmény azon tanulók részére jött létre, akik földrajzi, illetve szociális
hátrányaikból adódóan nem vehettek részt az alapfokú művészetoktatásban.
A Táltos Művészetoktatási Intézmény intézményi szerkezetéből adódóan hatékonyan tudja
megvalósítani hiánypótló oktató nevelő szolgálatát az ország számos kis és nagy településén.
Intézményünk a városok mellet számos ki településen lát el oktatási tevékenységet. Iskolánk a csaknem
két évtizednyi tevékenysége során a művészetek ápolása a hagyományok továbbélésének
közvetítésével a tanulók, a szülők a településeken élő emberek részéről kedvező fogadtatásra talált.
Tanulóink rendszeresen részt vesznek helyi, városi, megyei, regionális és országos bemutatókon.
Nagyon fontosak a már hagyománynak tekinthető fesztiválok növendék- ill. tanári koncertek,
képzőművészeti kiállítások, és a különböző nyári táborok, melyeken az iskola tanárai és neves előadók,
alkotók előadásain vesznek részt tanulóink. Az intézmény nevéhez fűződő fesztiválok szakmai táborok
jó alkalmat teremtenek növendékeink és meghívott vendégeink számára a közönség előtti
bemutatkozásra, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolataink ápolására.

AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI
ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI
Küldetési nyilatkozat
A művészetoktatás célja a személyiség fejlesztése.
Pedagógiai alapelvei
•

A művészetoktatás a maga sajátos, speciális eszközeivel, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá
egy sokoldalúan művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. A gyermekeket érő környezeti és kulturális
hatások, mások a hozott képességeik, adottságaik, így egyedi vonásaikban: értelmi, érzelmi, érdeklődési,
mozgási, akarati, tanulási, kapcsolatteremtési képességeik terén erősen eltérnek egymástól. Szem előtt
tartjuk, hogy az azonos korcsoportba tartozó tanulók közös fejlődés lélektani jellemzői csak általános
viszonyítási alapot jelenthetnek.
Ennek megfelelően intézményünk pedagógiai programja és helyi tanterve felépítés szempontjából
követelményközpontú, pedagógiai koncepciója szerint tanulóközpontú.

Pedagógiai céljai

•

Legfontosabb pedagógiai célunk, melynek minden további alapelvünket, kitűzött céljainkat
alárendeljük: a gyermekek harmonikus személyiségfejlődése.
• A sikerélményeket adó oktató-nevelő munkát tartjuk célravezetőnek.
• Arra törekszünk, hogy iskolánkban minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig
jusson el értelmi és erkölcsi fejlődésében.
•

Intézményünk a pedagógiai tevékenység egész folyamatát, tartalmát, és módszereit az általános
életkori sajátosságok figyelembe vételével tervezi és irányítja.

Operatív pedagógiai céljaink
Az intézmény egészét átfogó minőségközpontú szemlélet kialakítása érdekében:

-

az önfejlesztés, az önművelés, az önértékelés igényének fenntartása,
tudásszerzésre való igény kialakítása a tanulókban és pedagógusban egyaránt.
A tehetséggondozás hatékonysága, megőrzése érdekében:
a problémafelismerő, problémamegoldó képesség igényének fenntartása,
a tanulás és munkafegyelem megőrzése,
a folyamatos, személyre szabott fejlesztés megvalósítása, komplex
személyiségfejlesztő program alkalmazása

Az intézmény feladatai
A nevelés feladata: Meg kell tanítanunk a ránk bízott gyerekeket eligazodni a mai értékvesztett
világban. A diákokat rá kell szoktatnunk a rendezett, fegyelmezett életre, művészeti munkára.
Mindezt csak a szülőkkel teljes összhangban tudjuk elérni. A szülők akkor tudnak a nevelésben
partnerek lenni, ha van alkalmuk megismerni az iskola nevelési koncepcióját, ha elfogadják azt és
egyetértenek vele. Törekednünk kell a szülőkkel, családokkal történő legszorosabb kapcsolattartásra.
A pedagógiai alapelvek elérését meghatározó célrendszer konkrét feladatok elvégzésével valósulhat
meg. A feladatok tehát a cél elérését teszik lehetővé.

Feladataink:

–
–
–
–
–
–

rendszeres értékelés, önértékelés (gyakorisága az értékelésnél meghatározott),
rendszeres igényfelmérés
feladatmegoldást segítő eszközpark kialakítása,
érdekes, motiváló, problémamegoldó feladatok meghatározása,
személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás,
többirányú művészeti alapkészségek kialakítása.

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek,

eljárások,

eszközök:
–
–
–
–
–
–

egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása,
tehetséggondozó eljárások,
kreativitásfejlesztő tevékenységrendszer,
egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer,
közösségfejlesztő módszer,
játékos, élményre épülő oktatás, alkotómunka.

Nevelési eszközök:

– minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele
Ösztönző eszközök:

– megerősítés, biztatás, dicséret, munkák kiállítása, jutalmazás, értékelés
A tanulók teljesítményének értékelése
A tanuló teljesítményének értékelése félévi és év végi osztályzattal történik.
A tanulók teljesítményét félévkor az ellenőrzőbe, év végén a bizonyítványba kell értékelni 1-5
osztályzat valamelyikével. Felsőbb évfolyamba csak az a tanuló mehet, aki a tanévben a tantárgy
minimumkövetelményeinek megfelelt.
A célok, feladatok, követelmények megvalósulását az nevelő oktató munkával kapcsolatos változatos
tevékenységek biztosítják.

Az iskola alaptevékenysége, legfontosabb funkciói

Az alapfokú művészetoktatás olyan pedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a meghatározott
követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. Munkánk központjában a gyermek
személyiségének fejlesztése áll a zene, a tánc, a képzőművészet és a színművészet segítségével.

Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőképességeket alapozza meg, illetve felkészít a
szakirányú továbbtanulásra.
A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, nemzeti értékek
megőrzésében, különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában. Meggyőződésünk, hogy a XXI.
századi ember számára is meghatározó fontosságú, hogy elsajátítsa azt a látásmódot, megtapasztalja
azt az életérzést, amellyel a klasszikus hagyományokra épülve a személyiség szabad fejlődésének teret
adva új értékeket teremteni képes. Ezzel művelt, nyitott, tevékeny, alkotó ember megszületését segíti
elő.

Az intézmény - művészetoktatási intézmény lévén - elkötelezi magát az abszolút művészeti értékek
minőségi közvetítésére mind a tanórákon, mind az intézmény falain kívül.

A felvett növendék részére - az egyéni órák során - személyre szabott, egyéni léptékű fejlesztési formát
alkalmaz. Ez, valamint a kompetencia alapú szemlélet, - mely munkánk során a mindennapokban jelen
van - lehetővé teszi a növendékben rejlő tehetség és zenei ízlés maximális kibontakozását, a hátrányos
helyzetű növendékei részére lehetőséget biztosít az együttesben történő közös tevékenykedésre, mely
egész további életére kihatva alapot ad a szabadidő igényes eltöltésére.

A tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek a műveltség megalapozásához.
A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A
művészetoktatás a készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást, a személyiségformálás
eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.

Az iskola alapfeladata, hogy a maga sajátos eszközeivel, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá
egy sokoldalú, művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Neveljen az értékes művészet
szeretetére, az arra alkalmas növendékek felkészítse szakirányú továbbtanulásra.

Az iskola legfontosabb funkciói:

Képességfejlesztés, a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzése és gyakorlása az
életkori sajátosságok figyelembe vételével.
Az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek
átadása, az értékmegőrzés formáinak kialakítása.
Az iskolában folyó képzés lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység, fogékonyság alakítása mellett,
a zene megszólaltatásához szükséges – hangszeres és énektechnikai – ismeretek átadására, a zenei
tevékenységek tudatosítására,
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.
a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai
állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és
formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására, a tánc segítségével egészséges életmódra,
magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra
nevelésre,
drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására, különböző színészi
technikák tudatos alkalmazására, színházi improvizációra, karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi,
beszédtechnikai eszközökkel, a más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására
a szerepalkotás során, színházi előadások elemzésére, értékelésére, megvalósítására.

MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK OKTATÁSÁNAK CÉL –ÉS FELADATRENDSZERE

Táncművészet - művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszere

“ A táncos szerencsés ember, mert munkaeszköze minden
szerszámok legkifejezőbb és legcsodálatosabb
szerszáma, - az emberi test.”
(José Limón: A táncról )

A táncművészeti oktatás nevelési célja és alapvetõ feladata:
az egész személyiség fejlesztése, művészi beállítódásra való nevelés. A megújhodás és a rácsodálkozás
képességének fejlesztése, az amatőr táncmozgalomba való bekapcsolódás segítése, ösztönzése.
Tudatos „ táncos anyanyelv „ kialakítása.

Szolgálja a gyerekek egészséges testi – lelki fejlesztésén át az egész személyiség fejlődését. Járuljon
hozzá érzelmi életük gazdagodásához.
Segíti megismerni saját testüket, testük korlátait ill. más, a tánchoz szükséges tulajdonságaikat is. Így
alakul reális énképük.
Táncművészetet értő közönséget nevel, akik szeretik nézni és művelni a táncot. Mivel csoportmunka,
ezért segíti az együttműködést, alkalmazkodást a másik sikerének elismerését, kapcsolatfelvételt, és –
tartást, egymás megismerését, a másik elfogadását, az egymás iránti bizalmat. Ezek mind segítik a
beilleszkedést azoknak is, akiknek ez problémát okoz ill. azoknak, akiknek magatartási problémáik
vannak.
Természetesen mindez a tanulók életkori és egyéni tulajdonságainak figyelembe vételével a
fokozatosság, mértékletesség jegyében történik.
Úgy mint más művészeti ág, a táncművészet is szoros kapcsolatban áll más társművészetekkel és az
ezekhez kapcsolódó személyiségjegyeket is fejleszti. Megismerteti a gyerekekkel az egyetemes és
nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját, mûveit.

Általános fejlesztési követelmények

A képzés lehetõséget biztosít a tanulóknak:
- tehetségük kibontakoztatására, tehetséggondozásra,
- a különböző tánctechnikák elsajátítására,
- egyéni és csoportos táncetûdök készítésére önállóan is, és azok színpadon történő bemutatására,
- a különböző táncirányzatok megismerésére és azok kipróbálására,
- a tánctörténettel való megismerkedésre,
- a színpadi táncok kivitelezésének szabályaival való megismerkedésre,
-színházi előadások megtekintésére,

- arra, hogy megismert stílusokban önmagukat esztétikusan tudják kifejezni,

Fejlessze a tanuló :
- önállóságát, kitartását,
- önképét, önismeretét,
- testvázlat-testkép kialakulását,
- önkifejezését,
- magabiztosságát, határozottságát,
- nyitottságát, érdeklődését,
- muzikalitását, ritmusérzékét, kreativitását, memóriáját, mozgásmemóriáját, koordinációs képességét
/szem-kéz, kéz-láb, szem-láb/, mozgáskultúráját,
- a nem verbális kifejezőkészségét,/„olvasási” képesség – érzelmek, hangulatok, lelkiállapotok /.
- tükrözési, imitációs képességét, beleélő készségét, utánzási-követési készségét,
- improvizációs képességét / közvetlen, rövid idő utáni/,
- cselekvő- feladatmegoldó – helyzetfelismerő - döntési képességét,
- testi képességeit : - testi erő, ügyesség, gyorsaság, rugalmasság, ruganyosság, állóképesség,
egyensúlyozás,
- térben, időben való tájékozódását, formaérzékét,
- egyéb tulajdonságait pl. dinamika, erőbeliség,
- természetes mozgását / futás, ugrás, járás stb./,
- vonzalmukat az esztétika iránt,
- a munkához való hozzáállását ill. magatartását,
- állhatatosságát,
- lateralitását.
Alkalmat ad a tanulóknak :
- mozgástapasztalatok szerzésére,
- az önálló véleményalkotásra,
- rendszeres, kitartó, koncentrált munkára,

- bizalom szerzésére,
- pihenésre,
- energiájuk beosztására,
- a tükör segítségével, az önellenőrzésre, javításra,
- más társművészetekkel való kapcsolattartásra pl. irodalommal és a zenével ill. a vizuális neveléssel is
/ időtartam, metrum, lüktetés, hangsúly, periódus, ritmikai kontrasztok, tempó/,
- a másik nemmel való ismerkedésre, a másik nem elfogaelfogadására.
Ösztönözze a tanulót:
- újabb és újabb mozgáslehetőségek felfedezésére,
- önálló munkára,
- érdeklődési körének kiszélesítésére,
- egészséges életmódra,
- kitartó és igényes munkára,
- a tánc tovább tanulására, tanfolyamokon való részvételre,
- szakirodalom, folyóiratok, magazinok, kritikák olvasására,
- minél több táncelőadás megtekintésére /nemcsak moderntánc, vagy csak balett elõadások!/
- a csoport tagjainak segítésére,
Fiziológiai szempontból fejleszti a tanuló
- légző- és keringési rendszer teljesítőképességét,
- csont- és izomrendszer teherbíró képességét, helyes testtartást, ezzel együt az emésztést
- alkalmazkodó képességét,
- látást, hallást, érzékelést,
- immunrendszert,
- megelőzi ill. korrigálja a különböző tartáshibákat vagy bokasüllyedést, harántsüllyedést stb.

Elősegíti:
- az iskolai írás-olvasási képességét.

A szín-bábművészet művészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszere

“ A játékhoz sok munka kell.
De amikor ez a munka a játék élményét adja,
nem érezzük többé munkának.
A színház – játék .”
(Péter Brook)

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés lehetőséget biztosít a
színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik
gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására, e szakterületen való jártasság
megszerzésére és gyakorlására – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait,
előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. Sokoldalúan fejleszti személyiségüket.

A végzett tevékenységek során mélyül önismeretük és társismeretük, kialakul reális énképük. Alkalmuk
nyílik, hogy “kipróbálják” magukat, megismerjék saját lehetőségeiket és korlátaikat. Az önmagukról
kialakított kép növeli az önbizalmukat, magabiztosságukat. A közösen végzett munka, segítõ
együttműködést, alkalmazkodást, toleranciát követel. A közös alkotás öröme erõsíti és mélyíti az
elfogadást, bizalmat, összetartozás érzését. Közben fejlődik a kommunikációs képesség, könnyebbé
válik a kapcsolatfelvétel és tartás.
Színművészet-bábművészet olyan komplex művészeti ág, melynek “művelése” kitekintést biztosít a
zene- , a tánc- , a képzőművészet területeire is.
A színművészet – és bábművészet művészeti ág oktatásának célja, hogy az irodalom, a dráma, a színház
eszközeivel a művészetek iránt fogékony, a művészetet szerető, ismerő és értő fiatalokat neveljen, akik
harmóniában képesek élni önmagukkal és
környezetükkel. Akiknek az alkotás és befogadás örömteli folyamata életük szerves részévé válik.

A képzés lehetõséget biztosít a színművészet területén:
- minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételre,
- alapvető színpadtechnikai eljárások megismerésére,
- egyéni és csoportos előadás tervezésére, létrehozására illetve a létrejött előadás bemutatására; a
közös alkotómunka adta örömteli együttlétre,

- önkifejezésre,
- a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítésére,
- a dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerésére, azok széles körű alkalmazására,
- önértékelésre, azért hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik felismerésére,
- arra, hogy a tanulók az élet más területén elsajátított ismereteiket a színjátékban is alkalmazni tudják,
illetve hogy az oktatás során szerzett tudásukat, készségeiket az élet más területein is
kamatoztathassák,
- a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerésére,
- a színjáték kulturális tradíciónak megismerésére,
- a színházi-drámai formával való kísérletezésre, valamint a színjátéknak mint művészi kommunikációs
formának megtapasztalására,
- minél több élő és rögzített színházi előadás – köztük társaik által készített produkció
megtekintésére.

Általános fejlesztési követelmények a színművészet területén

Készítse fel a tanulókat:
- drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására,
- különböző színészi technikák tudatos alkalmazására,
- színházi improvizációra,
- karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel,
- az alkotó folyamat során háttérmunkára, a színpad iránti alázatra,
- egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,
- különböző szerepek megformálására,
- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
- más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során,
- színházi előadások elemzésére, értékelésére.

Ismertesse meg a tanulókkal:

–

- a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
- a drámai/színházi konvekciókat és alkalmazásukat,
- a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat,
- a színházi műfajokat,
- a szövegelemzés szempontjait,
- az előadáselemzés szempontjait,
- a színészi játék alapvető iskoláit,
- a színészi alkotómunka fázisait,
- a rögzített elõadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási lehetőségeiket, a
különböző játékstílusokat,
- a színház jelenkori szerepét (közösségi,társadalmi),
- napjaink színházi struktúráját.

A képző- és iparművészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszere

“ ... A költő – ajkán csörömpöl a szó,
de ő (az adott világ
varázsainak mérnöke)
tudatos jövőbe lát
s megszerkeszti magában, mint ti
majd kint, a harmóniát.”
(József Attila: A város peremén)

A teljes élet megélésének kulcsa, hogy minél több antennával érzékeljük a külvilágot, hogy belső
világunk, érzelmeink, motivációink révén megfelelõ kontextust tudjunk kialakítani földrajzi, emberi,
virtuális környezetünkkel.

Globalizálódó világunkban, a folyamatosan fogalmazódó planetáris értékrend, a növekvő szabadidő
fontossá, nélkülözhetetlenné teszi a művészeti nevelést, ami az érzelmi világ gazdagításának
leghatékonyabb módszere, lehetősége.
Az önfejlesztő személyiség működésében kiemelt szerepet játszik a lelki egészségünket,
életminőségünk javítását segítõ művészeti nevelés. Ezért képzési célunk az átlagosnál jobb
adottságokkal rendelkező, a vizualitás iránt fogékony gyerekek készségeinek, képességeink,
ismereteinek célirányos fejlesztése és ezáltal:
- a vizuális nyelv (elmélet-gyakorlat) készség szintű használatának magalapozása, ezáltal az egész
személyiség harmonikus fejlesztése,
-a képi kommunikációban, a műalkotások elemzésében jártas, vizuális megjelenítésre, önkifejezésre
sokoldalúan képes személyiségek formálása,
-az általános iskolás korú gyermekek továbbtanulásának, pályairányuk megtalálásának segítése,
- a művészetek iránt érdeklõdő, művészeti alapismeretekkel rendelkező közönség nevelése.
A művészeti nevelés tartalmának kialakításában fontosnak tartjuk a következőket:
- a természeti-emberi környezet esztétikumának megismerését, tudatos elemzését, értelmezését és az
alkotási folyamatokba való beépítését,
- az egyetemes és európai emberi kultúra- műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek ismeretét,
őrzését,
- a kommunikáció művészi formáinak – a képző-iparművészet műfaji sajátosságainak alkotó
használatát az egész személyiség kiteljesedése érdekében.

Általános fejlesztési követelmények

Készítse fel a tanulót:
- a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
- a vizuális információk, közlemények megértésére,
- a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
- a tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
- a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
- a kifejezési eljárások használatára,
- az élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,

- a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
- a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
- a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
- tervezésre, konstruálásra,
- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
- eszközhasználatra, anyagalakításra,
- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
- tárgykészítésre, környezetformálásra,
- a kézműves tevékenységek gyakorlására,
- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
- a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére,
- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására,
- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
- a műelemzési eljárások alkalmazására.

Tegye lehetővé:
- a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.

Alakítsa ki a tanulóban:
- az esztétikum iránti igényt,
- az esztétikai élményképességet,
- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.

A zeneművészeti tevékenység oktatásának cél- és feladatrendszere

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés
alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve
alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság –
alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek
megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló
ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával.
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a
tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene
alkalmazására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés
képességét, az érzelmi és társas intelligenciát.

A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK

Iskolánk együttműködik a szülővel a tanuló személyiségének fejlesztésében..Pedagógusaink a tanuló
személyiségének fejlesztéséről nevelése, tanítása keretében gondoskodnak.

-

A hazai és nemzetközi agykutatások bizonyítják, hogy a művészet, fejlesztő hatással van a
gondolkodásra. A problémaérzékenység, az analizálás, az újrastrukturálás, a fantázia, a
kifejezőképesség, a lényeglátás kifinomulhat és hozzájárul a jobb tanulmányi eredmények
eléréséhez. A művészettel foglalkozó gyerekek ráadásul gyakran találhatnak arra alkalmat, hogy
feszültségeiket „kivetítsék, kialkossák” magukból. Ezáltal eredményesebb tanulásra lesznek
képesek. Az alapfokú művészetoktatás segíthet a tanulási kudarcok kezelésében.

-

Tanulási kudarc a képzés tematikája alapján nem jellemző. Azonban azt fontos kiemelni, hogy az
alapfokú művészetoktatás művészeti ágain megfigyelhető az a jelenség, hogy tanulóink
tanulmányilag kimutathatóan jobb teljesítményre képesek, mint az iskolába beiratkozás előtt. A
jelenség hátterében a művészetek érzelmi és értelmi intelligenciára való hatása áll.

-

A szociális hátrányok enyhítésében nagy szerepet tulajdonítunk annak, hogy minden gyermek
számára egyenlően jó feltételeket, gazdag anyag választékot, jó felszerelést, kiváló személyi
feltételeket biztosítsunk, ugyanis ez a legfontosabb feltétele a pedagógiai program eredményes
megvalósulásának!

Világnézeti, erkölcsi nevelés

-

-

A művészeti órai, órán kívüli magatartás normáinak megismertetése, elsajátíttatása, betartatása.
Minden gyermeket egyéni képességeinek megfelelően ítélünk meg. Feladatunk olyan
követelmények támasztása, melynek során minden tanuló személyiségének megfelelően tud
sajátosat, kiemelkedőt tenni önmagáért, az iskoláért
Tiszteletben tartjuk tanulóink vallási, világnézeti hovatartozását. Megismertetjük a különböző
vallásokat, világnézeteket és a hozzájuk tartozó művészeti alkotásokat, kulturális értékeket.
Nevelőmunkákban fontos feladatunk, hogy a gyermek megismerje az alapvető emberi
értékeket, azokat magáénak érezze és azok szerint éljen. E téren alapvető pedagógusaink
elhivatotsága és példamutatása.

Esztétikai nevelés

-

Feladatunk kialakítani a szép, az esztétikum, az ízlés fogalmát.
Fedezzék föl magukban és környezetükben a harmóniát és törekedjenek annak elérésére.
Megismertetjük velük az alkotás és annak bemutatásának (szereplés) örömét
Fokozottan figyelünk beszédkultúrájuk alakulására.
Elvárjuk testük, ruházatuk tisztaságát és rendezettségét
Elvárjuk, hogy mindig az alkalomhoz illő öltözékben jelenjenek meg a rendezvényeken,
hangversenyeken, színházi előadásokon és egyéb rendezvényeken!
A szép és esztétikus környezet kialakításával tanulóinkat környezetük szépítésére, tisztaságának
és épségének megőrzésére ösztönözzük.
Tanulóinkat megismertetjük lakóhelyük, megyénk, hazánk és a világban élő magyarság ( a
magyar nemzet ) értékeivel. Tanulmányi kirándulásokat, táborozásokat szervezünk.

Környezeti nevelés

- Alapvető feladatunk kialakítani az egyén és a környezet harmonikus együtt-élésének képességét.
Ebben nélkülözhetetlen a család szerepe.
- A művészeti órákon szerzett ismereteket az iskola teljes életében alkalmazzuk.

- Megismertetjük velük az iskola környezetét és megköveteljük, hogy óvják annak rendjét és
tisztaságát.
- Feladatunk megtanítani őket a takarékosságra, az energia ésszerű használatára.
- Megtanítjuk őket hangszereik, fellépő ruháik megfelelő és szakszerű ápolására, az intézményben
lévő nagy értékű hangszerek, oktatási segédeszközök és berendezések megóvására.
- Intézményünkben tilos mindenfajta élvezeti cikk fogyasztása . Káros hatásukról a faliújságon
elhelyezett tájékoztató anyagokról és pedagógusaikkal történő beszélgetéseik során szereznek
ismereteket.

Közéletiségre nevelés:

- Feladatunk megismertetni tanulóinkkal az iskola, a lakóterület közéletét, művészeti életét.
(újságok, helyi tv, rendezvények…)
- Legyenek ismereteik a hazánkban és a világban zajló művészeti és egyéb eseményekről
- Feladatunk kialakítani az egészséges vitaszellemet, az érvelés képességét, egymás véleményének
tiszteletben tartását és elfogadását.
- Iskolai, helyi és nemzeti ünnepeinken, nemzetközi zenei és művészeti világ-napokon, a különböző
művészeti ágak jeles képviselőinek évfordulóin elvárjuk a méltó megemlékezést.
- Fontos feladatunk az intézményi hagyományok ápolása, új hagyományok kialakítása! (
hangversenyek, ünnepségek, versenyek, fesztiválok, táborok….
Közösségteremtés

•

A művészeti nevelés révén erősítjük az egymásért való felelősségérzetet, az egymás
megsegítésére érzett késztetést, társunk eredményeinek, tudásának elismerését, a közös
sikerért, eredményért való munkálkodás örömét, és ösztönözzük a tanulókat amatőr
művészeti együttesekbe, önképző körökbe, kulturális körökbe való bekapcsolódásra,
részvételre. Gyorsítjuk a tanulók szocializációját, szociális és társadalmi hátrányainak
felszámolását, kiegyenlítését a nemzetiségi és etnikai kisebbséghez tartozó tanulókban
az identitástudatot.

A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

Intézményünk a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők
közösségével együttműködve végzi oktató-nevelő munkáját. A közösségi nevelés elengedhetetlen
feltétele az eredményes teljesítmények elérésében. A művészetek tanulásában elsődleges
szerephez jut a siker örömének átélése. Növendékeink akkor tudnak igazán ösztönzést szerezni
előrehaladásukban, ha mások is rendszeres tanúi a teljesítményüknek. Minden szereplés, fellépés
semmivel sem pótolható élményt biztosít számukra. A közösség, a szülők, a szaktanárok,

tanulótársak előtt nyújtott produkciók alkalmával kialakul a közösségi siker, vagy esetlegesen a
kudarc átélésének képessége, mélyül az összetartozás érzése, egymás megbecsülése, a
felelősségérzet, az önismereten és önbecsülésen keresztül növekszik a közösségi kommunikációs és
érzelmi tényezők hatása.

A közösségfejlesztés iskolánk egyik alapvető célkitűzése. Tudatosítjuk azonban növendékeinkben,
hogy a jó közösség nem zárt rendszer, éppen ellenkezőleg, elősegíti, hogy tagjai kapcsolatba
léphessenek más közösségekkel, emberekkel.

Iskolánkban a tánc -és szín-bábművészeti ágakon, ezek jellegénél fogva csak csoportos órák
vannak.
Ebből következően a növendékeknek számos alkalommal van lehetőségük közös produkcióval
közönség elé állni. Ezen alkalmakkor kidomborodik a tanulók egymásrautaltsága, a csoport sikere
az egyéni produkciókon is múlik. Ez mindenképpen fokozza a közösségérzést, a közösségért való
munkálkodást is.

A zeneművészeti ágon egyéni oktatás folyik, de a közösségfejlesztést kiválóan elősegíti a különböző
együttesekben való zenélés.

A képző-és iparművészeti ágon tanuló növendékeink szintén csoportos oktatáson vesznek
részt, bár ott mindenki egyéni alkotást hoz létre. Itt is van azonban lehetőség az ” összedolgozásra”,
hiszen közös alkotások is létrehozhatók.

A különböző művészeti ágak gyakran "dolgoznak össze". A képzőművészeti tanulók kiállítását
mindig egy koncerttel nyitjuk meg. A táncosok, színjátszók produkcióiban helyet kapnak a zenei
együttesek, a díszletek elkészítésében pedig a képzőművész növendékek is segítenek.
Így , bár ritkábban találkoznak a különböző tanszakok növendékei egymással, mint általános
vagy középiskolás társaikkal, mégis érzik, hogy egy iskolai közösséghez tartoznak.

Tapasztalatainkból tudjuk, hogy a növendékekkel tett kirándulások, más településeken való
szereplések, más települések művészeti csoportjainak fogadása, baráti kapcsolatok, ismeretségek
kialakulásának lehetőségét hordozzák magukban, saját iskolai közösségünk erősítése mellett.

A SZÜLŐK, TANULÓK, PEDAGÓGUSOK
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

KÖZÖTTI

EGYÜTTMŰKÖDÉS

FORMÁI

- Intézményünk a nevelési környezet részeként, amelybe azok a pedagógiai, társadalmi,
gazdasági feltételek és tényezők tartoznak, amelyek folyamatosan vagy szakaszosan hatnak
a tanulóinkra. Ezen hatásoknak nem csak az időtartam a lényeges eleme, hanem a
befolyásolás terjedelme, mélysége is. Iskolánk eredményessége érdekében nevelési
stratégiánkat ismertetjük a szülővel és közreműködését kérjük céljaink eléréséhez.
Tudatosítjuk a szülőkkel, hogy intézményünkben a legfőbb érték a gyermek, tehetségével és
esetleges hibáival együtt.
- Iskolai rendezvényeinkre, a félévi és év végi beszámolókra, tanszaki meghallgatásokra,
hangversenyekre, iskolán kívüli szereplésekre, versenyekre, bemutatókra, találkozókra
minden esetben meghívást kapnak a szülők. Ezáltal folyamatosan értesülhetnek gyermekük
aktuális felkészültségéről, esetleges külön kérésre személyesen is megtekinthetik az elméleti
és hangszeres órákat. A koncertek, színházi előadások, kiállítások látogatásába a szülők is
bekapcsolódhatnak, segítve tanáraink munkáját, amely alkalmak egyebek közt lehetőséget
teremtenek a szülők, pedagógusok, tanulók közötti kötetlenebb érintkezésére is.

A szülőkkel történő kapcsolattartás formái, továbbfejlesztésének lehetőségei
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Igazgató fogadó óra
tagintézmény vezető fogadó óra
Igazgató helyettesek (teljes munkaidőben rendelkezésre állás)
Tanárokkal történő rendszeres konzultációs lehetőség biztosítása (fogadó óra)
Félévenkénti bemutató órák és nyílt órák
tanszaki és össziskolai rendezvények
Szülői értekezlet
Írásos tájékoztatás a tanulók előmeneteléről az iskolai tájékoztató füzet útján
Az iskolai rendezvényekről és egyéb közérdekű tudnivalókról levélben,
a telephelyeken elhelyezett hirdetőtáblákon adott tájékoztatás valamint
az iskola honnlapján.
személyesen, telefonon egyeztetett fogadóórák
helyi média csatornákon közzétett hirdetések, tájékoztatók, felhívások
személyre szóló írásos üzenetek, levelek
telefonos tájékozódási-érdeklődési lehetőség

Az intézményi minőségfejlesztő munka részeként folyamatosan elemezzük és értékeljük a

kapcsolattartás hatékonyságát és eredményességét, feltárjuk és javítjuk a kapcsolattartásban
észlelhető problémákat.

A tanulókkal történő együttműködés formái továbbfejlesztésének lehetőségei

A tanulókkal való kapcsolattartás legfontosabb színtere a tanóra, legfontosabb
kapcsolattartás személy a főtárgyat, illetve a kötelező tárgyat tanító pedagógus. A szakmai
munka értékelésén túlmenően a tanulók tanáraiktól kapnak tájékoztatást a tanszaki, illetve
az intézményi szintű rendezvényekről és egyéb közérdekű kérdésekről.

A tanulókkal való kapcsolattartás formái továbbfejlesztésének lehetőségei
•

Tanórai munka

•

Fellépések

•

Szakmai versenyek

•

Tanszaki, illetve intézményi rendezvények

•

Kirándulások

•

Szaktáborok

Az intézményi minőségirányítási programunknak megfelelően folyamatosan törekszünk a szülők és
tanulók igényeinek mind teljesebb kielégítésére. Kérdőívek segítségével vizsgáljuk (az IMIP-ben
szabályozott módon) a megelégedettségüket, ezek a kérdőívek kell, hogy mutassák az iskola, illetve a
tanárok és szülők közötti kapcsolattartás hatékonyságát is. A kérdőívek elemzésekor felmerülő
problémák figyelemebe-vételével dolgozzuk ki a fejlesztés lehetőségeit.

Hátránykompenzáció

A szocializációs hátrány okozta magatartás-, tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók
fejlődéséhez szinte nélkülözhetetlen a művészetek nyújtotta alkotási lehetőség, a produkció
létrehozása utáni sikerélmény, ami természetes módon a hátrányokkal küzdő és esetlegesen az
általános iskolai munkájukban nem jól teljesítő tanulóink önbecsülését növeli, majd hozzásegíti őket
olyan problémák leküzdéséhez, amelyeket egyébként nehezen vagy egyáltalán nem tudnának
megoldani.
A gyerekek nehezen dolgozzák fel szociális hátrányukat, a köztük és a tehetősebb tanulók között
fennálló anyagi különbségeket. Komoly feladat hárul pedagógusainkra a tekintetben, hogy a

feszültséget enyhítsék, feloldják, ezért iskolánk mindent megtesz, hogy az órákon minden gyerek
megkapja ugyanazt a lehetőséget, ugyanazt a bánásmódot.
Iskolánk minden hátrányos helyzetű tanulója számára biztosítjuk az ingyenes művészetoktatásban való
részvételt.

Hagyományápolás
Iskolánk kultúrafelfogásában vállaltan kötődik a néphagyomány értékeihez. Célunk, hogy tanítványaink
- a választott művészeti ágtól függetlenül – a képzés során találkozzanak a hagyományos népi
kultúrával, és hogy átéljék e találkozás élményét. Minden tanuló ismerje meg nemzeti művészeti
kultúránk, nemzetiségi és etnikai kisebbségi művészeti kultúránk értékeit. Az iskolánk minden tanára
törekszik arra, hogy oktató nevelő munkájával segítse elő a kulturált magatartás és beszéd kialakulását,
alapozza meg a nemzettudatot, mélyítse el és szélesítse a nemzeti önismeretet, a hazaszeretetet,
ösztönözzön a szűkebb és tágabb környezet művészeti emlékeinek, hagyományainak feltáró és ápoló
egyéni és közösségi tevékenységére.
Feladatunknak tekintjük, hogy a növendékek váljanak érzékennyé környezetük esztétikai állapota
iránt. Legyenek képesek a szűkebb és tágabb környezetük esztétikumának, kulturáltságának
megismerésére, életkoruknak megfelelő értékelésére, megőrzésére és kialakítására. Ennek érdekében
az iskola szakmai munkájában meghatározott szerepe van hagyományismeret átadásának.

A TEHETSÉG, A KÉPESSÉG, A KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT
SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
„A tehetséget nem lehet teremteni. A talajt, a
lehetőséget lehet teremteni, ahol a tehetség
kibontakozhat, kialakulhat.”
(Neuhaus)

„A tehetség valamely adottságnak, képességnek vagy képesség együttesnek kimagasló szintje, a
feladatok iránti erős elkötelezettség és a magas kreativitás kölcsönhatása.”
- A tehetség kibontásában rendkívül fontos az információ felvétele és kezelése, a problémaérzékenység
és a megoldásra való törekvés, valamint a kompetencia, tehát a hatékonyság, ügyesség érzése
valamely területen.
- A tehetséggondozásnak ma többféle módja létezik: az elkülönítés (speciális tanfolyamok, osztályok,
csoportok, műhelyek kialakítása), a gyorsítás (a kiemelkedően tehetséges tanulók esetén a tanulási
szakaszok lerövidítése), továbbá a dúsítás (egy-egy téma mélyebb feldolgozása). Az alapfokú
művészetoktatás keretein belül mindhárom módra lehetőség nyílik.

A kreativitás „alkotásra való képesség; az ember teremtő, újat létrehozó, a meglévőt javítani akaró
szándéka, képessége; megnyilvánul tevékenységében, annak produktumaiban, valamint a
magatartásában és életvitelben egyaránt; igen komplex jelenség.” A kreatív ember főbb jellemzői
Cropley nyomán: változásra törekvés, merészség, impulzivitás, hajlam a fegyelmezetlenségre,
nyitottság az új elképzelések iránt, nonkonformizmus, rugalmas reagálás az új helyzetekre. A
kreativitás kialakulását: a hibáktól való félelem csökkentésével, a bizalom légkörével és a játékos
helyzetek teremtésével segíthetjük elő. Fontosnak tartjuk, hogy nem kizárólag a kiemelkedően
tehetséges tanulók képességfejlesztését vállaltuk, hiszen a kevésbé tehetséges tanulók
képességeinek kibontását is feladatunkul tűztük magunk elé.
Az alapfokú művészetoktatás alapfeladata tehát a tehetséggondozás.
- Intézményünkben megvalósuló tehetséggondozási munkában kiemelt szerepet kapnak a
koncertek, bemutatók, kiállítások, az évközi alkotó napok, a nyári alkotó táborok és a sajá
tos jutalmazási-elismerési rendszer.
- Művésztanáraink részt vesznek a tanulók pályázatokra, versenyekre való felkészítésében.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐOKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK
A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét a többször módosított
közoktatási törvény végrehajtásáról szóló 1/1998.(VII.28)OM r. illetve ennek módosításai
határozzák meg. A rendelet 7. sz. melléklete tételesen tartalmazza a feladat ellátásához
szükséges tárgyi eszközök jegyzékét.

VII/2 HELYI TANTERV
A TANTÁRGYAK SZAKIRÁNYÚ FELADATAI, KÖVETELMÉNYEI ÉS AZ ELŐÍRT
TANANYAG
Az egyes tanszakok tartalmi szabályozása tekintetében (A tanszakok tanításának szakirányú feladatai.
Követelmények a tagozatok elvégzésekor. Évfolyamonkénti tananyag: hangszerkezelés, zenei
ismeretek, készségfejlesztés, minimális követelmény, a tanszaki meghallgatás anyaga, az év végi
beszámoló anyaga, felhasználható irodalom. Ajánlott irodalom, tárgyi feltételek, javaslatok és
útmutatások. ) a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által 1998 – ban kiadott „Az Alapfokú
Művészetoktatás Követelményei és Tantervi Programja” az irányadó, mely a 27/1998. (VI.10.) MKM
rendelet alapján készült.
Intézményünk az ebben a rendeletben lévő szabályozókat alkalmazza.

A KÉPZÉS FORMÁJA
Az alapfokú művészetoktatás egyes tanszakain lehetőség nyílik a művészetek iránti elkötelezettség
erősítése, a tehetséggondozásra, a személyiségfejlesztésre, a közösségi összetartozás erősítésére.

Az alapfokú művészetoktatás ágazataiól (zene-, táncművészet, báb- és színjátszás és képzőművészet)
elmondható, hogy fő arculata az életkori sajátosságokat, az egyéni képességeket maximálisan
figyelembe vevő kompetenciafejlesztés, illetve a tehetséggondozás.

Intézményünk különböző szakjain pedagógusaink az egyéni óráktól, a kis csoportos foglalkozásokon át
a nagyobb lélekszámú osztályokig, együttesekig a legkülönfélébb kihívásokkal kell, hogy
szembenézzenek.

A tanuló előképzőben minimum 2, alapfokon 4 tanórát köteles felvenni, maximum heti 6
foglalkozáson – maximum 300 perc - oktatásban részesülhet. (Amennyiben további
tanszakokat, tantárgyakat kíván tanulni, a hat tanórán felüli órák a közoktatási törvény
rendelkezése alapján tandíjkötelesek.)

A képzés szakaszai, az egyes művészeti ágakra jellemző tanítási formák: :

•
•
•

Előképző évfolyamok:

2 évfolyam

Alapfokú évfolyamok:

6 évfolyam

Továbbképző évfolyamok: 4 évfolyam

Zeneművészeti ágon: egyéni képzést kap a hangszeres főtanszak,

Zeneművészeti ágon: csoportos képzést kap zenei előképző, elméleti tárgyak, kamarazene, a kötelező, a
kötelezően választható, és a választható tárgyak.

Csoportos képzés folyik:

Képző- és iparművészet ág: gyakorlati valamint a kötelező, a kötelezően választott, és a
választható tárgyak

csoportos foglalkozás
egyéni fejlesztés

újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása:
kooperáció, differenciálás.
Az iskolai élet egyéb tevékenységformái:kiállítások, versenyek.

Táncművészeti ág: gyakorlati és elméleti tárgyai

csoportos foglalkozás
egyéni fejlesztés
pármunka
Az iskolai élet egyéb tevékenységformái: szereplések, fellépések, találkozók, versenyek.

Szín-és bábművészet ág:

gyakorlati valamint a kötelező, a kötelezően választott, és a
választható tárgyak

csoportos foglalkozás
egyéni fejlesztés
újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása:
kooperáció, differenciálás.
Az iskolai élet egyéb tevékenységformái: szereplések, fellépések, találkozók, versenyek.

Az alapfokú művészetoktatási tevékenység a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és az
alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról
szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben előírtak szerint folyik, továbbá a nemzeti erőforrás

minisztere 3/2011 (I. 26.) NEFMI rendeletével módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben
előírtak szerint kezdődik felmenő rendszerben 2011 09.01.-től.

Az alapfokú művészetoktatási tevékenység a Nemzeti Erőforrás Minisztere 3/2011 (I. 26.) NEFMI
rendeletével módosított 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben előírtak szerint kezdődik felmenő
rendszerben 2011 09.01.-től.

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA

A követelmény és tantervi program szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában

1. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló
törvény) 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek,
érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon,
valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az
alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, elősegíti a szakmai orientációt, valamint a
szakirányú továbbtanulásra történő felkészülést. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti
hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésébenkultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs
művészet értő befogadásában.
2. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a művészeti-kulturális műveltség azon
elemeit, továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat minden tanuló.
A követelmények és tantervi programok tartalmazzák azokat a követelményszinteket és feltételeket, amelyet
minden alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell.
3. A követelmény és tantervi program a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységes alapra az
iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége épülhessen.
Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai törekvéseinek
érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. Lehetővé teszi, hogy az iskolák
és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez,
sajátos szükségleteik, igényeik kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi
program és óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez – átlagos feltételek
mellett – a jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon kiegészítő tartalmak és
követelmények meghatározására is.
4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és taneszközök
alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok, ezen belül a helyi tantervek kidolgozását, melyeket a
tartalmi szabályozás elengedhetetlen részeiként kezel.

Alapelvek, célok

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- é és iparművészet, valamint
a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik
fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú
művészetoktatás követelménye és tantervi programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a
speciális művészeti készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó
alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás
valamennyi hazai intézményében az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és arányosan
érvényesüljenek.
2. A követelmény és tantervi program határozza meg azokat a kötelező és alapvető tartalmakat, amelyek adott
művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják. Az
egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai
programjukat, azon belül helyi tantervüket, melyet a helyi igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak
meg.
3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a követelmények
teljesítésével történő képesség- és személyiségfejlesztésen van.
A tantervi szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás-nevelés megvalósításához, az
esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület fejlesztéséhez.
A tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint a szín- és bábművészeti
műveltség megalapozásához, a különböző kompetenciák fejlesztéséhez.
A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a
készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit
a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.
4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a művészeti ágak
sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés tapasztalataira, a művészetpedagógiai és
művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert
gyakorlatára épül.

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében

1. Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi nevelés közötti
összhangot), a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a kulcskompetenciák fejlesztését,
a világ komplex befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti
elő.
A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek
élményszerűvé, a tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést, és fejlesztik a kreativitást. A
művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez.
2. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti
nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerű tapasztalatokon keresztül
ismerhetik meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek

a zeneművészetben, táncművészetben, képző- és iparművészetben, valamint a szín- és bábművészetben
ötvöződnek.
3. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás
az egyik legértékesebb emberi alapképesség.
4. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az
alkotómunka iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat,
magatartási szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményesség összetevői.
5. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az akarati, az alkotóalakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.
6. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását,
vállalja önmagát, megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődését.

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja tartalmi szabályozásának értelmezése

A követelmény és a tantervi program
A követelmény és a tantervi program a pedagógiai programokon belül a helyi tantervek és a tantárgyi programok
kidolgozásának alapdokumentuma.
A követelmény és a tantervi program művészeti áganként határozza meg a nevelő-oktató munka kötelező közös
céljait, tartalmazza a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló, az egyes tartalmi szakaszokban teljesítendő
fejlesztési feladatokat.

Fejlesztési feladat
A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, melyek kijelölik,
hogy mely kulcskompetenciák fejlesztése kívánatos, a művészeti oktatás folyamata során. A pedagógiai folyamat
különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a tananyag felépítését
és az egyes évfolyamok követelményeit.

Helyi tanterv
Az a tanterv, melyet egy iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek megfelelően kiválaszt,
vagy összeállít.
A közoktatásról szóló törvény 8/B. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú művészetoktatási
intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a helyi tanterv az oktatásért felelős miniszter által –
művészeti áganként – kiadott Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül.
A közoktatásról szóló törvény 45. §-ának (3) bekezdése alapján az alapfokú művészetoktatási intézmény a helyi
tantervét az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján készíti el, vagy az ily módon
készített tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként pedagógiai programjába. A helyi tanterv
összeállításánál lehetőség van a helyi sajátosságok figyelembe vételével történő tantervfejlesztésre.

Követelmények
A tanulói teljesítmény és továbbhaladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer.
A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, rendszerezésére,
kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az
ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében
érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori
sajátosságoknak megfelelően, egymásra épülően határozza meg az évfolyamok végén elvárható
követelményszinteket.

Kompetenciák
A művészetoktatás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő ismeretek, képességek, attitűdök
rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei, amelyre a fejlesztési célok irányulnak.

Tananyag
Az oktatás és a tanulás kiválasztott, különböző módon (spirális, lineáris, koncentrikus, egyéb) elrendezett
ismeretanyaga. A tananyag komplex rendszert alkot, amely több szempontból is csoportosítható, és amelyben
domináns szerepet kap az ismeretanyag gyakorlati alkalmazása.
A kompetencia alapú tananyag egy adott oktatási program része, amely moduláris felépítésű is lehet, tanuló- és
tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni fejlesztésre is alkalmas
eszközrendszer. Homogén és heterogén csoportokban a tanulók személyes, kognitív, szociális és speciális
kompetenciáit fejleszti.

Tanszak
Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom. A tantárgyaknak a művészeti ág sajátosságai alapján rendezett
csoportja.

Tantárgy
A művészeti ágon belül választott tantervi program.

Főtárgy
Az elsődlegesen kiválasztott tantárgy.

Kötelező tantárgy – kötelezően választható tantárgy

A főtárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges tantárgy.

Választható tantárgy
A főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy.

Óraterv
A jogszabályokba foglalt tanulási idő pedagógiai céloknak megfelelő felosztása tantárgyak és évfolyamok szerint.
Az óratervben hagyományosan heti óraszám szerepel. A helyi tanterv az éves órakeretet megtartva didaktikailag
indokolt esetben más óraszám felbontást is alkalmazhat.

Tantervi program
Az oktatás tartalmának, kiválasztásának, elrendezésének, feldolgozásának koncepciója. Funkciója az oktatási
folyamat tervszerűségének megalapozása, az oktatás alapvető tartalmi egységeinek meghatározása.

Tantervi tananyagtartalom
A tantervi tananyagtartalomnak általában két szintje van. Az első szinten találhatjuk azt a tantervi tartalmat,
amely részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy legfontosabb témáit, témaköreit,
fogalmait, személyeit, műveit. A második szinten találhatjuk azokat a tartalmakat, amelyek több téma együttesét,
csomópontjait jelentik, összefüggésekre, kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a kultúraközvetítés
szempontjából relevánsak.
Taneszköz
Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás
céljainak elérését elősegítő tárgy. A taneszközök lehetnek hangszerek, háromdimenziós (tanári demonstrációs
eszközök, tanulói munkaeszközök), nyomtatott (tanári és tanulói segédletek), oktatástechnikai taneszközök
(anyagok és egyéb eszközök).

Vizsgakövetelmények
Az egyes tanulói teljesítmények és a jogszabályban rögzített normák összehasonlítására alkalmas
kritériumrendszer az oktatási rendszer szakaszainak határain. Az alapfokú művészetoktatási intézményeket
érintően a jogszabályban rögzített a művészeti alapvizsga és záróvizsga követelménye. E vizsgakövetelmények az
Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épülnek.

Az alapfokú művészetoktatás követelmény és tantervi program alkalmazásának, és a programfejlesztés
gyakorlatának fogalmai

Oktatási program, (pedagógiai rendszer) a helyi tantervben
A tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő, dokumentumok, szakmai eszközök rendszere. A
pedagógiai rendszer jellegzetes komponensei a következők.
1. Tantervi program: tartalmazza a tantárgy tanításának céljait, fejlesztési feladatait, a követelményeket
témákhoz, évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az értékelés elveit, továbbá kijelöli és az időben
elrendezi a tananyagot.
2. Pedagógiai koncepció, mely összefoglalja, elméletileg is megalapozza azokat a pedagógiai elveket,
amelyeken a program alapul.
3. Modulleírások: részletes leírást adnak egy-egy téma feldolgozásának menetéről, mindenekelőtt a tanulói
tevékenységekről és az ajánlott eszközökről.
4. Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását:
a) információhordozók: tankönyvek, kották, szövegek, képek, filmek, hanghordozók, makettek, digitális
adathordozók stb.,
b) feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb.,
c) a kettő kombinációi: szoftverek stb.
d) Minden olyan további eszköz, mely a feladat megoldását, a tevékenység végzését lehetővé teszi. (Pl.
hangszerek, egyéb felszerelések.)
5. Értékelési eszközök, amelyek elősegítik a tanulói teljesítmények javítását, növelését, amelyek a tanuló egyéni
fejlődését szolgálják.
6. Továbbképzési programok, melyek során felkészítik a pedagógusokat a program alkalmazására és
továbbfejlesztésére.
7. Támogatás: tanácsadás és programkarbantartás külső szakértő és az iskolavezetés részéről.
A szóhasználatot differenciáltabbá tehetjük, ha oktatási programnak az (1), (2), (3) és (4) pontban felsorolt
komponenseket nevezzük, programcsomagról akkor beszélünk, ha ezek kiegészülnek az (5) ponttal. A pedagógiai
rendszer pedig a (6) és (7) pontokat is tartalmazza.

A programfejlesztés szintjei
1. A modulok szintje: a program elemi egysége a modul, azaz a tanítási (tanulási) egység, a pedagógiailag
feldolgozott téma.
Itt alapvetően két feladat van: a témák azonosítása (azaz a tananyag kiválasztása) és a témák tanításának
megtervezése. Egy modul több variációban készül el aszerint, hogy fiatalabb vagy idősebb tanulóknak szánjuk.
2. Az adatbázis szintje: a modulokhoz eszközi elemeket kell kidolgozni: feladatokat, szemléltető és informatív
anyagokat. Ezek azonban professzionális fejlesztés esetén nem kötődhetnek kizárólagosan egyetlen modulhoz,
külön adatbázisba szerveződnek, amely háttérként szolgál a legkülönbözőbb modulok számára.
3. A rendszerek szintje: a modulok sorrendje és egymásra épülése természetesen az esetek többségében nem
lehet véletlenszerű. A programoknak bejárási utakat kell kínálni (lehetőleg többes számban) a kidolgozott

modulokhoz. Bizonyos eszközi elemek szorosan kötődnek ezekhez a bejárási utakhoz. Ilyenek a tankönyvek, az
értékelési eszközök, a továbbképzési programok, továbbá a tantervi programok.

KORTÁRS TÁNC TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A kortárs tánc tanszak célja, a kortárs tánctechnikák megismerése és az előírt tananyag elsajátítása
mellett, a személyiség fejlesztése, az önálló, kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás kialakítása.

Feladata
Ismertesse meg a tanulóval
– a kortárs táncművészet főbb irányzatait,
– az irányzatok technikai alapelemeit,
– a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit,
– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.
Fejlessze a tanuló
– technikai adottságait,
– mozgásmemóriáját,
– koncentrálóképességét,
– muzikalitását,
– kreativitását,
– tér- és formaérzékét,
– előadói készségét,

– személyiségét,
– kapcsolatteremtő képességét.
Alakítsa ki a tanulóban
– a kortárs táncművészetek iránti nyitottságot,
– a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát,
– a szükséges magatartásformát,
– a rendszeres munka igényét,
– az önálló gondolkodás igényét,
– az improvizáció és a kompozíció tudatos használatát.
Ösztönözze a tanulót
– az igényes munkára,
– a tánc- és színházi események látogatására,
– az érzelmi nyitottságra,
– az egészséges életmódra.
Adjon teret a tanuló
– fantáziájának kibontakozására,
– a kreativitás megnyilvánulására,
– az improvizációs készség kibontására.
Irányítsa a tanulót
– szakirányú továbbtanulásra,
– a továbbképző folytatására,
– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Kreatív gyermektánc
A tanuló ismerje

– testrészeinek irányított mozgását,
– a test térben való mozgáslehetőségeit,
– az alapvető kapcsolatteremtési formákat.
Legyen képes
– a csoportos munkában való aktív, fegyelmezett közreműködésre,
– a tér, ritmika, dinamika tudatos használatára,
– kapcsolatteremtő improvizációra.

Kortárs tánc 1.
A tanuló ismerje
– a tér, ritmika, dinamika használatát,
– a kapcsolatteremtés technikáit,
– a kortárs tánc lépésanyagát, technikáját.
Legyen képes
– a kortárs tánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
– a kombinációk használatára,
– kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Kortárs tánc 2.
A tanuló ismerje
– a tér, ritmika, dinamika magasabb fokú használatát,
– a kapcsolatteremtés és improvizáció technikáit, a kortárs tánc lépésanyagát, technikáját.
Legyen képes
– a kortárs tánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
– a kombinációk használatára,

– kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására,
– személyiségének és kapcsolatteremtésének megfelelő fejlődésére.

Graham-technika
A tanuló ismerje
– a technika tanult mozgásanyagát,
– a gerinc speciális használatát,
– a contraction-release használatát,
– a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait.
Legyen képes
– a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
– a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására.

Limón-technika
A tanuló ismerje
– a technika alapelemeit, gyakorlatait,
– jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit,
– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.
Legyen képes
– a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, azok kombinálására,
– a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia meggyőző
előadására.

Kontakt-technika
A tanuló ismerje
– a technika tanult mozgásanyagát,
– improvizációs és kombinációs lehetőségeit.
Legyen képes

– a gördülékeny és puha izomtónus kialakítására és föld használatára,
– a technikai elemek tánc közbeni előhívására,
– a kreativitás, az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára.

Improvizáció, kompozíció
A tanuló ismerje
– a tanult technika gyakorlatait, témaköreit, feladatait,
– a forma, tér, idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit, sajátosságait.
Legyen képes
– a forma, tér, idő, dinamika együttes, komplex alkalmazására,
– kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,
– az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára.

Kompozíció
Legyen képes önálló és csoportos kompozíciók, koreográfiák készítésére.

Tánctörténet
A tanuló ismerje
– az adott évfolyam anyagát:
= a táncművészet kimagasló alapműveit,
= a nagy egyéniségek munkásságát,
= az egyetemes és nemzetközi tánctörténeti folyamatokat.
Legyen képes
– elemezni a táncművészet különböző stílusait,
– a múlt és jelen értékeinek befogadására,
– a társművészetek iránti érdeklődésre.

KORTÁRS TÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgából áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Kortárs tánc 1. 35–40 perc

2. A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet
a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be.

Kortárs tánc 1.
Gerincmozgató fekvő gyakorlatok
– szimmetrikus mozgások, a gerinc szakaszainak izolált mozgatása a természetes S görbülettel
harmonizálva és ellentétesen,
– gerincmozgatás és a légzés összehangolásának gyakorlatai.
Testpozíciók bejáratása

– alapvető testpozíciók – emelkedő nehézségű sorrendben történő gyakorlatai fekve, szimmetrikusaszimmetrikus lépések felhasználása, térdhajlítás, térdelés, demi és grand plié, paralel állás, relevé
alkalmazásával.
Törzsgyakorlatok
– vezetett, ejtett, és közepes lendületű mozgások, döntés, hajlítás, nyújtott-hajlított lábon, talpon,
féltalpon.
Lábbal végzett gyakorlatok
– tendu, jeté, frappé, rond de jambe típusú mozgások használata, láb- és törzsmunka egyidejű
alkalmazása.
Adagio
– balance, irányok használatával.
Ugrásgyakorlatok
– ugrások irányokban, diagonálban, jeté, assemblé, sissonne típusú ugrások alkalmazása, lábról más
testrészre és más testrészről lábra, haladó – nem haladó ugrások kombinálása.
Forgásgyakorlatok
– 1/4, 1/2, 3/4, és egész fordulatok, forgások feltámasztási pontok szerint,
– forgások irányok szerint meghatározva, a tanult forgások kombinálása.

3. A vizsga értékelése

Kortárs tánc 1. gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a tananyag pontos ismerete,
– a testtudat megfelelő elsajátítása,
– a gyakorlatsorok stílusos bemutatása,
– technikai biztonság.

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Tánctörténet

10 perc

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Kortárs tánc 2. 35–40 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. A szóbeli vizsga tartalma:

Tánctörténet
– a köznapi és művészi mozgás,
– a tánc és a társművészetek,
– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai,
– a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor),
– a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk),
– a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett),
– romantikus balettek,
– klasszikus balettek,
– modern tánc,

– folklórizmus,
– jelentős hazai együttesek repertoárjának jellemző stílusjegyei,
– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet
a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be.

Kortárs tánc 2.
Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok
– felgördülések, a gerinc szakaszos mozdítása, a lábak terhelés nélküli mozgatása, oldalt és hason
fekvő helyzetek, spirális elfordulások, izolációk.
Testpozíciókat bejáró gyakorlatok
Gerinc-szakaszokat megmozgató gyakorlatok
Lábizületeket bejárató gyakorlatok, álló helyzetben
– paralelek, en dehors, váltott dinamikával, ritmikával.
Gerinc és lábmozgásokat kombináló gyakorlatok álló helyzetben
– balance helyzetek beiktatása, fordulatok alkalmazása.
Adagio
– off balance helyzetek, fordulatokkal.
Forgások
– helyben és kilépéssel.
Ugrások
– helyben és haladással.
Diagonál gyakorlatok kombinációs formában.

3. A vizsga értékelése

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
– a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
– a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
– kiemelkedő alkotók és művek ismerete.

3.2. Kortárs tánc 2. gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a tananyag pontos ismerete,
– a gyakorlatok stílusos bemutatása,
– a gerinc, a lábmozgás lehetőségeinek ismerete, testtudat,
– a személyiség és kapcsolatteremtés lehetőségeinek használata.

NÉPTÁNC TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a
tanulókban. A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok
lépésanyagát, jellegzetességeit, stílusát.

Feladata
Ismertesse meg a tanulóval

– a hagyományos népi játékokat,
– a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit,
– a mozgásanyag variációs lehetőségeit,
– a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet,
– a néprajztudomány sajátos megközelítési módját,
– a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos helyét
az egyetemes emberi kultúrában,
– a tánc művészi és közhasznú formáit,
– a társasági táncélet alkalmait,
– a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait,
– az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját,
– az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a
táncirodalom különböző stílusait.
Alakítsa ki a tanulókban
– a rendszeres munka természetes igényét,
– a megfelelő munkafegyelmet,
– a munkájuk tudatos kontrollálását,
– a művészi előadásmód kivitelezését,
– az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő
rendszer egymást feltételező részeiként értelmezi,
– az esztétikai érzéket,
– a művészetek befogadására nyitott attitűdöt,
– fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló
– mozgáskultúráját,
– fizikai állóképességét,
– ritmusérzékét,
– hallását,
– zenéhez való alkalmazkodását,

– tér-, forma- és stílusérzékét,
– mozgásmemóriáját,
– koncentráló képességét,
– improvizációs készségét,
– ízlését, kritikai érzékét,
– a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti
érzékenységét,
– vizuális memóriáját,
– képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót
– a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt,
– a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására,
– a rendszeres múzeumlátogatásra,
– a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására,
– a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére,
– az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves foglalkozások,
játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények),
– a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok
összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése).
Tudatosítsa a tanulóban
– a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát a művészetek,
különösen az előadóművészetek iránt.
Hívja fel a tanulók figyelmét
– a korosztályuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra.
Tegye nyitottá
– a tanuló személyiségét a folklór iránt.
Irányítsa a tanulót
– szakirányú továbbtanulásra,
– a továbbképző folytatására,

– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Népi játék, néptánc
A tanuló ismerje
– a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40),
– a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.:
= dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok),
= rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk),
= szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás,
= széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk),
= lőrincrévi páros táncok,
= sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk),
= dél-alföldi páros ugrós és csárdás.
Legyen képes
– a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni,
– 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni,
– felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat.

Folklórismeret
A tanuló ismerje
– a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait,
– az egyes jeles napok időpontját,
– a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét,
– a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait,
– a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat,

– a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat,
– a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és
intézményeket (múzeumok, gyűjtemények).
Legyen képes
– felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét,
– előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Néptánc
A tanuló ismerje
– a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100),
– a tanult táncrendeket.
Legyen képes
– a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni,
– 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni,
– legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat.

Folklórismeret
A tanuló ismerje
– a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit,
– a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit,
– a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti
momentumait, hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit.
Legyen képes
– rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a hagyományos népi
kultúrában,
– megkülönböztetni a népi és „magas” kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket,
– felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit,

– önálló véleménynyilvánításra a látott művekről.

Kinetográfia
A tanuló ismerje
– a mozdulatelemzés alaptényezőit,
– a mozdulat és helyzet típusait.
Legyen képes
– a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni, és stílusosan előadni.

Tánctörténet
A tanuló ismerje
– az adott évfolyam tananyagát:
= a táncművészet kimagasló alapműveit,
= a nagy egyéniségek munkásságát,
= az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat.
Legyen képes
– elemezni a táncművészet különböző stílusait,
– a társművészetek iránti érdeklődésre,
– a múlt és a jelen értékeinek befogadására.

A NÉPTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.

1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Folklórismeret írásbeli: 30 perc
szóbeli: 5 perc

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Népi játék, néptánc
– előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. koreográfia
részletének előadása: csoportosan
5–10 perc
– improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár),
egyénenként, illetve párban,

összesen:

4 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. Az írásbeli vagy szóbeli 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.

Folklórismeret:
– Jeles napok,
– Munkavégző ünnepek,
– Az emberélet fordulói.

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma

Koreográfia:
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított
folyamat) csoportos bemutatása.

Improvizáció:
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból a
nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár), illetve egyénenként
párban.
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a
dialektusból.

3. A vizsga értékelése

3.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

Írásbeli vizsga:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. Az
osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a
vizsga elnöke hagy jóvá.

Szóbeli vizsga
– A szokás elhelyezése az évkörben,
– A szokástartalom ismerete (magyarázata),
– Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól,
– A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke.

3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

– a koreográfia ismerete,
– a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során,
– a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
– partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása.

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.

1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet

5–10 perc

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Néptánc
– Improvizáció 8–10 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma:

Tánctörténet
– a köznapi és művészi mozgás,
– a tánc és a társművészetek,

– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk)
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
– romantikus balettek,
– klasszikus balettek,
– modern tánc,
– folklórizmus,
– jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának
jellemzői,
– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:

Improvizáció:
A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort. A
tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő szerepben
improvizál. Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrendet.

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

3. A vizsga értékelése

3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. Az
osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a
vizsga elnöke hagy jóvá.

3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

– a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
– kiemelkedő alkotók és művek ismerete.

3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
– 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.

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

1. 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.

2. A program 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 különféle szakirányú területeken
szerezhetnek jártasságot.

3. 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.

A KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI,
FELADATAI

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére.
Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok
értékeit, az értékmegőrzés formáit.
Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult művészi
kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
a vizuális információk, közlemények megértésére,
a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
a kifejezési eljárások használatára,
élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
tervezésre, konstruálásra,
a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
eszközhasználatra, anyagalakításra,
a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
tárgykészítésre, környezetformálásra,
a kézműves tevékenységek gyakorlására,
a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére,

a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására,
a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
az esztétikum iránti igényt,
az esztétikai élményképességet,
az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12 évfolyam

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapok

1.

2.

1.

2.

3.

4.
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10.

2–4
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2
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2
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Műhely-előkészítő

2

2
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2

2

2
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2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Vizuális alapismeretek

Műhelygyakorlat
Szabadon választható
tantárgy

1

1

Továbbképző

Szabad sáv
Összesen:

2–4

2–4

1

1

1

1

1

1

1

1

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6 4–6

1

1

4–6
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A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható.

A képzés tanszakai, tantárgyai

Az előképző komplex művészeti tantárgya:
Vizuális alapismeretek

Kötelező tantárgyak:
Rajz-festés-mintázás
Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat
Média: fotó-videó
Iparművészet: bőrműves, fémműves, kerámia, kézművesség, textilműves, tűzzománckészítő

Szabadon választható tantárgyak:
Művészettörténet
Népművészet
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike választható.

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást.
A műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú tevékenységeket.

A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől függően a fenti műhelyek
közül a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat.

A képző- és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele
mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág)
képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

1. 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.

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
figyelembevételével kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és
tudása.
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel
meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.

A vizsga tantárgyai:

– rajz-festés-mintázás
– műhelygyakorlat

A fentieken felül szabadon választható vizsgatárgy:
– művészettörténet,
– népművészet

A szabadon választható vizsgatárgyak 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.

3. 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 képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett
alapvizsga- vagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-festés-mintázás
tantárgyból. A műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható.

4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön
osztályzattal kell minősíteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok
számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső
eredmény meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve
vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a
vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem
teljesítette.

KÖZÖS KÖTELEZŐ TANTÁRGY

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamára a program a következő cél- és feladatrendszert
határozza meg:
a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése,
a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása,
a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése,
a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése
az elemzés,
az elvont gondolkodás,
a képi gondolkodás,
a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés),
jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben,
jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben,
a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása,

az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) megismerése,
alkalmazása,
a művészettörténet nagy korszakainak ismerete,
a vizuális kifejezőkészség fejlesztése.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a rajz-festés-mintázás alapelemeit,
a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét,
a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit,
a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait,
a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában.
A tanuló legyen képes
a látványt értelmezni,
a kompozíciós ismereteket alkalmazni,
síkban és térben alkotásokat létrehozni,
a művészettörténet nagy korszakait ismertetni.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a vizuális nyelv kifejezőeszközeit,
azok jel- és jelentésrendszerét,
a sík- és térábrázolás szabályrendszerét,
az ábrázoló geometria alapelemeit,
a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait,
a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait,
a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit,
az anatómia alapvető törvényszerűségeit, azok ábrázolási konvencióit,

a művészettörténet nagy korszakait.

A tanuló legyen képes
a tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) feldolgozására,
a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására,
sík- és térbeli művek létrehozására,
konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére,
a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására (tanári
segítséggel),
a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotó munkája során felhasználni.

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS-TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Rajz-festés-mintázás

2. A vizsga tartalma

max. 90 perc

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a
tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása.
A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a gondolati
tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról – grafikáról,
festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát,
képességét.

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás.
A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi,
festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait (tanulmányrajzok,
tervvázlatok, színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok…). A tanuló által benyújtott alkotás a
feladatra adott megoldás vagy megoldások.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát
szervező intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállón készített tanulmány.
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon választott
eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített tanulmány témája lehet:
természetes forma,
mesterséges forma,
forma és mozgás,
forma, tér, szerkezet.

3. A vizsga értékelése

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség,

gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség,
képzőművészeti technikákban való jártasság,
kísérletező készség,
tervező, feladatmegoldó készség,
kreativitás,
manuális készség.

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás

max. 120 perc

2. A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a
tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati tartalomnak megfelelő
átíró, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. A feladatmegoldás tükrözze a
tanuló művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a
képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett
tudását. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló képzőművészeti technikákban való
jártasságát, képességét, tudását, művészi igényességét.

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat.
A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény által meghatározott
komplex képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának
menetét (időterv, folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, szerkezeti rajzok, forma-

kompozíció-, és színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, plasztikai kísérletek, makettek,
látvány- és arculattervek…), a feladatra adott választ vagy válaszokat.

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány.
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon választott
(grafikai, festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült tanulmány témája lehet:
természetes formák,
mesterséges formák,
külső vagy belső tér,
térben megjelenő figura,
portré.

3. A vizsga értékelése

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség,
gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség,
tervező, feladatmegoldó készség,
képzőművészeti technikákban való jártasság,
kísérletező készség,
kreativitás,
manuális készség,
művészeti ismeretek,
esztétikai érzékenység,
tárgyalkotó készség,

a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása.

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MŰHELYGYAKORLAT

GRAFIKA TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A grafikai műhelygyakorlat tanítási célja az egyedi és sokszorosított grafikai eljárások megismerése.
A grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenységnek
megismertetése.

A grafikai műhelygyakorlat célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló
ismerkedjen meg a grafikai tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókkal,
sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát,
ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival (sokszorosítható grafikák, illusztráció,
reklámgrafika stb.),
tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai technikát,
ismerje a szaknyelvet,
legyen tájékozott a grafika művészettörténetében,
tevékenységének végzésében váljon önállóvá,
legyen nyitott az új médiumok megismerésére (számítógép),
felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább folytathassa.

A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót ismertesse
meg

a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok működésével,
kezelésével,
a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével,
a segédanyagok tulajdonságaival, használatával,
a szabványokkal, a méretekkel, az installálási törvényekkel,
a szakma rövid történetével,
a képzőművészeti gyakorlatban, a feladatokban felhasználható vizuális elemekkel (pont,
vonal, szín stb.),
a képépítés törvényszerűségeivel,
a színelmélet alapjaival.
A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a tanulóban
fejlessze ki a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert,
alakuljon ki véleménynyilvánítási igény és képesség,
alakuljon ki a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a képépítés alapvető szabályait,
a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait,
az egyedi és sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárások –
sokszínű technikai lehetőségeit,
a grafika történeti és technikai sajátosságait,
a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, a linó és fém anyagokat.
A tanuló legyen képes
az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására,
vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra dolgozásra,
az egyedi és sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárások –
sokszínű technikai lehetőségeinek alkalmazására,

esztétikus képi megjelenítésre.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit,
a hazai kortárs grafika eredményeit.
A tanuló legyen képes
önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra,
technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására,
az iparban használatos reklámhordozók (könyv, lemezborító, plakát) tervezésére,
klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére,
önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására,
kiállításra alkalmas munkák alkotására.

A GRAFIKA TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Grafika műhelygyakorlat

max.

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– grafikakészítés

130 perc

180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló a grafikaművészet anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, az egyedi és a sokszorosított grafikatechnikai
lehetőségekről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai
technikákban elért jártasságát, tudását.

A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, a
tanult grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított grafikai alkotás, amely lehet:
alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg…),
versillusztráció,
természeti forma tanulmánya, átírása.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát
szervező intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás.
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított egyedi rajz vagy
sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás, amely lehet:
exlibris,
embléma,
piktogram,
illusztráció,
mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján.

3. A vizsga értékelése

A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
rajzi, tervezői készség,
tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség,
alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret,
színelméleti alapismeretek,
a kész munka összhatása.

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Grafika műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 60 perc
– grafikakészítés

180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:

Grafika műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő, a
tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a grafika anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása
mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét.

2.1. A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész grafikai alkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi tervezési munka alapján megvalósított
grafikai alkotás, amely lehet:
stílustanulmány,
borítóterv hang- és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító…),
könyvborító terv, könyvillusztráció,
naptár.

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 grafikai alkotás.
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és szöveg együttes
kompozíciójára és szabadon választott technika alkalmazására épülő grafikai alkotás, amely lehet:
plakát,
könyvborító,
vers- vagy prózaillusztráció.

2.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a grafika anyagai, eszközei,
grafikai technikák és technológiák,
a grafika műfaji sajátosságai,
a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,
a grafikaművészet stíluskorszakai,
a magyar grafika jeles képviselői,
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése

3.1. A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség,
rajzi, tervező és kivitelező készség,
a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított grafikák, vegyes
technikák) szintje,
eredetiség, egyediség,
a kész munka összhatása.

3.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.

FESTÉSZET TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg
azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei,
a színtan egyes alapvető problémáit és azok alkalmazását a festészetben,
a festészeti technikákat, kifejezési nyelvi eszközeit,
a szín és fény alapvető összefüggéseit,
a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit,
a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait,
a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat.

A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló
sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat,
szerezzen ismeretet a festészet mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és
történetéről.
A tanuló legyen képes festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében eligazodni,
önálló alkotásokat készíteni.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a hagyományos festészeti technikákat,
a technikák alkalmazásának módozatait,
a festészet történetének nagy korszakait,
a festészeti technikák határeseteit (pl. montázs, kollázs, manipulált fotó, festett
síkplasztikák),
a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és -visszaadó szerepét.

A tanuló legyen képes
a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni,
figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni,
vázlatokat készíteni, és azok után festményeket alkotni,
síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni,
a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció,
computergrafika) alkotni,
véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a festészet technikai eljárásait,
a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban,
a kompozíció törvényeit,
a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat (videofestészet,
computer-festészet),
a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet),
a festészettörténet nagy alkotásait,
a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét,
azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet,
elemezhet.
A tanuló legyen képes
önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és
létrehozására,
saját alkotó tevékenységének következetes nyomon követésére és dokumentálására
(portfolió készítése),
a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására,
önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően,
véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására.

FESTÉSZET TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Festészet műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– képtárgykészítés

130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tervező, képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló festőművészet anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, képépítési szabályairól, színtani alapjairól
megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban
elért jártasságát, tudását.

A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy alkotássorozat.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, a
tanult festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti alkotás, amely lehet:
belső tér egy részletének feldolgozása,
külső tér egy részletének feldolgozása,
irodalmi mű illusztrációja,
emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz,
érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat,
figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával,
díszletterv.

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 festészeti alkotás.
A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a
tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával létrehozott színes
kompozíció, amely lehet:
különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása,
a belső tér egy részletének ábrázolása,
portré vagy önarckép,
képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű személyes átírása,
stílustanulmány.

3. A vizsga értékelése

A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
rajzi, tervezői képesség,
képépítés, kompozíció,

kifejezőerő, hangulati hatás,
tartalomhoz illő technika megválasztása,
a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek,
kontrasztok, fény-árnyék-szín összefüggései) szintje,
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
a kész munka összhatása.

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Festészet műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 60 perc
– képtárgyalkotás

180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Festészet műhelygyakorlat

2. A vizsga tartalma

max. 10 perc

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő,
gondolati tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a festészet anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása
mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét.

2.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti alkotás
vagy alkotássorozat.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi tervezési munka alapján megvalósított
nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, amely lehet:
csendélet,
portré,
lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba…),
jelmezterv,
reklámtéma feldolgozása.

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 készített festészeti alkotás.
A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, színes
tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával elkészített festészeti alkotás,
amely lehet:
természetes vagy mesterséges forma,
enteriőrbe elhelyezett figura,
saját fotó feldolgozása,
illusztráció,

elbeszélő képsorozat saját témára.

2.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
a festészet anyagai, technikai eszközei,
festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel- és jelentésrendszere), műfajai,
festészeti technikák és technológiák,
a festészet műfaji sajátosságai,
a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai,
a festőművészet stíluskorszakai,
a magyar festészet jeles képviselői,
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése

3.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képesség,
a tervező és kivitelező képesség,
színtani ismeretekben való jártasság,
a kompozíció törvényeinek ismerete,
a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje,
eredetiség, egyediség,
a kész munka összhatása.

3.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.

SZOBRÁSZAT TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szobrász műhelymunka célja
a vizuális műveltség megalapozása, fejlesztése olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása
és gyakoroltatása által, melyek felkészítik a tanulót a tárgyalkotásra, a plasztikai alakításra, a
szakirányú továbbtanulásra.

A szobrász műhelymunka feladata a vizuális neveléssel párhuzamosan olyan alapozó és speciális
ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a fenti célok megvalósulását.
A műhelymunka feladata, hogy ismertesse meg a tanulót
a szobrászművészet sajátos nyelvével, kifejezőeszközeivel, megnyilvánulási formáival,
a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel,
a szobrászműteremmel és felszerelésével,
a munka során használt anyagok és szerszámok használatával,
a kéziszerszámok készítésével,
a klasszikus szobrászat formai megoldásaival, és az azoktól való elszakadás lehetőségeivel,
az új anyagokkal és azok használatával,
a kreatív feladatmegoldásokkal a tervtől a kész munkáig.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a szobrászat fontosabb eredményeit, művészettörténeti időrendiségben,

a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat,
a szoborkészítés alapjait, a készítés technológiáját,
a gyakorlatban megismert anyagok jellemző tulajdonságait és felhasználási területét,
a balesetvédelmi szabályokat,
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes
az anyagismeret birtokában alkalmazni a célnak legmegfelelőbb szobrászi eljárást,
életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába,
a tárgyak elemzésére az anyag-funkció-forma szempontjai szerint,
felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget.
A tanuló rendelkezzen
biztos rajztudással,
műelemzési készséggel,
agyagból történő mintázás készségével,
a gipszmunkák terén alapvető ismeretekkel, gyakorlattal.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a szoborkészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét,
a szobrászat klasszikus műfajait,
a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon,
a szobrászműterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok előírásszerű kezelését,
a műalkotás és a környezet összefüggéseit a szobor - enteriőr viszonylatában,
a legfontosabb munkavédelmi teendőket.
A tanuló legyen képes:
a tervszerű, igényes munkavégzésre,
önálló tervezésre anyag-funkció-forma egységében,
terveit igényes műhelyrajzban megjeleníteni,

megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni,
az alkotómunka során pozitív élményeit beépíteni a műbe,
a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani,
pozitív formát készíteni agyagból, gipszből,
a szobrászatban használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, gipszelő szerszámok…)
előállítani,
arányos kicsinyítésre és nagyításra,
a természeti és mesterséges formák megmintázására, átírására,
az alapvető anatómiai ismeretek alkalmazására,
a szobrászat hagyományos anyagainak (terrakotta, fa, kő, bronz...) használatára,
a szobrászat segédanyagainak (gipsz, plasztilin...) alkalmazására,
a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámok és gépek használatára,
a feladatnak megfelelő váz- és tartószerkezet összeállítására,
érem, relief, portré, ember- és állatfigura mintázására, faragására,
biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására.

A SZOBRÁSZAT TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama

Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Szobrász műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 40 perc
– plasztikai tárgykészítés

140 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tervező, plasztikai alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a szobrászat anyagairól,
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, a térépítés szabályairól és formatani
ismereteiről megszerzett tapasztalatait. A plasztikai tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a
tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását.

A szobrászat műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – rajzi, tervezési munka alapján megvalósított alkotás,
amely lehet:
mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből,
mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva,
drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát
szervező intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika.
Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb
szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási technikával létrehozott alkotás,
amely lehet:
mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, természeti tanulmány vagy
illusztráció,
szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika.

3. A vizsga értékelése

A szobrász műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
rajzi, tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,
alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság,
a szobrászat alapvető technikáinak (mintázás, gipszmunkák, faragás) ismerete, gyakorlati
alkalmazása,
térépítés, kompozíciós készség,
egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete,
a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása,
a kész munka összhatása.

A SZOBRÁSZAT MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Szobrász műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– plasztikai tárgyalkotás

190 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Szobrász műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tervező, plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A tervező feladat tükrözze a tanuló gondolati
tartalomnak megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a szobrászat anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A plasztikai tárgyalkotó
feladat megoldásában mutassa be a tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását,
művészi igényességét.

2.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy tárgyegyüttes.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – rajzi, tervezési munka alapján megvalósított alkotás,
amely lehet:
mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből,
mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva,
drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika,
épülethez készült szobrászati díszítőelem.

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 plasztika.
Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb
szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási technikával létrehozott alkotás,
amely lehet:
mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára,
természeti tanulmány vagy illusztráció,
szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika,
építészeti díszítőelem.

2.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a szobrászat anyagai, eszközei, műfajai,
szobrászati technikák és technológiák,
a szobrászat műfaji sajátosságai,
a szobrászat legjelentősebb alkotásai, alkotói,
a szobrászat stíluskorszakai,
a szobrászat és az építészet kapcsolata,
a magyar szobrászat jeles képviselői,
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése

3.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség,

rajzi, tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség,
formatani ismeretekben való jártasság,
térszervezés, a kompozíció törvényeinek ismerete,
műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete,
a szobrászati technikák és eljárások alkalmazásának szintje,
egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete,
kreativitás, egyediség,
a kész munka összhatása.

3.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.
MAKETT- ES PAPÍRTARGYKESZITO TANSZAK

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATAI
A makett és papírtárgy műhelymunka tanításának célja:
•

az anyagi minőségek, esztétikai értékek iránti fogékonyság fejlesztése,

•

a tanulók problémaérzékenységének, manuális készségének és igényessé-gének kialakítása,

•

a tanulók mesterségbeli tudásának megalapozása.

A műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan:
•
olyan alapozó és speciális ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása és begya-korlása révén a
tanuló képes lesz a papírból önálló tervező és kivitelező munka révén művészi tartalmú alkotásokat
létrehozni,
•
az anyag széleskörű ismerete folytán könnyítse meg a tanuló munkáját a különböző
művészeti területeken.
A

papírtárgykészítő műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel

párhuzamosan ismertesse meg a tanulót:
•

a papír kultúrtörténeti jelentőségével,

•

a papírművészet műfajaival,

•

a papírkészítés folyamatával,

•

a tárgyalkotás anyagaival, eszközeivel,

•

a gazdaságos és sokrétű felhasználás módozataival,

•

az alkotó folyamat fázisaival,

•

a munkafogásokkal,

•

az eszközök balesetmentes használatával,

•

a tárolás és konzerválás módjaival.

Alakítsa ki és mélyítse el a tanulóban:
•
azokat a tulajdonságokat, amelyek révén képessé válik a tanultakat adaptálni és alkotó
munkát végezni,
•
az igényt az általa készített tervek, leírások, alkotások pontos, esztétikus ki-vitelezésére,
bemutatására,
•

a véleménynyilvánítás igényét és képességét,

•

rendszeres, céltudatos gondolkodást, készséget a gazdaságos megoldások keresésére.

MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
2. KÖVETELMÉNYEK
Az alapfok végén a tanuló ismerje:
•

a papír történetét, gyártási folyamatát, eszközeit,

•
a papírfajtákat, azok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, szabványos méreteit (A
sorozat),
•

a papírmegmunkálás eszközeit,

•

a munkafolyamatok sorrendiségének j elentőségét,

•
a gyakorlatban elsajátított technika hibalehetőségeit, törekedjen ezek elkerü-lésére és tudja
a jelenségek magyarázatait,
•

néhány tárgy elemzésén keresztül a forma és funkció jelentőségét,

•

a forma és díszítmény szerepét, törekedjen ezek egységének a megteremté¬sére,

•

a betűírás történetét, a betűtípusokat,

•

néhány papírjáték készítését, használatát,

•

az origami történetét, a papírhajtogatás szimbólumait, alapfogásait,

•

a sárkánykészítés történetét, az aerodinamika alaptörvényeit,

•

a papírnak más anyagokkal történő társítási lehetőségeit,

•

a makett és modell közötti különbséget,

legyen képes:
•

a tanult elméleti és gyakorlati ismereteit alkotó módon alkalmazni,

•

az eszközök rendeltetésszerű használatára,

•

gyakorlati tapasztalatai birtokában egyszerűbb tárgyakból variáció sorozatot készíteni,

•

a műhelyrajzokat értelmezni, igényesen megvalósítani,

•

az elkészült munkát elemezni, megítélni.

A tanuló a továbbképző végén a fentieken felül ismerje:
•
a papírfajtákat, azok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, szabványos méreteit (A és B
sorozat),
•
a papír felhasználásával, megmunkálásával kapcsolatos tipikus feladatokat,
feladatcsoportokat és azok megoldási lehetőségeit,
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•

az anyagismeret birtokában alkalmazni a célnak megfelelő eljárásokat,

•

saját ötleteit a technológiához igazítani és megvalósítani azokat,

•

a betűírás és a nyomtatás történetét, különböző módozatait,

•

néhány jellegzetes papírjáték készítését, használatát,

•

a papírhajtogatás szimbólumrendszerét,

•

a tervezés ergonómiai szempontjait,

•

a papírnak más anyagokkal való társítási lehetőségeit, azok korlátait,

•

a könyvkötés alapfogásait, eszközeit,

•

a papírművesség irányzatait, jelentős alkotóit és munkásságukat,

•

az aktuális feladathoz kapcsolódó területek elméleti és gyakorlati követel-ményeit,

•

a jelentésre, rendeltetésre utaló formai jellemzőket, történeti és kortárs tár-gyakon,

•

a papír szakszerű tárolásának feltételeit,

•

a papír konzerválásának és restaurálásának anyagait, eszközeit, műveleteit,

legyen képes:
•
a feladatok megoldásához szükséges rajzi, tervezési és műhelyrajzok értel-mezésére, igényes
elkészítésére, bemutatására,
•
a papír megmunkálásához használt eszközök, gépek, berendezések rendeltetésszerű
használatára,
•
a papírfajtákat, a megmunkálás módjait a feladatnak, az igényeknek legmegfelelőbben
kiválasztani és alkalmazni,
•
a művészeti háttér és elméleti ismeretek integrálására, alkalmazására a fela-dat
megoldásában,
•

a pozitív esztétikai minőségeket környezetében felismerni,

•
a feladat megoldásával kapcsolatban kreatív módon ötletekkel, elképzelé-sekkel előállni, azok
mellett érvelni.
MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
3. TANANYAG
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Célja: hogy játékos formában, az életkori sajátosságokat figyelembe véve meg¬ismertesse a
tanulókat a programmal és felkeltse érdeklődésüket a papírral való tágabb körű foglalkozás iránt.
A műhelyelőkészítő tematikájának bemutatása
Az előkészítő tematikájának ismertetése A papír felhasználási területei, tulajdonságai A
felhasználhatóságot befolyásoló tényezők
A tangram
A játék szerepe a gyermekek életében A tangram lényege
Sablon alapján tangram készítés
A megfelelő papír kiválasztása. Az anyag és funkció kapcsolata A színek szerepe. Különböző alakzatok
kirakása
Papírhajtogatás

Az origami eredete, jelentése és jelentősége
Az általánosan elfogadott hajtogatási jelölések, szimbólumok értelmezése Alaphajtogatások
megismerése (zsebkendő, szalvéta, tölcsér, sátor, batyu) Különböző papírok kipróbálása
Állatfigurák hajtogatása (kutya, róka, nyúl) Játék az elkészült figurákkal
Papír batikolása.
A batikolt papír felhasználásával titkos boríték hajtogatása
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Papírkivágások
Szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták
Egyszerű papírsablonok készítése szitanyomáshoz
A technika ismertetése, bemutatása A tervezés lépései Sablonok készítése és kipróbálása Nyomatok
készítése
Különböző karakterű papírok használata
Nyomtatás papírra, kipróbálás textilen
Egyéni munkák és nagy közös kompozíció készítése
Marionett báb készítése - kedvenc mesefigurám címmel
A báb megtervezése A fej kialakítása papírmaséból Test készítése dobozok felhasználásával
Anyagtársítások alkalmazása
Papírmakett készítése - az én kunyhóm címmel
A makett megtervezése
A makettek készítése dobozok kialakításával, kiegészítésével, mértani testek készítésével A környezet
jelentősége A szimbólumok, jelek szerepe
Bűvös tárca készítése
Az anyagok előrajzolása, pontos leszabása A borítás, a sarok kialakítása. Az anyagtársítás fontossága
Papírsárkány készítése
Az érdeklődés felkeltése A sárkány fő részei, azok funkciói A stabilitás jelentősége, a díszítés szerepe
Az elkészült munka kipróbálása, röptetés
Repülőmodell készítése
A pontosság szerepe, sablonhasználat. Szimmetria

Az illesztések, a ragasztás esztétikuma Az elkészült modell kipróbálása
Reklámsapka készítése
A viselhetőség és a méretek figyelembevétele tervezéskor A szín és a felirat szerepe. Karcolás, hajtás
Képeslap készítése
A cél és a célszerűség. A felirat szerepe
Szétnyitható képeslapból kiemelkedő egyszerű formák létrehozása
Kiállítás rendezése a munkákból
Vendégek (szülők) meghívása a saját készítésű kártyákkal Játékos feladatok az érintett témák kapcsán
Családi origami készítés (kétkezes a mamával)
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3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A papír
Az íráshordozók: kő, agyag, papirusz, pergamen, viasztábla, fakéreg, pálmale¬vél, selyem, papír A
papírgyártás:
története, alapanyagai, segédanyagai, folyamata A papír tulajdonságai:
négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási irány A papír csoportosítása:
négyzetméterenkénti tömeg, anyag, tárolás A papír szabványos méretei (A sorozat)
A struktúra, faktúra és textúra
A struktúra, mint az anyag szerkezete A textúra, mint a struktúra felülete A faktúra, mint a külső
behatásra változó felület
Az origami
Az origami: eredete, jelentősége, jelölésrendszere, alapanyagai A leegyszerűsítés, elvonatkoztatás
A papírsárkány
Készítésének történeti áttekintése, eredete, funkciói, fajtái, anyagai Az aerodinamika főbb törvényei
A tervezés szempontjai
A színek figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe A sárkánykészítés anyagai, eszközei
Az álarc, maszk

Az álarc, maszk szimbolikus jelentésének kultúrtörténeti áttekintése Az álarc, maszk funkciói:
színházi, rituális, halotti
Helyi folklorisztikus sajátosságok
A papírmasé készítés eredete, technikája, felhasználási lehetőségei A görög színház jellemzői és a
görög mondavilág
GYAKORLAT
A papír alapanyagainak, előállítási módjainak, tulajdonságainak megismerésé¬vel játékos feladatok
megoldása (házilagos papírkészítés; alakítás - tépés, nyí¬rás, vágás, hajtogatás, rétegképzés)
FELADATOK
A papír megismerése
A papír anyagvizsgálata (négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási irány)
Merített papír készítése
Merített papír készítése áztatott, turmixolt papírpépből, főzött spárgadara-bokból
A merített papír színezése, kombinálása termésekkel
Texturális és fakturális hatások érzékeltetése, kompozíciókba formálása ér-zelmek kifejezésére
Origami
Az alaphajtogatások (zsebkendő, szalvéta, tölcsér, sátor, batyu) megtapasz-talása különböző
papírfajták felhasználásával Az egyénileg ideálisnak tapasztalt papírfajta kiválasztása Saját színezésű
papírból egyszerű formák létrehozása, azok széleskörű vari¬ációs lehetőségeinek előállítása
Papírsárkány
A sárkánykészítéssel kapcsolatos műveleti sorrend, pontossági igény elsajá¬títása (sablon
felhasználás, rajzolvasás alapján önálló tervezés és kivitelezés) A repítési próbák alapján módosított
új változatok készítése
Álarc
Álarcok készítése görög monda alapján papírmaséból Jellemábrázolás A monda eljátszása
Minimumkövetelmény A tanuló sajátítsa el az elméleti ismereteket.
Ismerje és alkalmazza a merített papír előállításának, a papír megmunkálásának alapvető műveleteit.
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4. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET

A papírművészet irányzatai és technikái
A sík és térbeli megjelenítés kifejező eszközei
A metszetek, rétegképzés, visszafejtés, papírmasé, hálózatok testté formálása, stb.
Árnyjáték
Az árnyjáték eredete
Az árnyjáték nemzeti (Kína, Jáva, Törökország, Magyarország) sajátosságai Az árnyjáték sajátos
technikai jegyei A bábok anyaga, fajtái A mozgatás, mozgathatóság lehetőségei A jellemábrázolás
folthatássá redukálása
Egyéb bábtípusok
A botbáb, gyűszűbáb, kesztyübáb, marionettbáb főbb jellemzői
A bábtervezés követelményei
Az anyag, konstrukció, jelzés, szín, arány szerepe
Testek, testcsoportok
A mértani testek származtatása A testépítés szabályai: tervezés, kivitelezés
Az elemek hatásának megváltozása helyzetük és kapcsolatuk variációja A szórna fogalma
Térábrázolás
A térábrázolási konvenciók
Optikai csalódások: a perspektíva és az axonometria fintorai Escher rajzai, térformái A színek szerepe
a térérzékelésben
GYAKORLAT
Papírmetszetek készítése
Árnyjáték tervezése, kivitelezése, megelevenítése. A vizuális nyelv, az ábrázo¬lás elemeinek, a
kifejezés eszköztárának alkalmazásával testek, testcsoportok, használati tárgyak létrehozása, az
alkotó fantázia kibontakoztatása
FELADATOK
Papírmetszet
Egyszerű díszítő elemek szimmetrikus, pozitív-negatív formákká, ritmussá rendezése
Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín- és forma-variációk létrehozása
Árnyjáték

A tanulók által kiválasztott népmese megjelenítése
A figura, a karakter, a konstrukció, a díszlet, a jelmez, a paraván megterve¬zése
Kivitelezés egyéni és csoportmunka keretében A mese bemutatása
Testek, testcsoportok
Testhálók, testek készítése
Csonkolt testek testhálói
Vetületi rajzok alapján a test előállítása
Szabályos sokszögek hajtogatása, a sokszögekből testek építése egymásba
csúsztatással, a variációs lehetőségek kihasználásával
Szómák készítése színek használatával és azok megelevenítése (tárgyiasítás)
Lehetetlennek tűnő, ill. többértelműnek látszó tárgyak előállítása
Adott testek felszínét betöltő mintaelemek tervezése (raport)
Formaváltoztatás grafikával (formarobbantás)
A mértani testek optikai megjelenítésének megváltoztatása rákerülő grafiká-val, színekkel
Képkeret
Különböző profilú papír keretek tervezése és kivitelezése egy lapból hátlap¬pal
Sík és domború keretdíszek tervezése és megvalósítása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a papír méretének és formájának megváltoztatását hajtoga¬tással.
Tudjon testeket, testcsoportokat készíteni.
Legyen képes hibás, illetve hibásnak tűnő rajzok elemzésére a térábrázolási konvenciók alapján.
Alakuljon ki az alapvető eszközhasználó jártasságok megléte.
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
5. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A makett, a modell
A makett és a modell közös és eltérő ismérvei

Szerepük a tervezési folyamatban (művészet, ipar)
A természeti formák szerepe a formatervezés szempontjából
A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés
A megértést, megjelenítést segítő eljárások alkalmazása: pozitív-negatív forma - a karakter,
formakövető vonal - a plaszticitás, metszetek - a belső szerkezet, nézeti képek - a tömeg, térréteg - a
térmélység,
folyamatábra, fázisrajzok - a mozgásváltozás kifejezésében
A tervezés általános szempontjai
Az anyag, szerkezet, funkció, forma egysége
Mobil
A mobil jelentése
Néhány a témához kapcsolódó fizikai (statikai, mechanikai) törvény megisme-rése
Az alkotást segítő képzőművészeti példák elemzése: Moholy - Nagy László, N. Schöffer
GYAKORLAT
A makett, modell, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és környezetterve¬zés, személyes
élmények, a fantáziavilág kivetítésével
FELADATOK
Makett
Meglévő épületek makettezése különböző módszerekkel
Mértani testekre bontás, majd testcsoporttá építés egyetlen összetett testként
szemlélve
Az épület, épületcsoport környezetbe illesztése, annak szimbolikus megjele-nítése
Önálló tervezés: lakás, tárgy
A terv makett formájában történő kivitelezése a papír, a papírmasé sokrétű alkalmazásával
Modell
Repülőmodell készítése kész tervrajz alapján A papír társítása fával
Egy szabadon választott szerkezet modellezése Szerkezetet szemléltető tervrajzok készítése A
megvalósítandó terv kiválasztása, indoklása A modell elkészítése
ítéletalkotás, a szükséges módosítások végrehajtása Mobil

A papír társítása fémhuzallal, fonallal
Egyszerű síkidomokból mobil létrehozása, színkompozíciós változatok elő-állítása
Mértani testek, összetett formák mobillá rendezése A részek összeépítettségét, statikai rendszerét
magyarázó rajzok készítése
Emberi, állati alak mobilként való megjelenítése A tipikus mozgásformák jelzése
Az esetlegesség kizárása különböző szerkezeti, rögzítési megoldásokkal
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
Hirdetőtábla
A tartószerkezet makettezése
Az információt hordozó felület mobilként való működése a felismerhetőség, olvashatóság és a színek
szerepének figyelembevételével
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a makett és a modell közös és eltérő ismérveit, tervezésük és készítésük alapelveit
és technikai fogásait, a tervek pontos, esztétikus kivi¬telezését.
6. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A betű
Az írás jelentősége Az írás előzményei A fejlődés útja a képírástól a betűig A betűtervezés
szempontjai:
szerkezet, arány, karakter, olvashatóság, a mondanivaló és a betűtípus harmóniája, a dekorativitás,
esztétikai élmény
A nyomtatás
Kultúrtörténeti jelentősége Tipográfiai szempontok:
méret, alak, papírfajta, betűfajta, betűméret, "tükör", képek elhelyezése, kötés...
Alkalmazott grafika
A funkció támasztotta tervezési követelmények, specifikumok:
könyv, plakát, bélyeg, papírpénz A vízjel, piktogram szerepe:
védjegy, reklám, információ, díszítés A képi megjelenítés eszközrendszere: a kifejezés, gondolatközlés
módszere, a látvány, a gondolat lényegének kiemelése, tervezői ötletek, elgondolások, alternatívák
megfogalmazása, a képi megjelenítés, értelmezés műveleteinek elvégzése A komponálás lehetőségei:

alá- és mellérendeléssel, időrenddel, sorrendiséggel, nézőpont szabad megválasztásával,
képkivágással, színtranszponálással\
GYAKORLAT
Az alkalmazott grafikai eljárások képi kifejező eszközeinek felhasználásával a mindennapi életben
gyakran előforduló tárgyak készítése
FELADATOK
Betűk, vízjelek, piktogramok
Olyan betűsablon, sablonelem készítése, amely egy betűtípuson belül az ABC minél több betűjének
előrajzolását teszi lehetővé
Betűk, betűcsoportok, piktogramok, vízjelek tervezése síkban és térben Síkból kiemelkedő forma ragasztással, ragasztás nélkül Papírmetszetek rétegfelrakása. Visszafejtés Dobozszerű, üreges
kiképzés Papírmasé
A különböző vízjelek egymásutánja, mint képírás Plakát tervezése
*

Sík plakát készítése különböző rendezvények, termékek reklámozására

(képzőművészeti, zenei, irodalmi, sport, környezetvédelmi, cirkuszi...)
Domború plakátok készítése papírmaséból Rétegfelrakással, mobil elemekkel a térbeliség
szemléltetése
Hirdetőoszlop tervek, makettek készítése A papír társítása más anyagokkal A környezeti elemek
szimbolikus jelzése
Bélyeg tervezése
Sorozatterv szabadon választott témában A témát jelző egyedi mappa készítése a tervrajzoknak
Pénz tervezése
A fizetőeszközök specifikumainak (a hagyományos, általános érvényű pénz¬érmék és papírpénzek; a
speciális fizetőeszközök; a hamisítás lehetőségét gátló jelek, eljárások) figyelembevételével papírpénz
tervezése
Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes cTpapír előállításával, megmunkálásával kapcsolatos ismeretanyag
elsajátítására; a tárgy tervezés, tárgyelemzés szempontjainak kö-vetkezetes alkalmazására.
Alakuljon ki a papír kínálta formai, technikai alkalmazási követelményeket figyelembe vevő
tárgyalkotó képessége.
Legyen képes gyakorlati tapasztalatok birtokában variációs sorozatok előállítására különböző
technikákkal.

Tudja az eszközöket, segédanyagokat rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni.
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Sokszorosító grafikai eljárások
A fametszet A linómetszet A rézkarc A szitanyomás
A fénymásolás jelentősége
A fénymásolás működésének lényege A fénymásolásban használható papírfajták A fénymásológép
előírásszerű működtetése A kicsinyítés, nagyítás
A másolandó kép, szöveg minőségének megfelelő beállítások A fénymásolás alkalmazása a művészi
kifejezés eszközeként Példák a XX. sz. művészetéből
A papír
A szabványos papírméretek (B sorozat) A papír szakszerű tárolása A tárolás környezeti feltételei:
hőmérséklet, páratartalom, mechanikai, kémiai elváltozások megakadályo¬zása, védőcsomagolás,
tűzvédelmi előírások betartása A tárolás eszközigénye
Nyomdalátogatás
A konzerválás
A konzerválás anyagai, eszközei, műveletei (felületi kezelés, impregnálás)
A restaurálás
A restaurálás célja, feladatai, anyagai, eszközei A felület tisztítása, a foltok eltávolítása A sérült papír
javítása, a hiányok pótlása Restaurátorműhely megtekintése
Vegyszerek szakszerű tárolása, balesetmentes használata
GYAKORLAT
A témának megfelelő eljárások, papírfajták alkalmazása. A papír állagmegó¬vása, restaurálása
FELADATOK
Papírnyomó eljárások
Papírmetszet, papírdúc
Pozitív, negatív formák jelentősége

Szitanyomás
Meghívók, oklevelek tervezése az adott technikákkal Fénymásolás
Fénymásoló gép használata a képi kifejező eszközök gazdagítása, módosítá¬sa érdekében
"Öszvér" tárgyak montírozása fénymásoló segítségével
Paszpartuzás
A paszpartuzás funkciói: rögzítés, biztonságos tárolás A paszpartuzásra megfelelő papírfajták
kiválasztása A paszpartu sniccer szakszerű használata
Mappa
A nyomatok biztonságos tárolására alkalmas tok tervezése, kivitelezése Anyagtársítások - különböző
fajtájú papírok használata a funkciónak megfelelően (textil társítása papírral)
Konzerválás
A papír tulajdonságainak, az alkalmazott művészi technikának megfelelő
eljárás kiválasztása
Kísérletezés különböző papírfajtákon
Saját készítésű alkotásokon a felületi kezelés ill. az impregnálás kipróbálása Restaurálás
Sérült lapok, metszetek javítása, beszakadások "eltüntetése" Hiányok pótlása lapok és papírmasé
tárgy esetében
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és alkalmazza a sokszorosító eljárásokat. Legyen képes az elkészült alkotások
előkészítésére, kiállítására, tárolására; a megfelelő konzerválási, restaurálási módszer kiválasztására,
az anyagok, esz¬közök biztonságos használatára.
MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
8. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Lapok rögzítése
A rögzítési módok (ragasztás, fűzés, spirálozás), eszközök megismerése Az egyes módszerek előnyei,
hátrányai
Könyvkötés
Történeti áttekintés: példák megismerése a különböző művészeti korokból A könyv részei
A könyvkötéshez használatos anyagok, eszközök, szerszámok Látogatás egy könyvkötő műhelyben

Tipográfia
A könyv nyomdai kiállítása, megtervezése
Méret, alak, papírfajta, betűfajta, betűméret, "tükör", képek elhelyezése, kötés Naptár
Az időszámítás kezdetei Természeti megfigyelések, ismétlődések Csillagászat (holdév, napév)
Gergely-féle (gregorián) naptár Napórák
GYAKORLAT
Laprögzítő eljárások kipróbálása, az előnyök és a hátrányok megtapasztalása. A gépek, eszközök
balesetmentes használata. Az egyéni érzékenységnek, gondo¬lati tartalmaknak tükröződése
művészkönyv formájában
FELADATOK
Napóra
Lapszerű kiképzés nyírással, hajtogatással, a földrajzi helyzet figyelembevé-telével
Tömbszerű kivitel: rétegek ragasztásával, papírmaséból, anyagtársítással
Naptár
12 lapos naptár tervezése meghatározott személynek
Az egyén érdeklődésének, korának, ízlésvilágának megfelelő formátum, betűtípus, díszítmény,
színvilág megalkotása
A laprögzítési mód (lapozhatóság, a rögzítési módból eredő kényszerű leté- pés) megválasztása
A letépett lap hasznosíthatósága (csomagolóanyag, képeslap, könyvjelző, művészi metszet...)
Könyvkötés
Kedvelt folyóiratok fűzése, borítása A folyóiratok előkészítése a kötéshez Előzék és fűzés Könyvtest
készítés A tábla és gerinclemez kiszabása A könyvtest behelyezése a táblába
Restaurálás
A sérült könyv helyreállítása, újrafűzése A borító javítása, esetleg pótlása
Művészkönyv
Az egyediségre törekvés - a bizarrság kizárása nélkül Az érzelmeknek, gondolati tartalmaknak
megfelelő anyagok, méretek meg¬választása
Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása
Minimumkövetelmény

A tanuló ismerje az igénybevételnek, esztétikai igényeknek legmegfelelőbb laprögzítési eljárás
kiválasztását. Szerezze meg a könyvkötéssel kapcsolatos alapvető jártasságokat.
MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Tárgyak tervezése
A kinek, mit, miből, hogyan kérdése Ergonómia:
antropológiai vizsgálatok, a szabványok szerepe, konfekcionálás Anyag-szerkezet-funkció-forma
egysége, az esztétikum jelentősége A XIX. század végi és a XX. századi képző- és iparművészeti
mozgalmak al¬kotásainak elemzése:
expresszionizmus, kubizmus, neoplaszticizmus, konstruktivizmus, futuriz- mus, Art Nouveau, Art Deco
Bútortörténet
A szék és egyéb ülő alkalmatosságok szerkezeti, formai változása az ókortól
napjainkig A térszervezés lehetőségei bútorokkal Bútor a népművészetben
Viseletek
Az öltözködés történeti áttekintése, különös tekintettel a felsőruházatra, kala-pokra, ékszerekre
Viseletek a népművészetben A XX. sz. divatirányzatai
A minimál lakótér fogalma
Szimbólumok Alaprajz
Arányok és szabványok
Csomagolás
A csomagolás szerepe:
A csomagolás, mint információhordozó, mint esztétikai élmény A csomagolás által felvetődő
környezetvédelmi gondok: újrahasznosíthatóság, lebomló csomagolóanyagok A csomagolásművészet
(Japán, Christo) Csomagolás fajták:
zacskó és tasak félék - sima, redős, redős-talpas, zsákok,
dobozok - kartondoboz, hullámdoboz
GYAKORLAT

A szaktörténeti ismeretanyag hasznosítása révén a papír szerkezetéből, tulaj¬donságaiból fakadó
lehetőségeket, korlátokat figyelembe vevő tervező, kivitelező tevékenység
FELADATOK
Kísérletek
Különböző lapok, kartonok, lemezek szakítószilárdsága, statikai terhel-hetősége, ütésállósága
Hajtogatott profilok, ragasztott szerkezetek vizsgálata
Szék tervezése, készítése
Szék tervezése, készítése papírtekercsből, mint zárt formából kiindulva Szék tervezése, készítése
laprétegekből felépítve
Többfunkciójú, lapra szerelhető ülő alkalmatosság tervezése gyerekeknek
Minimális lakótér tervezése, makettezése
Saját igény megfogalmazása
Az adott alapterület beosztási variációinak (szabadon választott alak; kötött határoló falak és
vizesblokk; hasznos alapterület nagyságát növelő ötletek, lehetőségek) kialakítása
Ruha és kiegészítők tervezése, készítése
Az anyagmegválasztás jelentősége a viselhetőség szempontjából Papírfonatok, hurkok, csomók;
papírszövedékek készítése (síklapokból, sodratokból)
A felületkezelés fontossága a nedvszívóképesség csökkentése érdekében Anyagtársítások textillel, a
papír dominanciájának megőrzése mellett (a tex¬til csak hordozó vázszerkezet formájában lehet
jelen, pl.: fonalrács beöntése papírpéppel)
Színben, hangulatban harmonizáló ruha, kalap, ékszerek, esetleg öv és táska tervezése
A díszítő motívumok felvitele különböző technikákkal: metszetek felragasz-tásával, szitanyomással,
rétegfelrakással, papírmasé alkalmazásával
Csomagolás
Egy darab tojás becsomagolása maximált mennyiségű papír felhasználásával oly módon, hogy az
asztalról leesve ne törjön össze
Ajándéktárgy készítése papírból a legjobb barátnak
Az elkészült meglepetés becsomagolása a hagyományostól eltérő módon
Minimumkövetelmény
A tanuló alkalmazza a használati tárgyak tervezésének és kivitelezésének műveleteit.
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS

10. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Papírművészet
A korok és technikák történeti áttekintése
Korunk kiváló hazai és külföldi alkotóinak, müveinek megismerése A művek elemzése érzelmi,
esztétikai, technikai szempontból Dekollázs technikák:
égetés, elmosás, kaparás, tépés, préselés, szúrás XX. sz.-i művészeti irányzatok:
Új realizmus, Hiperrealizmus, Kinetikus művészet, Hard edge, Objekt, Pro- cess art
Szobrászat
A szobor, mint díszítőelem A körplasztika
Térhatás a plasztikus ábrázolás révén Tömeghatás
Térformálás
A faktúrától a tudatos térformálásig vezető út Az egyes minőségek, kategóriák határai
GYAKORLAT
Az elméletben megismert technikák alkalmazása faktúrák, reliefek, szobrok al¬kotásában
FELADATOK
Térformálás
Faktúrák, reliefek létrehozása kollázs és dekollázs technikával Hangulatok, érzelmek kifejezése
faktúrákkal Történet elmesélése figurális domborművön Domborművek létrehozása dekoratív céllal
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Szobor készítése
Szobor készítése fém vázrendszerre történő felrakással, gipszforma kiönté¬sével, ragasztott rétegek
faragásával
Fény-árnyék
Fény-árnyék térkompozíciók létrehozása
Fény-árnyék játékok létrehozása a megvilágítási irány, intenzitás változtatá-sával, szendvicsdiák
használatával
Minimumkövetelmény

A tanuló kreatív módon alkalmazza a tanult eljárásokat, ismereteket. Ismerje és használja a tervezés,
tárgyalkotás igényes kivitelű dokumentálását.
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4. JAVASOLT ÉRTÉKELÉSI MÓD
A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Biz¬tosítani kell a minél
szabadabb megnyilatkozást, akár szóban, akár a kész mun¬kát illetően.
A tanulók évközi munkájának értékelése az elméleti témákból szóban, a gyakorlati feladatokból,
feladatcsoportokból pedig a határidőre dokumentáció¬val együtt letett, kész munkák alapján
történik.
A tanult elméleti anyagból a tanuló félévenként egyszer szóban számoljon
be.
A jelen tantervben rögzített témák utolsó 2 óráját célszerű a feladatok érté-kelésére, az új témakör
feladatainak megbeszélésére szánni, hogy a tanulóknak legyen idejük az új feladatok vázlatainak,
terveinek elkészítésére.
A tanulók tudását, teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizo-nyítványban kell
értékelni.
A továbblépés feltétele a foglalkozásokon való rendszeres részvétel, vala¬mint a feladatok határidőre
történő igényes elkészítése.
5. TÁRGYI FELTÉTELEK
Műhely
•
a tervezőmunkához és a szerszámok szakszerű használatához egyaránt megfelelő
feltételekkel
Berendezések:
•

asztalok, székek a munkához,

•

szekrények az eszközök, anyagok tárolására

Gépek:
•

vágógép,

•

prések

Technikai eszközök:
•

diavetítő,

•

videomagnó

Folyóiratok, kiadványok, könyvek
Rajzeszközök:
•

ceruzák, tollak, vonalzók

Kéziszerszámok:
•

kések, ollók,

•

réz és linóleummetsző,

•

hengerek,

•

fűrészek, fogók,

•

csontkés

Anyagok:
•

papírok, lemezek, vásznak, bőrök, lécek,

•

ragasztók, festékek, vegyszerek,

•

deszkák, sziták

FATARGYKESZITO TANSZAK
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATAI
A fatárgykészítő műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuza¬mosan a tanuló:
•

széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert a fa megmunkálá¬sa terén,

•
sajátítsa el azokat az alapozó és speciális ismereteket, készségeket melyek képessé teszik a
műhelygyakorlaton előforduló feladatok átlátására, kivitele-zésére,
•

ismerje meg a famíves tárgyak sokféle funkcióját és azon túlmutató humán értékeiket,

•
szerezzen olyan alapismereteket és készségeket, hogy később el tudjon ké-szíteni saját
magának és szűkebb környezetének fatárgyakat,
•
legyen képes felelősségteljes, pontos munkavégzésre, kitartó összpontosítás¬ra, az általa
készített tárgy, tárgycsoport, a hozzá kapcsolódó dokumentáció esztétikus megjelenítésére,
•

pályaválasztását, továbbtanulását elősegítse,

•

alkotó gondolkodását megalapozza és kialakítsa.

A fatárgykészítő műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhu¬zamosan a tanuló:

•
ismerje meg a faművesség jelentőségét a szerves kultúrában, lehetőségeit a mai városi
polgári kultúrában,
•
szerezzen tapasztalatot a leghasználatosabb hazai fafajták tulajdonságait,
megmunkálhatóságát illetően,
•
ismerje meg a tárgykészítéshez szükséges szerszámok, eszközök, berende¬zések működését,
használatát, kezelését,
•
ismerje a tárgyformáláshoz kapcsolódó tervezési, dokumentációs rajzkészí¬tési módszereket,
megközelítési módokat, szemléleti elvárásokat,
•

ismerje a készítési eljárások alapműveleteit,

•

ismerje a tárgykészítési műveletek célját, folyamatát, különböző módjait,

•
legyen képes használni a tárgyalt témákhoz, a készített tárgyakhoz kapcso¬lódó
szakirodalmat,
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•
életkori szintjének megfelelően alakuljanak ki mindazok a tervező, átíró, tárgyalkotó teremtő,
anyagformáló, munkaszervező képességek melyek az igényes alkotómunkához szükségesek,
•

ismerje a tűz- és baleseti veszélyforrásokat, elhárításuk módjait, szabályait.

2. KÖVETELMÉNYEK
Az alapfok végén a tanuló ismerje:
•

a fa általános műszaki tulajdonságait,

•

a fa szerkezetét, a leghasználatosabb puha- és keményfa jellemző tulajdon¬ságait,

•

a magyar pásztorélet szokásait, jellegzetességeit,

•

a pásztorfaragások jellemzőit,

•
a paraszti ülőalkalmatosságok közül a széket, kupásszéket, a felvidék né¬hány áttört faragású
ülőbútorát,
•

a faipari szerszámok, gépek működési elvét, veszélyforrásait,

•

a fakötések, illesztések néhány változatát,

•

a népi építészet boronaépítkezéses változatát,

•

az ácsolt láda szerkezetét, funkcióját,

•

az intarziakészítés elvét,

•

az asztalos-, a bognár- és a kádármesterség főbb jellemzőit,

•

néhány fából készült népi hangszer elkészítésének elvét,

legyen képes:
•

egyszerű vesszőfonási műveletre,

•

helyes, biztonságos szerszámfogásra,

•

derékszögű, sima felületek kialakítására,

•

szögelésre,

•

diófa pácolásra,

•

viasz- és olajbevonat készítésére,

•

karcolozás, spanyolozás, domborfaragás egyszerűbb változatainak igényes kivitelezésére,

•

fakanál, kupásszék létrehozására vájó szerszámokkal,
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•

sarokollós csapolású szögtengely mentén nyitható fedelű doboz készítésére,

•

végtagjait mozgató, rétegelt lemezfigura készítésére,

•

gurulós fajáték kialakítására,

•

ácsolt láda, vagy ládika készítésére,

•

támlás paraszti szék készítésére,

•

szétszedhető kecskelábas asztal (vagy modelljének) elkészítésére,

•

több rekeszes játékbútor létrehozására (nem csapolásos illesztéssel),

•

vésett geometriai díszítések,

•

áttört faragások és

•

egyszerű intarzia megalkotására.

A

továbbképző végén a tanuló ismerje:

•

a Kapoliak munkásságának lényegét,

•

az asztalos-, a bognár- és a kádármesterség főbb jellemzőit,

•

a fából készült népi hangszerek készítésének elvét,

•

a paraszti gazdálkodás néhány faeszközét,

•

a magyar népművészet formáit, jeleit, szimbólumait,

•

a busójárást, mint népszokást,

•

a kéregedény készítés elvét,

•

a népi építészet főbb jellemzőit,

•

az erdélyi köríves nyilatú kiskapuk némelyikét,

•

az intarziakészítés több változatát,

•

festett erdélyi, dunántúli parasztbútorokat,

•

a földfestékes túróenyv-kötőanyagú festésmódot,

•

a Szórakaténusz Játékmúzeum jelentőségét,

•

az esztergályozás elvét,

legyen képes:
•

mozgatható karú-lábú fabábú elkészítésére,

•

deszkából kivágott hiányzó részek összeforgatásából formák megjelenítésére,

•

faálarc létrehozására,

•

kereplő hangszer készítésére,

•
ivócsanak vagy sótartó vájószerszámokkal való előállítására; egyéb pásztor-készség
tartozékainak előállítására a pásztorművészet technikai eljárásaival,
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•

domborfaragású bot, tükörkeret megalkotására,

•

asztalka, szék kifűrészelésére (egy fahasábból játék céljaira),

•

asztal (vagy modelljének) elkészítésére,

•

több fiókos kisszekrény (vagy modelljének) létrehozására,

•

talicska (vagy modelljének) elkészítésére,

•

ácsolt kiskapu összeállítására,

•

igényes intarzia munka megalkotására,

•
bölcső vagy szekrény készítésére, földfesték alapú túróenyv kötőanyagú festésére
hagyománykövető jelekkel.
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3. TANANYAG

ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Forma- és anyagfelismerés
Durván és finoman megmunkált fadarabok tulajdonságainak felismerése be-csukott szemmel
A fajátékok sokfélesége
A fajátékok előnyeinek kiemelése
A fajátékok néhány fajtájának (játékbútor, építőkocka, állatfigura, gurulós jármű, gurulós
mozgásállapot változásra képes figura, dominó, sakk, hajó, kirakós játék, puzzle figura, kereplő,
hinta...) megismerése
Játék konstrukciós faépítőkkel Város kialakítása építőkockából
Fatárgyak a mindennapi környezetben
A fatárgyak csoportosítása méret (kicsi, nagy ...), forma (szögletes, ívelt ...), szerkezet (egy tömbből
kialakított, részekből illesztett ...), készítési mód (fűrészelt, mart, esztergált ...), megdolgozottság
(nyers, sima) és díszítési mód (faragott, festett...) szerint
A fatárgyak díszítése
Életfa a szerves kultúrákban. Magyar és nem magyar életfa motívumok fel¬fedeztetése, gyűjtése,
tanulmányrajza Másolás pauszpapír segítségével
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Nagyítás, kicsinyítés
Nagyítási és kicsinyítési feladatok négyzetrácsos papír segítségével Nagyított rajzok átmásolása
papírra pauszpapír, indigó segítségével Helykihasználási előgyakorlatok Méretfelviteli gyakorlatok
rajz alapján lécekre
Egyszerű fajátékok konstruálása
Gyufaszál vagy hurkapálca játékok készítése szívószálból készült könyök-csatlakozók beépítésével
Vesszőkonstrukciók készítése madzagrögzítéssel
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3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A fa növekedése

ELMÉLET
A tápanyag útja Az asszimiláció
Vastagsági és hosszúsági növekedés
GYAKORLAT Kirándulás az erdőbe. Faj felismerés. Faültetés, magok csíráztatása
A fa biológiai tulajdonságai
ELMÉLET Munka- és balesetvédelmi oktatás A fa szerkezete
A fás szár hossz- és keresztmetszete
A kéreg, háncs, fatest, kambium, bélszövet elhelyezkedése, az évgyűrűk ke-letkezése
Bütümetszet, sugármetszet, húrmetszet A geszt (fatest), a szijács (háncstest) tulajdonságai A fa
szövetének variációi Példafajok bemutatása
A hazai fafajok (fenyőfélék, gyűrűslikacsú lombos fák, szórt likacsú lombos fák) jellemzése
GYAKORLAT Fafajták felismerése alak, kéreg és hosszmetszet alapján A hazánkban ismert, gyártásban
alkalmazott fafajták (fenyőfélék, gyűrűsli¬kacsú, szórt likacsú) famintáinak bemutatása Példák az
azonos fajtájú fák színbeli eltéréseire
A szín és a rajzolatsajátosságok vizsgálata. A száraz és a nedvesített állapot színbeli eltéréseinek
tapasztalati úton történő megfigyelése A különböző fajtájú fák csiszolhatósági tulajdonságainak
kipróbálása A puha és keményfa eltérő megmunkálhatóságának megtapasztalása
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A fa műszaki tulajdonságai
ELMÉLET
A fa műszaki tulajdonságainak (jellegzetes szín, fény; a tömeg; keménység; hasíthatóság;
megmunkálhatóság...) megismerése A fa hibái és betegségei
GYAKORLAT
Vesszőgyűjtés, ággyűjtés
Vesszősövény, vesszőkunyhó modellezése deszka lyukakba állított karók vesszővel való
körülfonásával
A legegyszerűbb famegmunkáló műveletek (vesszőhántolás, -hegyezés, - behasítás, kötés fonallal,
árkolás, rovátkolás, illesztés, beágyazás, hosszab- bító kötések, kötéslapolással) kipróbálása
A fakitermeléstől a fűrészáruig
ELMÉLET
Fűrészelési módok (élvágás, prizmavágás, tükrös vágás, féltükrös vágás) megismerése

Az egyes fűrészelési eljárások előnyei és hátrányai A fa hasítása régen
Széldeszka, oldal deszka, középdeszka, béldeszka
A fa felhasználási területeinek és a faipari szakterületeknek (épület, bútor, hangszer, játék, használati
tárgy) megismerése
GYAKORLAT Közeli fűrészüzem vagy faipari kisüzem meglátogatása Egyszerű famegmunkáló kézi
eszközök, szerszámok bemutatása A szerszámok megvédhetősége, karbantartása
Kézi szerszámok (fúró, fűrész, ráspoly, reszelő) kipróbálása puha- illetve keményfában
Gyümölcsösláda készítése A láda vetületi ábráinak elkészítése Sablonok felrajzolása méretek
feltüntetésével Méretek bejelölése a lécen asztalos derékszög segítségével Hasítókéssel történő
bemetszés - jelölt vonalak mentén
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A lécek feldarabolása illesztőfürésszel Az élek lecsiszolása - tisztázása Összeállítás, szögelés
A fa darabolása, felületkezelése
ELMÉLET
Melyik fa mire való?
Anyagdarabolással, reszeléssel, csiszolással (nedves, száraz) kapcsolatos is-meretek
A javítás módjai
A pácolás technikája, a pozitív, negatív pácolási kép és az erezet összefüg¬gései
A viaszolás technikája A lakkozás technikája Az olajbevonatkészítés módja
GYAKORLAT
Sima oldalú, szabályos kocka kialakítása - kb. 10x10x10 cm Aprófogú fürész, derékszögű vonalzó,
ráspoly, reszelő, csiszolófa és csi¬szolópapír helyes használata Pácolás. Viaszolás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a fa szerkezetét, általános műszaki tulajdonságait, afonto- sabbfafajták műszaki
tulajdonságait, a fa felhasználási területeit.
Legyen képes egyszerű vesszőfonási műveletre, helyes, biztonságos szer¬számfogásra, csiszolásra,
derékszögű sima felületek kialakítására, diófapácolás- ra, viaszolásra, szögelésre.
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4. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A szerves kultúrák alapjelei. A forma és tartalom viszonya
ELMÉLET

A díszítés alapmotívumai (kör, négyzet, átlósan osztott négyzet, állókereszt¬tel osztott négyzet,
kereszttel osztott kör, lépcső, spirál) Az alapmotívumokból forgórózsa, életfa, egyéb növény- és
állatalakzatok származtatása
A faragás fogásainak (testhelyzettel ellentétes faragás, a test felé való fara¬gás, hüvelykujj-nyomással
való faragás, merőleges élhelyzetü faragás) meg¬ismerése
GYAKORLAT Fejfák mintájának gyűjtése, rajzos feldolgozása A formák tartalmi vonatkozásainak
értelmezése Egyszerű faragási műveletekkel "virágkaró" - mint életfa - faragása
Magyar pásztorfaragások
ELMÉLET Pásztorélet a XIX sz.- XX sz. elején Dunántúli pásztormunkák Múzeumi vizsgálódás
Karcolozás, ékrovás, spanyolozás
GYAKORLAT
Késfenési gyakorlatok Gyufatartó díszítése karcolással
Méretben közel álló puhafa darab kiválasztása gyufatartónak A gyufa helyének kikanyarítása
vonolíürésszel A fadarab rögzítése, befogása A fűrészelést követő reszelő illetve ráspoly használat
Tisztázás, simítás
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A kívánt minták felrajzolása. A minták bekarcolása Sulyok faragással való díszítése A sulyok műszaki
rajzának elkészítése A sulyok kifűrészelése puhafából Az ékrovásos mintarend kialakítása
Tükrös díszítése spanyolozással A vékony, sima deszkalap méretre vágása, tisztázása A minták
felrajzolása, kivágása A spanyolozás több lépcsős kivitelezése
Fa evőkanál és kanáltartó
ELMÉLET
Váj ássál készült eszközök a népi kultúrában
GYAKORLAT
Evőkanál faragása ívelt kanálvájó szerszámok használatával Kanáltartó készítése fűrészeléssel,
fúrással, csapolással, ragasztással, szögeléssel
A gyalogszék
ELMÉLET
Ülőalkalmatosságok a paraszti kultúrában
GYAKORLAT
Vájt ülőkéjű gyalogszék (kupás szék) készítése szekerce, véső, fakalapács, fűrész, vájó szerszám és
fúró használatával Balesetvédelmi szempontok betartása

Az ülőke kialakítása puhafa tuskóból. Lábak kialakítása botfából Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a magyar pásztorélet és a magyar pásztorfaragások jellemzőit. Legyen képes a
faragókés balesetmentes használatára; karcolozás, ékrovás, spanyolozás egyszerűbb változatainak
kivitelezésére; sarokollós csapolás meg¬oldására; kanálvájó görbekés használatára; kanál, kupás szék
létrehozására.
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5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Amit a fonalfűrész tud
ELMÉLET
A marógépek működési elve, használhatósága A faipari géphasználat veszélyessége A rétegelt lemez
előállítása, felhasználási területei
GYAKORLAT Kezét-lábát mozgató figura készítése rétegelt lemezből Tervrajzok készítése A sablonok
fonalfűrésszel való kivágása
A kivágott részek további megmunkálása (élcsiszolás, lyukfúrás, kifestés, zsinórozás)
Áttört karácsonyfadíszek készítése puhafa lapokból, csiszolással Fűrészgéi, k, fűrészelés, kisbútor
ELMÉLET
A faipari gépek (dekopír fűrész, körfűrész, szalagfűrész) jellemzői A ragasztás technológiája
GYAKORLAT
Ragasztással illesztett rekeszes játékbútor (pl.: szatócs pult) készítése Tervezés, sablonok készítése
Szabás fonalfűrész vagy dekopír fűrész igénybevételével Tisztázás összeállítás, ragasztás
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Fakötések
ELMÉLET
A fakötések különböző módjainak (ollózás, egyszerű eresztékes csapolás, sarokvillázás, egyenes
fogazás, sarokollós csapolás, egyenes közbecsapolás, kétoldali egyenes közbecsapolás, csapos
beeresztés, alávágott összecsapolás, eresztékes sarokbeeresztés, árokeresztékes illesztés)
megismerése
GYAKORLAT
Magyarázó-értelmező axonometrikus ábrák készítése fakötési módokról Doboztető faragással faló
díszítése A doboz műszaki rajzának elkészítése A sablonok felrajzolása

Az oldalak sarokollós csapolással való illesztése A nyithatóság megoldása
A fedél hagyománykövető motívumokkal, faragásmóddal való díszítése Boronaépítkezés modellezése
ELMÉLET
Népi építészet (lakóházak, gazdasági épületek...) Fatalpas szerkezet, födémszerkezet, tetőszerkezet
GYAKORLAT
Kétoldali egyenes közbecsapolás alkalmazásával gerendákból (illetve lécekből, kis hasábokból)
összeépíthető faház kialakítása Magyarázó, értelmező ábrák, sablonok készítése
Szélesebb lécek felezésével, harmadolásával, negyedelésével a "gerendák" előállítása
Csaprész, csapfészek kiképzése a fonalfűrész vagy dekopírfűrész segítségé¬vel
Ajtó és ablaknyílás keretek összeállítása csapolással és ragasztással Az ajtó és ablaknyílások árkaiba a
falat képező, egymás fölé sorakozó ge¬rendák beilleszkedése
A födémszerkezet kialakítása "gerendák" becsapolásával A tetőszerkezet nyeregtetős, csapolásos
megoldása
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Puzzle figurák
ELMÉLET
Escher pozitív-negatív formák kiegészülésére épülő műveinek bemutatása
GYAKORLAT
Puzzle figurák készítése
Anatómiailag indokolt részekre tagolással kellemes arányú, zárt kompozíci- ójú figurák tervezése
A terv alapján készített sablonok körbevágása dekopírfűrésszel Tisztázás. Pácolás. Olajozás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a faipari gépek működési elvét, veszélyforrásait, a faköté- sek néhány változatát, a
népi építkezés boronaépítkezéses változatát.
Legyen képes kezét-lábát mozgató rétegelt lemezfigura tervezésére, kivitele¬zésére; sokrekeszes
játékbútor készítésére (csapolás nélkül); sarokollós csapo- lású doboz összeállítására, domborfaragás
kivitelezésére; puzzle figurák terve¬zésére, kivitelezésére.
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6. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Gurulós fajátékok

ELMÉLET
Régi népi és polgári fajátékok
GYAKORLAT
Összerakható sínpályán közlekedő gurulós vonat készítése A fa sínpálya egyenes és ívelt szakaszainak
elkészítése A sablonok kifürészelése, horonyvésővel a sínvályulat elkészítése és tisztá¬zása
A vonat (mozdony és kocsi) megtervezése, sablon alapján a vonat részeinek
kifürészelése, összeállítása
Kerekek készítése fahenger szeletelésével
A vonat tengelyszerkezetének kialakítása
A vonat kerekeinek tengelyhez illesztése
A mozdony és a vagon közti összekapcsolás megoldása
Festés; olajozás vagy lakkozás
Kocsihoz - pl.: kordé kerekéhez - excenter meghajtással kapcsolódó páros állatfigura készítése
A tengely, a kerék és a kocsi, az állatok és a kerék összekapcsolása Népi bútorok - ácsolt láda
ELMÉLET
Népi bútorok megismerése
Ácsolt láda megtekintése múzeumban, szakirodalom tanulmányozása
GYAKORLAT
Szétszedhető-összerakható kecskelábas asztal készítése csapolással Vázlatrajz, sablonkészítés,
méretjelölés, méretre szabás, csapolás, tisztázás, összeállítás
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Ácsolt láda kicsinyített modelljének (pl.: irattartónak) elkészítése Az elkészítés menete: vázlatrajz,
vetületi ábra, sablonok, kiszabás, hornyok készítése, tisztázás, próba összeállítás, a részek vésett
geometriai díszítése, végleges összeállítás
Intarzia
ELMÉLET
Az intarzia készítés módjai, szempontjai, elvárásai A funérlemez készítés módja
GYAKORLAT
Színben, erezetben eltérő fa felhasználásával intarzia készítése

a
Áttört fafaragás
ELMÉLET
Az áttört fafaragás előfordulása a népi bútorokon Felvidéki munkák
GYAKORLAT
Áttört faragású szék készítése A szék formájának és mintájának megtervezése
A kialakított sablon alapján a háttámla és az ülőke méretre szabása, a csa- polások elkészítése
A minta átrajzolása a háttámlára, a minta kifürészelése
Faragókéssel utánfaragás, tisztázás, festés, lakkozás, viaszozás vagy olajozás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a szétszedhető-összerakható kecskelábas asztal és az ácsolt láda szerkezetét, az
áttört népi bútorok fajtáit, az intarzia készítés elvét, gurulós fajátékok tengelykapcsolódását.
A tanuló legyen képes fatengelyes gurulós fajáték készítésére, ácsolt láda mo¬delljének vésett
geometriai díszítésére, szétszedhető-összerakható kecskelábas asztal és szék modelljének
összeállítására, áttört faragására, egyszerű intarzia elkészítésére.
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Bot és tükörkeret faragás
ELMÉLET
A Kapoliak munkássága A tárgyi és a szellemi kultúra összefüggése
GYAKORLAT Domborfaragású bot készítése
Forrásmunkák megtekintése, tanulmányrajzok, tervek készítése, a botnak való kiválasztása, a minta
felrajzolása, domborfaragás
Tükörkeret készítése domborfaragással
A keret sarokollós csapolása, a tükör beilleszthetőségének biztosítása A minta felvitele
domborfaragással
Tudnivalók az asztalosságról Sokfiókos kisszekrény

ELMÉLET Az asztalosmesterség megismerése. Gyalulási műveletek, gyalufajták
GYAKORLAT Puhafa deszka gyalulása kézi gyaluval Fogazással kapcsolódó fiókos szekrényke készítése
A készítés menete: vázlatrajz, sablonok, szabás, darabolás, csapolás, ragasz¬tás, tisztázás, fúrás húzófogantyúk beépítése a fiókokba, pácolás, olajozás
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Átlós merevítésű asztal modelljének elkészítése Az asztal megtervezése, a részek kiszabása,
lecsiszolása A keret csapos beeresztése A lábakat merevítő átlók közbecsapolása Az asztallap tiplis
csapolása a lábakhoz és kerethez Csiszolás, olajbevonás vagy lakkozás
Az ácsmesterség megismerése
ELMÉLET
Az ácsmesterség megismerése
GYAKORLAT Deszkák rögzítése keresztléccel, faszeg kötés révén Az átlódeszka rögzítése szögeléssel
Az ácsmesterségről tanultak alapján kutyaól összeállítása
Népi hangszerek
ELMÉLET
Fából készült népi hangszerek
GYAKORLAT
Bordás kereplő készítése A csillagborda pontos kialakítása
Min imumkövetelmény
A tanuló ismerje a Kapoliak munkásságának lényegét; az asztalos- és ács¬mesterség főbb jellemzőit, a
fából készült népi hangszerek elkészítésének elvét.
A tanuló legyen képes domborfaragású botot kialakítani; tükörkeretet össze¬állítani és a keretet
megfaragni; asztalosmesterség szakmai igényével asztalt, fiókos kisszekrényt létrehozni; bordás
kereplő hangszert csinálni.
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8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A bútor történelme
ELMÉLET
A bútorforma és bútorkészítés technikájának alakulása a különböző törté¬nelmi korokban

GYAKORLAT
Egy tömbből kifűrészelt, egy tömbbe összerakható kisméretű játékbútor, bútoregyüttes készítése
A munka fázisai: vetületi rajzok készítése, sablonok alapján a részek kifűrészelése, tisztázás
Fatárgyak, faeszközök a paraszti kultúrában
ELMÉLET
A paraszti munka faszerszámai A gazdálkodás tárgyi eszközei
GYAKORLAT Talicska vagy modelljének elkészítése Vázlatrajz, sablonok, méretre szabás, csapolás,
összeállítás
Stilizált formák a népművészetben
ELMÉLET
A népművészet stilizált formáinakjeleinek, szimbólumainak áttekintése Aszimmetriák az alapvető
szimmetrikus elrendezésen belül és ezek tartalmi vonatkozásai
GYAKORLAT
Ivócsanak vagy sótartó vájással, faragással való előállítása
Spanyolozott díszítésű, egy tengely mentén elmozdítható fedelű borotvatartó
tok vagy tükrös alkotása
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Faálarc és hagyomány
ELMÉLET
A kéregedények A busójárás hagyományai
GYAKORLAT
Busó vagy más faálarc faragása - véső, fakalapács, faragókés használatával
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a paraszti gazdálkodás néhány fa eszközét; a magyar népművészet formáit, jeleit,
szimbólumait; a kéregedény készítés elvét; a bu¬sójárást, mint népszokást.
A tanuló legyen képes asztalt és széket kifűrészelni egy fahasábból; talicska modelljének
elkészítésére; ivócsanak vagy sótartó vájószerszámmal való előállítására; egyéb pásztorkészség
tartozékainak elkészítésére a pásztorművészet technikai eljárásaival; fa álarc létrehozására.
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9. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Tornácok, oromfalak
ELMÉLET Népi építészetünk főbb jellemzői
Településformák, háztípusok, tornácok, oromfalak, "vértek" A pozitív-negatív forma szerepe
GYAKORLAT Deszkából fűrészelt tornácmellvéd kialakítása Az üres kivágott rész (a rés) adta forma
Fűrészelt tornácoszlopfő kialakítása Oromfal - "vért" - kialakítása nap motívum alkalmazásával
Templomok, haranglábak, sírjelek
ELMÉLET
Kazettás mennyezetű falusi templomok. Haranglábak, sírjelek
GYAKORLAT
Tanulmányrajzok készítése muzeális értékű, vagy műemlék jellegű építésze¬ti faragványokról,
kazettás mennyezetekről, haranglábakról, sírjelekről
Kapuk
ELMÉLET Marosvásárhely környéki gyalog kapuk
GYAKORLAT Egyszerű keresztpántos ajtó modelljének elkészítése
Köríves nyilatú, domborfaragású kiskapu (vagy annak modelljének) elké¬szítése
Csapolások, összerakás
FATÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
Intarziakészítés
ELMÉLET
Az intarziakészítés módozatai
GYAKORLAT
Kompozíciós gyakorlatok intarziakészítéshez Dönthető asztallapú dekopír fűrésszel való vágás
Homokba égetés
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a népi építészet főbb jellemzőit; a pozitív-negatív forma összefüggésének játékát a
palóc deszka tornácok, deszka oromfalak tükrében; az erdélyi köríves nyilatú kiskapuk egynémelyikét;
az intarziakészítés több változatát.
A tanuló legyen képes deszkából kivágott hiányzó részek összeforgatásából formák megjelenítésére;
ácsolt kiskapu összeállítására; igényes intarzia munka megalkotására.

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Festett népi bútorok
ELMÉLET
Festett népi bútorok. Erdély, Dunántúl paraszti bútorai Az ősi motívumok találkozása a reneszánsz
behatásokkal A földfestékes túróenyves kötőanyagú festéstechnika tudnivalói
GYAKORLAT
Tradíciókat tiszteletben tartó bölcső, vagy szekrény tervezése, míves kivite¬lezése
Túróenyves (kazein enyves) kifestés, viaszolás, védőbevonat képzés Szórakaténusz Játékmúzeum
ELMÉLET
A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum bemutatása
GYAKORLAT
Mozgó karú-lábú testes, öltöztethető fababa faragása, felületkezelése Esztergályozási tudnivalók
ELMÉLET
A fa esztergályozása
Az esztergályozás eszközei: esztergapad, befogó és esztergályos szerszámok Az esztergályozás
technikája
GYAKORLAT
Az esztergályozási műveletek megismerése bemutató (pl.: üzemlátogatás) segítségével
FATÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
Kézművesség a XX. század végén
ELMÉLET A kézművesség esélye a XX sz. végén A közép-európai kézművesség értékei
GYAKORLAT
Olyan fa tárgy készítése, melyen mérhető a szerkezeti megoldások színvo¬nala, a jelhasználat és
díszítés igényessége Év végi kiállítás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerjen festett erdélyi, dunántúli parasztbútorokat. Ismerje a túró¬enyves kötőanyagú
földfestékes festési eljárást és legyen képes alkalmazni ezt a technikát. A tanulónak legyenek

ismeretei a festett népi bútorok jellemzőbb motívumait illetően. A tanulónak legyen fogalma a népi
játékkészítés országos szellemi központjának tekinthető, kiemelkedően értékes nemzetközi
játék¬anyaggal rendelkező kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeumról. A tanuló is-merje az
esztergályozás elvét, veszélyforrásait.
A tanuló legyen képes bölcső vagy szekrény (modelljének) megalkotására; testhez mozgatható karrallábbal kapcsolódó öltöztethető fabábú elkészítésére.
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4. JAVASOLT ERTEKELESI MOD
A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Biz¬tosítani kell a minél
szabadabb megnyilatkozást, akár szóban, akár a kész mun¬kát illetően.
A tanulók évközi munkájának értékelése az elméleti témákból szóban, a gyakorlati feladatokból,
feladatcsoportokból pedig a határidőre dokumentáció¬val együtt letett, kész munkák alapján
történik.
A tanult elméleti anyagból a tanuló félévenként egyszer szóban számoljon
be.
A tanulók tudását, teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizo¬nyítványban kell
értékelni.
A továbblépés feltétele a foglalkozásokon való rendszeres részvétel, vala¬mint a feladatok határidőre
történő igényes elkészítése.
5. TÁRGYI FELTÉTELEK
Szaktantermek:
•

megfelelő világítás,

•

szellőztethetőség, páratartalom csökkentés, porelszívás elszívó ventillátor¬ral,

•

munkaasztalok, székek,

•

gyalupadok,

•

polcok, tárolók, szerszámok, nyersanyagok, kész- és félkész termékek szá¬mára

Szerszámok:
•

dekopír fűrész,

•

egykorongos csiszológép,

•

fúrógép állvánnyal,

•

furdancsok,

•

kézi fúrók,

•

fűrészek,

•

kézi gyaluk,
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•

faragókések,

•

vésők,

•

kalapács,

•

csavarszorítók,

•

pillanatszorítók,

•

citling

Esztergapad - ha anyagilag megoldható - a hozzá való:
•

vésőkkel, késekkel, végtartó- és befogó szerszámokkal

FOTÓ-VIDEÓ TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A fotó-videó műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló
ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra ma
használatos fotó-videó eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetőségeit,
sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális ismereteken
túl a kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat,
igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvén, tudjon önálló elképzelés alapján
fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportot, illetve rövidfilmeket készíteni.

A fotó-videó műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló
ismerje meg a fényképezés és a videózás eszközeit (fényképezőgépek, objektívek, felvételi
segédeszközök, nagyítógép, diavetítő, kamkorderek, kazetták, lejátszók, monitorok,
világítóberendezések), anyagait (filmek, nagyítópapírok, kidolgozó vegyszerek, laborfelszerelések),
legyen fogalma a fotók és mozgóképfelvételek felhasználásának módjairól (sajtó,
nyomdaipar, reprodukciós és szemléltetési célok, információtárolás, helyi, regionális és országos
tévéműsorokban való részvétel, egyéni és csoportos kiállítások, valamint részvétel hazai és
nemzetközi pályázatokon),
a tájékozottság szintjén ismerje a legmodernebb információrögzítési, tárolási és továbbítási
rendszereket (pl. digitális mágneses képrögzítés CD-re, műholdas képtovábbítás és vétel, Internet),
ismerje és alkalmazza az álló- és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és
világítástechnikai alapismereteket, elsősorban azonban ismerje meg a saját maga által használt
kamerát,
tudja önállóan a helyes nézőpontot kiválasztani, az expozíciót meghatározni és komponálni,
tudja alkalmazni a kép felvétel közbeni és utólagos átalakításának fogásait (fotó: alul- és
túlexpozíció, szűrőzés, többes expozíció, rávilágítás, kitakarás; videó: jelenetfelbontás, vágásos
rendezés, inzertezés, utóhangosítás).
A tanulók a mese- és egyéb jelenetek képekre bontásával, többszöri felvételével, majd az elkészült
képsorok kiválogatásával, lerövidítésével és összeillesztésével gyakorolják a filmkészítést.

Követelmények

Fotó
A tanuló az alapfok végén ismerje meg és alkalmazza
a következő labortechnikai eszközöket és eljárásokat: nagyítógép, a fekete-fehér nagyítás
kidolgozó eszközeit és vegyszereit,
a kész negatív értékelését,
az egyszerű fekete-fehér nagyítás készítését,
a fényképszárítást, -fényesítést,
a színes negatív-pozitív eljárás hozzáférhető technológiáját (tanulmányozza a színes
minilabort működés közben),
az optikai leképezés alapfogalmait,

a kompozíció alapelemeit (pont, vonal, folt, tér, forma, szín).
Legyen jártas
a csendélet, a csoportkép, a tájkép, a városkép és az életkép készítésében és értékelésében.
A tanuló legyen képes
biztonságosan és tudatosan használni a fényképfelvételek készítéséhez szükséges alábbi
eszközöket: kamera, fekete-fehér és színes negatív filmek, állvány, világítási eszközök (lámpák,
villanó).

A továbbképző végére a tanuló ismerje a felvételi területek közül
a portrét, a sport- és akciófotót, a közelfelvételeket, a fotóriportot, az esszét és az
illusztrációt.
Legyen jártas az alapozó szakaszban tanultakon túl a következőkben:
a felvételezés
a tükörreflexes kamera használata,
a csereobjektívek és sajátosságaik,
megvilágítás-mérés,
a felvételi segédeszközök (szűrők, előtétek, közgyűrűk) alkalmazása, összetettebb világítási
szituációk és a derítés alkalmazása;
labortechnika
alkalmazza rendszeresen az exponáló órát,
tudjon kiegyenlített fekete-fehér negatívot hívni,
mindig készítsen csíkmásolatot,
legyen képes igényesebb, nagyméretű (maximum 30x40 cm) ff nagyítás készítésére és kisebb
retusálására,
tudjon lényeges képrészletet kiválasztani, részletnagyítást készíteni,
alkalmazza tudatosan a képlágyítás-keményítés, valamint a rávilágítás-kitakarás fogásait a
jobb képminőség elérése érdekében,
tanuljon meg képet keretezni (paszpartu);
fotóelmélet és esztétika
ismerje a fényértéket és a feketedési görbét,

legyen tisztában a túl- és alulexpozíció jelentőségével,
alkalmazza tudatosan a mélységélességet,
tudja befolyásolni a kép kontrasztját,
ismerje és alkalmazza a kompozíciós rendszereket (aranymetszés, szimmetria-aszimmetria,
átlós elrendezés, nyitott és zárt kompozíciók),
ismerje fel és alkalmazza a lényeg kiemelésének eszközeit (élesség, tértagolás, elhelyezés,
képkivágás).
A tanuló legyen képes
felvételi tervet és ahhoz illeszkedő vázlatot készíteni,
kritikus elemzésre és önértékelésre.

Videó
A tanuló az alapfok végén ismerje
kamerája működését és az optikai képalkotás fogásait.
Ismerje és alkalmazza
a képkivágások (plánok) képalakító hatását (premier plán, szekond plán, bőszekond plán,
amerikai plán, kistotál plán, nagytotál plán), közeli (inzert).
Legyen jártas
a kameramozgásokban,
a jelenetek képsorokra bontásában,
a kész képsorok szükséges mértékben való lerövidítésében és megszerkesztésükben.
A tanuló legyen képes
helyesen használni az állványt a rezdülésmentes felvételek készítése érdekében,
önállóan nézőpontot kiválasztani,
egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak alapján filmet forgatni,
kamerával önállóan feliratot készíteni.

A tanuló a továbbképző végére ismerje
az igényesebb és bonyolultabb kamerák (S-VHS és a digitális kamkorderek) működését.

Ismerje és alkalmazza
a plánok összekapcsolásának szabályait,
a szubjektív kamerás felvételsorokat,
az utólagos száj-hangszinkronizálást (stúdiófelvétel).
Legyen jártas
a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos
alkalmazásában,
a vágóképek tudatos megtervezésében és használatában,
többszörös jelenetforgatás, a túlforgatás, a gépátállás, a követés és a kocsizás
alkalmazásában,
az egyszerűbb elektronikus vágóasztal kezelésében,
a filmes utómunkálatoknál a képi inzertezésben, a számítógépes feliratozásban és az
utóhangosításban.
A tanuló legyen képes
forgatási vázlatot készíteni, és abból egyszerűbb forgatókönyvet írni,
rövid, feszesen vágott, technikai hibáktól mentes, szépen fényképezett és montírozott,
igényes hanganyaggal ellátott filmet készíteni,
számítógépes programok és fejlettebb montázsasztal segítségével alkalmazni egyszerűbb
videotrükköket a képi hatás fokozása érdekében (áttűnés, képfordulás, átlyukasztás, blue-box).
A tanuló legyen képes a saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni,
ismerje fel azok erényeit és hibáit.
Az elsajátított alapismeretek és tapasztalatok birtokában tudjon eligazodni a képi információs
rendszerek között.

A FOTÓ-VIDEÓ TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A FOTÓ-VIDEÓ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Fotó-videó műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– fotó-videómunka készítése

190 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a fotó-videóművészet anyagairól,
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat
megoldása mutassa be a tanuló fotó-videótechnikai jártasságát, tudását.

A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotó-videóalkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – rajzi és szöveges tervezési munka alapján, a tanult
technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó-videóalkotás, amely lehet:
fotogram,
mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel,
egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban,

képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján,
storyboard készítése.

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 készített fotó-videóalkotás.
Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes forgatókönyv
alapján elkészített alkotás, amely lehet:
tárgyfotó,
környezetfotó,
kockázással készült rövid tárgyanimáció,
asszociációs montázzsal elkészített rövid filmetűd.

3. A vizsga értékelése

A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
labortechnikai eszközök és eljárások ismerete,
a fényképezés és videózás eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata,
a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása,
a képkivágások képalakító eljárások ismerete,
önállóság, eredetiség,
dokumentáció.

A FOTÓ-VIDEÓ MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Fotó-videó műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 60 perc
– fotó-videómunka készítése

180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Fotó-videó műhelygyakorlat

max. 10 perc

A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tervező, alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a fotó-videóművészet anyagairól,
eljárásairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. Az alkotó
feladat megoldása mutassa be a tanuló fotó-videótechnikai jártasságát, tudását, művészi
igényességét.

2.1. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotó-videóalkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – rajzi és szöveges tervezési munka alapján, a tanult
technikai ismeretek segítségével megvalósított alkotás, amely lehet:
portrésorozat különböző megvilágításban,
a kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó újszerű, egyéni próbálkozás,

ritmusképzés ön- és vetett árnyékkal,
reklámparódia.

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotó-videóalkotás.
Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes forgatókönyv
alapján elkészített alkotás, amely lehet:
portréfotó,
reklámfotó,
mikro- vagy makrovilágot bemutató fotó,
kamerában vágott, mozgást kifejező mikrotörténet,
kétszereplős jelenet nyersanyagának megszerkesztése a szereplők szemszögéből.

2.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
az álló- és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai,
a fotózás és a videózás technikái, technológiái,
a fotóművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,
a fényképezés és a mozgófilm készítés története,
a magyar fotóművészet jeles képviselői,
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése

3.1. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

labortechnikai ismeretek,

lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete,
a képi kontrasztok ismerete,
képkivágások képalakító hatásának alkalmazása,
kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása,
felvételi terv és ahhoz illeszkedő vázlatok készítésének képessége,
jelenetek képsorokra bontásának képessége,
rövid, feszesen vágott technika alkalmazása.

3.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

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

BŐRMŰVES TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A bőrműves műhelymunka célja
a vizuális nevelés ismereteire alapozva, azzal párhuzamosan, azt erősítve és kiegészítve a
tanulókkal megismertetni a bőrművesség azon elméleti és gyakorlati tudnivalóit, melyek képessé
teszik őket az önálló tárgyalkotásra, környezetalakításra a tervezéstől a kivitelezésig,
a hagyományos népi kultúra ezen területének továbbéltetése, átörökítése, valamint a múlt
értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe,
a manuális képességek fejlesztése, az értékteremtésre, -megőrzésre nevelés, a természetes
anyag feldolgozásával a természetközeli szemlélet mélyítése, az esztétikai, művészi, konstruktív
érzékenység kialakítása,

e nagy múltú szakma történeti és jelenkori megismerése,
a természetes bőr hagyományos kézműves megmunkálási módjainak elsajátítása,
a bőrműves műhelymunka iránti nyitottság kialakítása.

A bőrműves műhelymunka feladata
a bőr felhasználásának, bőrtárgyak készítéstörténetének (szakmatörténetének)
megismertetése,
a bőrből készíthető tárgyak körének megismerése a népművészetben, a viselettörténetben
és a mai használatban,
alap-, kellék- és segédanyagok megismerése,
kéziszerszámok, gépek megismerése, használata,
a bőr feldolgozásának műveletei, technikái,
tárgytervezési alapismeretek elsajátítása – a tervezés forrásai, a felhasználási célból kiinduló
tervezés, vázlatok, szerkesztett minták, makett, modell készítése, az elkészült munka elemzése,
díszítmények formakincse – anyaggyűjtés, másolás, kiemelés, tervezés,
a kézműves tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalók biztosítása,
élményszerű megismerés és tapasztalatszerzés a tananyaggal kapcsolatban
(múzeumlátogatás, irányított gyűjtőmunkák, megfigyelések végzése…),
igényes kézműves termékek létrehozásával az értékek megbecsülése, a munkára nevelés,
a bőrműves szakirodalom bemutatásával az önművelés lehetőségének megalapozása.
A feladat a fentiek alapján azoknak az alapozó és speciális ismereteknek az elsajátítása és
begyakorlása, melyek biztosítják a tanulók számára a meghatározott célú alkotómunka elvégzését a
tervezéstől a kivitelezésig.
A műhelyprogram feladata a balesetmentes, munkavédelmi előírásoknak megfelelő jártasság
kialakítása az eszközhasználatban. Irányított tárgyelemzéseken és tervezési folyamaton keresztül a
tárgy, a környezet és a használó ember összhangjára, harmóniájára való figyelemfelhívás, ezzel az
esztétikai érzék és ítélőképesség mélyítése, árnyaltabbá tétele.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje

az alkalmazott anyagok tulajdonságait, papírok szálirányát, hajlásirányát, bőrök eltérő felületi
tulajdonságait,
a ragasztók használati tulajdonságait,
a cérnák használati tulajdonságait,
a kéziszerszámok használatát,
a motívum-, mintagyűjtés forrásait, másolási módszereket,
az egyszerű nyomtatási technikákat (krumplidúc, papírdúc, parafa dugóba szúrt szegek...),
a batikolást papírra, textilre, bőrre,
a tervezés folyamatát,
a bőrfestést, pácolást,
az égetéses bőrformázást,
a domborítást, metszést,
a rátétes díszítéseket filcen, vékony bőrön,
a bőrből készített tárgyak körét a népművészetben, viselettörténetben, a mai használatban,
a szíjhasítás szerszámait, módszereit,
a bőrvágó kés helyes használatát.
Legyen jártas
az anyagok pontszerű, hálós vagy teljes felületű ragasztásában,
egyenes hajtások képzésében különféle anyagokon, biegelés, riccelés a kartonok hajtásánál,
behajtás képzése papíron, textilen, műbőrön, bőrön,
hímző öltések készítésében,
fűzéses összeerősítésben (fonallal, vékony bőrszíjjal),
három- és többágú lapos és gömbölyű fonatok készítésében zsinórral, bőrszíjakkal,
egyszerű tárgyak vázolásában, látszatrajzok, szerkezeti rajzok készítésében, alkatrészek
műszaki rajzának szerkesztésében és a mintavágásban.
A tanuló legyen képes
ollóval egyenes és ívelt vonalakat pontosan vágni,
egyszerű kézi varrásokkal összeerősíteni filcet, vékony bőrt,

a készítendő tárgyak használati céljait megfogalmazni, elemezni az elkészült darabokat
használati, esztétikai, kivitelezési szempontokból.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a szakmatörténetet (a bőr feldolgozásához kapcsolódó kézműves mesterségeket, azok
kialakulását, történetét, tevékenységi körüket),
a bőr felhasználási lehetőségeit, a bőrműves termékek fajtáit,
a bőrműves mesterségekhez fűződő anyagok eredetét, feldolgozási módjait, fajtáit,
tulajdonságait,
a bőr szerkezetét, felépítését, kikészítését, topográfiáját, a kiegészítő és díszítőanyagok fajtáit
(csont, fa, fém, gyöngy...), kiegészítők alkalmazási lehetőségeit,
a tárgykészítés munkafolyamatait
a tervezéshez elképzeléseiknek plasztikus megjelenítéséhez szükséges eszközrendszert,
a sík- és térábrázolás törvényszerűségeit,
a színelmélet alapjait,
a stilizálás, ornamentikaképzés, kompozícióépítés követelményeit,
a tervezés szempontjait,
alap- és szabásminták elkészítését,
a szabás eszközeit, módjait, szempontjait (anyagra helyezés, gazdaságosság, jelölés),
az összeállítás előkészítő folyamatait,
az összeállítás módjait, varrások, fonások, fűzések fajtáit,
a díszítési módokat, technikákat, szironyozás, domborítás, festés, batikolás, metszés, rátétek,
bőrhímzés alkalmazását,
a viselettörténetet, különös tekintettel a bőrből készült öltözetkiegészítőkre,
a múzeumokban bemutatott bőrös vonatkozású tárgyakat,
a szakirodalmat,
a népművészet bőrműves emlékeit
a bőrműves munkákhoz kapcsolódó eszközöket, használatukat, a szerszámok helyes kezelését,
az alapvető gépek (tűzőgép, vékonyítógép) kezelését,

a munka- és balesetvédelmi szabályokat.
Legyen jártas
a bőrdíszítési módszerek alkalmazásában (metszés, domborítás, rátétes díszítés, szironyozás,
batikolás, égetés, szélezés, poncolás, festés, pácolás),
a műhelyben található gépek, szerszámok használatában (varrógép, lemezolló, köszörű,
vékonyítógép),
a tervezés folyamatában,
a tárgyak mintáinak megszerkesztésében, mintavágásban,
csont-, fakellékek elkészítésében.
A tanuló legyen képes
gondolatait, elképzeléseit alkotó módon, tárgyi formában megjeleníteni,
a megszerzett ismereteket saját munkájába konstruktív módon beépíteni,
munkájában a funkció-forma-díszítés harmóniáját megteremteni,
a bőrműves munkafolyamatok igényes elvégzésére, esztétikus termékek létrehozására,
a tárgyak fajtájának ismeretében a megfelelő alapanyagok kiválasztására,
arányos méretezésre,
a bőr eltérő területi tulajdonságainak megfelelően szabni,
késsel egyenes és ívelt vonalakat pontosan szabni különféle vastagságú anyagokon,
a tárgyhoz és az anyaghoz megfelelő összeillesztési és díszítési technika kiválasztására,
különböző anyagokat pontszerű, hólos és teljes felületen ragasztani,
behajtásokat képezni egyenes, domború, homorú vonalakon,
különféle anyagokat összeerősíteni varrópadon kézi varrással, két tűvel, fűzéssel,
varrógéppel,
gömbölyű és lapos fonatok készítésére,
gombkötésre,
szíjhasításra,
a készítendő tárgyak vázlat-, szerkezeti, nézeti, műszaki rajzának készítésében és a
mintavágásban,

a hagyományos kézműves mesterségek értékeit a modern kor követelményeihez igazítva
továbbéltetni,
munkájában a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások betartására.

A BŐRMŰVES TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A BŐRMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Bőrműves műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 30 perc
– tárgykészítés 150 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati
tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a bőrművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai

törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
bőrművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását.

A bőrműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész bőrműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján,
szabadon választott díszítési és összeállítási technikával (metszéssel, festéssel, lyukasztással,
poncolással, domborítással, rátéttel, díszítővarrással, hímzéssel, fűzéssel, fonatokkal, gyöngyökkel,
posztóval vagy filccel…) készített vizsgamunka lehet:
használati tárgy (irattartó, könyvborító, tároló doboz…),
ajándéktárgy.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát
szervező intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített bőrműves tárgy.
A bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a tanuló
által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott bőrműves technikával létrehozott alkotás
(névjegytartó, tolltartó, szemüvegtok…).

3. A vizsga értékelése

A bőrműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
tárgytervező képesség,
formaalakító készség,
kifejezőkészség,
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
bőrműves alapismeret,
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,

a vizsgamunka összhatása.

A BŐRMŰVES MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Bőrműves műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 40 perc
– tárgyalkotás 200 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Bőrműves műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak,
tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a bőrművességhez tartozó anyagok tulajdonságairól,
felhasználási lehetőségeiről, a bőrművesség munkafolyamatairól, a bőrdíszítési módszerek műfaji

sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól, a népművészet bőrműves
emlékeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
bőrművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.

2.1. A bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész bőrműves tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján
(vázlat-, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció), szabadon választott díszítési és összeállítási
technikával (metszéssel, festéssel, pácolással, lyukasztással, poncolással, domborítással, rátéttel,
díszítővarrással, hímzéssel, fűzéssel, fonatokkal, gyöngyökkel, filccel, irhával, szaruval…) valódi bőrből
létrehozott vizsgamunka lehet:
öltözet- vagy viseletdarab (lábbeli, kesztyű, sapka, mellény…),
ékszerkollekció (hajdísz, karkötő, medál…),
öltözetkiegészítő kollekció (öv…),
a lakáskultúra eleme (doboz, tükör, irattartó…).

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített bőrműves tárgy.
A bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló által
készített terv alapján tetszőleges bőrműves díszítő technikával megoldott alkotás (öltözetkiegészítő,
ékszer…).

2.2. A bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a bőrművesség alapanyagai,
a bőr felhasználási lehetőségei, területei,
a tárgytervezés és -készítés szempontjai,

bőrműves technikák, technológiák,
bőrműves díszítési módok,
jelentéstartalom a tárgyakon,
a bőrműves mesterségek története, szakosodása (tímár, varga, csizmadia, szűcs, szíjgyártó…),
a magyar pásztorművészet,
a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
a bőrművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése

3.1. A bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség,
díszítő, stilizáló készség,
a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
a megfelelő munkafolyamatok megválasztása,
a bőrműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeállítás, díszítés) szintje,
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
a bőrműves tárgy összhatása, a funkció – forma – díszítmény összhangja.

3.2. A bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.

FÉMMŰVES TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A fémműves műhelymunka célja, hogy a vizuális és plasztikai tanulmányokhoz kapcsolódva az
esztétikai nevelés segítségével járuljon hozzá a sokoldalú, kreatív személyiség kialakításához, a
foglalkozások keretében fejlessze a tanuló
anyaghoz kapcsolódó konstruáló készségét, kreativitását,
a tervezési folyamatok végigvezetésével helyzetfelismerő, véleményalkotó és
problémamegoldó képességét,
a szaktörténeti és szakelméleti ismeretek tudatos beépítésével értelmező-elemző
látásmódját, a kortárs tárgy- és környezetkultúra iránti érzékenységét.

A fémműves műhelymunka feladata, hogy a tanulót ismertesse meg
az elmúlt korok fémműves hagyományaival,
a fémművesség sajátos nyelvével, az anyagra jellemző technikai és formai megoldásokkal,
a tárgykészítéshez kapcsolódó alapfokú tervezési módszerekkel,
a fémek alapvető jellemzőivel, a megmunkáláshoz szükséges egyszerű eszközökkel,
technikákkal, díszítési módokkal,
a vonatkozó munkavédelmi előírásokkal.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje

a fémművesség történetének fejlődési szakaszait,
a technikai fejlődés főbb állomásait,
az ötvösség történetének jellemző alkotásait,
az önálló kifejezés, megjelenítés anyagait, eszközeit,
a sík- és téralakítás eszközhasználatát, technikai műveleteit,
a díszítés különböző módjait.
A tanuló a fentiek birtokában legyen képes az anyag, eszköz és technikai módszerek olyan fokú
alkalmazására, hogy azzal saját gondolatait – életkorának megfelelő szinten – tárgyiasult formában
meg tudja valósítani.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a színes fémek, könnyűfémek, nemesfémek anyagára jellemző fizikai és kémiai
tulajdonságokat,
a metallográfia ismeretében a fémek viselkedését a különböző megmunkálási műveletek
során,
a sík- és téralakítás legkülönbözőbb módjait, azok törvényszerűségeit,
a felületek díszítésének módozatait,
a műhely szakszerű használatát.
A tanuló legyen képes
a fémek hidegalakító eljárásainak,
a kovácsolás alapműveleteinek,
a filigránkészítés,
láncfűzés,
azsúrozás,
zománcozás,
drágakőfoglalás,
térbeli lemezalakító módok (domborítás, cizellálás, felhúzás, fémnyomás),
forgácsolás (esztergálás, fúrás, marás),
öntés különböző módozatainak,

a gumiforma-készítés,
öntvénymegmunkálás technikáinak,
és a különböző felületkezelési módoknak olyan szintű alkalmazására, hogy a technikák
ismeretében saját terveit önállóan meg tudja valósítani.

A FÉMMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A FÉMMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Fémműves műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 30 perc
– tárgykészítés 50 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti igényessége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő konstruáló, formatervező
készségét, kreativitását, a fémművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről,
hagyományairól megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
fémművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását.

A fémműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fémműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján az
alábbi műveletek valamelyikével vagy azok kombinációjával – lemezalakítással (kalapálás, nyújtás,
hajlítás, fűrészelés, fémnyomás), öntéssel (homokformázott vagy viaszveszejtéses öntés), forgácsolási
eljárásokkal, rögzítésekkel (oldható és oldhatatlan kötésekkel) – elkészített vizsgamunka lehet:
zománcozott,
traszírozott, domborított, cizellált,
maratással díszített tárgy (doboz, ékszer…).

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 fémműves tárgy.
A fémműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a tanuló
által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott fémműves technikával létrehozott,
funkció – forma összhangjára törekvő alkotás.

3. A vizsga értékelése

A fémműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
problémamegoldó és tárgytervező képesség,
formaalkotó és kifejező készség,

anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
fémműves alapismeret,
megfelelő felületek és díszítmények kialakítására való képesség,
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
a vizsgamunka összhatása.

A FÉMMŰVES MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Fémműves műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 40 perc
– tárgyalkotás 200 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:

Fémműves műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti elkötelezettsége. A
tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező
készségét, a fémművesség anyagairól, sík- és téralakítási módjairól, felületdíszítési módozatairól, a
fémművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett
ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fémműves technikákban
megszerzett jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.

2.1. A fémműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fémműves tárgy vagy
tárgyegyüttes.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka (vázlat-,
szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) alapján, szabadon választott technikával ¦ hideg- és
melegalakító műveletek valamelyikével, vagy azok kombinációjával – lemezalakító műveletekkel
(nyújtással, hajlítással, fűrészeléssel, vágással, lyukasztással, fémnyomással), kovácsolással, öntéssel,
forgácsolási eljárásokkal, rögzítésekkel (oldható és oldhatatlan kötésekkel) megvalósított
vizsgamunka lehet:
természetes anyagokkal (szaru, csont, fa, gyöngyház, ásvány…), szintetikus kövekkel,
filigránnal,
zománccal,
traszírozással, domborítással, cizellálással,
maratással díszített tárgy.

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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített fémműves tárgy.

A fémműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott tárgytípus, a tanuló által készített
tervvázlat alapján, a funkció-forma-díszítmény összhangjára törekvő alkotás (hengerléssel,
dróthúzással, láncszemek kialakításával, összekapcsolásával létrehozott nyaklánc, karkötő vagy
ásványok befoglalásával készített ékszer…).

2.2 A fémműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a fémművesség anyagai,
a fémalakítás műveletei (hideg- és melegalakítási eljárások),
sík- és téralakítás,
fémdíszítési módok,
felületkezelési eljárások,
a fémművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
a fémművesség fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, stíluskorszakai,
a fémművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése

3.1. A fémműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
problémamegoldó és tárgytervező képesség,
formaalkotó és kifejező készség,
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
a terv egyedisége,
a fémműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje,
megfelelő felületek és díszítmények kialakítására való képesség,
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
a forma és díszítmény összhangja, a vizsgamunka összhatása.

3.2. A fémműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének szempontjai:

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

KERÁMIA TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A kerámia műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan tegyen szert a tanuló
alapvető mesterségbeli tudásra, rendszerezze és közvetítse azokat az ismereteket, melyeknek
birtokában a tanuló számára lehetségessé válik a művészeti szakközépiskolára való felkészülés.

A kerámia műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót ismertesse meg
a kerámiaművészet sajátos nyelvével, kifejező eszközeivel, formakincsével, megnyilvánulási
formával,
a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel,
egyes technológiai eljárások kivitelezésével és azok alkalmazási területével,
kerámiatárgyak készítésének folyamatával a tervtől a kész munkáig,
a kerámiakészítés környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje

a kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, a készítés technológiáját,
a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket,
a kerámiatörténet fontosabb állomásait,
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes
a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni,
elképzeléseit rajzban rögzíteni, ezeket igényesen megoldani,
a helyes munkamenetet betartani,
tapasztalatait, ismereteit – életkori szintjének megfelelő önállósággal – a tárgykészítés
folyamatába beépíteni,
műalkotások értő befogadására,
felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget,
a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a kerámia alapanyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét,
egyes tárgytípusok formái és rendeltetése közötti összefüggéseket,
a forma és díszítmény összhangjának jelentőségét,
a kerámiatörténet fontosabb állomásait,
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes
önálló tervezésre a forma és funkció szoros kapcsolatának szem előtt tartásával,
terveit látványszerű és formaértelmező rajzokban igényesen megjeleníteni,
megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni,
a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a tervet megvalósítani,
a cél és az eredmény összevetésére,
a rendeltetés, forma és díszítmény szempontjai szerint a műtárgyak elemzésére,
a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására.

A KERÁMIA TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A KERÁMIA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Kerámia műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– tárgykészítés agyagból

130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A feladat tükrözze a tanuló kerámiaművészet műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A tárgyalkotó feladat
megoldásában mutassa be a tanuló kerámiatechnikai jártasságát, tudását.

A kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kerámiatárgy vagy tárgycsoport.

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján megvalósított,
égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet:
felrakással vagy korongozással készült egyszerűbb használati tárgy vagy díszedény,
mintázott, festett vagy mázazott plasztika.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát
szervező intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kerámiatárgy.
A kerámia vizsgamunka az intézmény által meghatározott tárgytípus, színes tervvázlat alapján
agyagból, választott technikával, nyomhagyásos, pecsételt vagy plasztikus felületdíszítések
alkalmazásával létrehozott alkotás, amely lehet:
korongozott tálka vagy edény,
felrakással készült edény,
lapból épített, kerek vagy szögletes alaprajzú edény,
a kerámiában használatos kézi formázási, mintázási eljárásokkal készült plasztika.

3. A vizsga értékelése

A kerámia műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
rajzi, plasztikai, tárgytervező készség,
alapvető eszköz- és szerszámismeret,
felrakott, korongozott és lapból épített edénykészítés fázisainak, azok helyes sorrendjének
ismerete,
alapvető díszítési eljárások ismerete,
egyszerű festési, mázazási módok ismerete,
forma és díszítmény összhangja,
a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája.

A KERÁMIA MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Kerámia műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 60 perc
– tárgykészítés agyagból

180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Kerámia műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A feladat tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő
elemző, átíró, formaértelmező készségét, a kerámiaművészet műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a
tanuló kerámiatechnikai jártasságát, tudását, művészi igényességét.

2.1. A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész kerámiatárgy vagy
tárgyegyüttes.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján megvalósított,
égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet:
felrakással, korongozással vagy a kézi formázási technikák kombinációjával készített
használati tárgy vagy díszedény, dombormű, csempe vagy mintázott, festett, mázazott plasztika,
gipszforma segítségével préselt edény,
öntőforma segítségével öntött edény.

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 készített kerámiatárgy.
A kerámia vizsgamunka az intézmény által meghatározott tárgytípus, színes tervvázlat alapján,
agyagból, választott technikával, plasztikus felületdíszítések alkalmazásával létrehozott alkotás,
amely lehet:
korongozott tál vagy edény,
felrakással készült edény,
lapból épített edény,
dombormű, csempe,
kézi formázási módok kombinációjával készített tárgy,
a kerámiában használatos mintázási eljárásokkal készült plasztika.

AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK
ELVEI
Mivel az alapfokú művészetoktatás számára még nem készült tankönyv, a kiválasztás elve csak
általános lehet.
Feleljen meg a művészetoktatás célrendszerének
Feleljen meg az intézmény oktatási céljainak

Segítse a tanulást, motiváljon
Szerkezete legyen világos, egyszerű
Szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen
Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre
Adjon mintát önálló feladatmegoldásokra
Legyen több évig használható
Az ára legyen kedvező.

AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI
A tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formája.
- Az oktatásban-képzésben résztvevő tanulók elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét
rendszeresen értékeljük.
- Az ismeretek számonkérésének tartalmát az általunk kidolgozott tantárgyi programok
évfolyamokra lebontott követelményei, értékelési elvei határozzák meg.
- A tanulók ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, teljesítményét, előmenetelét év
közben érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük.
- Félévkor azt értékeljük, hogy az időarányos követelményeket milyen szinten sajátította el a tanuló.
- Fél év végén és évvégén az adott évfolyam követelményei alapján összeállított feladat megoldására
kerül sor. A megoldás érdemjegye, valamint a tanulmányi idő teljesítménye alapján történik a félévi
és év végi osztályzattal való minősítés.
- A tanév során a bemutatókon, koncerteken, pályázatokon, kiállításokon való szereplést is
értékeljük, illetve figyelembe vesszük.
- A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé, figyelembe vesszük a tanuló
évközi fejlődését.
- A tanulók munkáját a tanév során folyamatosan figyelemmel kísérjük, biztosítjuk a minél
sokoldalúbb megnyilatkozást.

A számonkérés formái
A tudásmérés széles skáláját alkalmazzuk (pl.: koncertek, bemutatók, szóbeli megnyilvánulások,
önálló gyűjtőmunka, rajzi, festési, mintázási, tervezési, tárgyalkotási produktumok).

Az értékelés eszközei: szóbeli és írásbeli számonkérés.
Az írásbeli számonkérés formái
feladatlapok
témazáró dolgozat
félévi és év végi vizsgadolgozat.
A gyakorlati munka értékelésének módjai
koncertek, színpadi előadások, bemutatók értékelése
tervek, rajzok osztályozása,
a munkafolyamat közben szóbeli értékelés,
a kész munkák értékelése osztályzattal, gyakorlati bemutató, mestermunka készítése.

A TANULÓ SZORGALMA ÉS TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA
Az értékelés általunk meghatározott kritériumai
- Az értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak, személyre szólónak, a
fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést segítőnek, további erőfeszítésekre
serkentőnek, az egészséges munkakedvet fenntartónak kell lennie.

Az értékelés fokozatai: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen.
Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége
Meghatározott időszakonként áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén teljesítőket
figyelmeztetjük, illetve a kiskorú tanulók szüleit tájékoztatjuk.
Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet befolyásol a fejlődési ütem.
az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, napló,
bizonyítvány.
- Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról a nappali tagozatos tanulókat az ellenőrző
könyvön keresztül, az év végi osztályzatról a bizonyítványon keresztül tájékoztatjuk az érintetteket.
-

A szorgalom minősítése az egyéni képességek alapján történik.

-

A szorgalomra adott érdemjegy, osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi
ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt.

A szorgalom értékelésének követelményei
A szorgalom példás, ha a tanuló:
felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi,
óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó,
a feladatok végzésében önálló, rendszeres,
tehetségéhez mérten vesz részt a munkában,
önművelése rendszeres és többirányú,
szorgalmával példát mutat, serkent.
Jó a tanuló szorgalma, ha:
tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos,
óra alatt spontán aktivitással vesz részt,
a tananyag iránt érdeklődik csupán,
a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni.
Változó a tanuló szorgalma, ha:
óra alatt hullámzó aktivitást mutat,
tanórákra való felkészülése rendszertelen,
feladatait érdektelenül végzi,
érdeklődése nem aktív,
önművelése rendszertelen.
Hanyag a tanuló szorgalma, ha:
a szorgalom teljes hiánya jellemzi,
feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi,
az órai munkában passzív,
a tanultakat nem akarja alkalmazni.
A szorgalom értékelése
- A tanulók szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi.

- Az érdemjegyekről a tanulókat és a kiskorú tanulók szüleit rendszeresen értesíteni kell.
A szorgalom értékelésének formái
Szóbeli és írásbeli dicséretek.
- A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok.
- A tanulók tanulmányi munkájának értékelése folyamatos.
A szaktárgyak osztályozása öt érdemjeggyel történik
A szaktárgyak értékelésének követelményei
Jeles a teljesítménye annak
aki a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz,
tudja a tananyagot,
képes alkalmazni

Jó a teljesítménye annak.
aki a tantervi követelményeknek kevés, jelentéktelen hiányossággal tesz eleget,
apróbb bizonytalanságai vannak az ismeretanyagban és az alkalmazásban

Közepes a teljesítménye annak
aki a tantervi követelményeknek néhány hiányossággal tesz eleget,
ismeretei hiányosak, az alkalmazáshoz nevelői segítségre van szüksége

Elégséges a teljesítménye annak
aki a tantervi követelményeknek nagy hiányosságokkal tesz eleget,
de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik

Elégtelen a teljesítménye annak
aki a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem képes eleget tenni
teljesítménye a minimum szintet sem éri el.

A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI
- A szülő a jelentkezési lapon kérheti gyermeke felvételét intézményünk alapfokú művészetoktatási
iskolájába.
- Az igazgató által megbízott bizottság (felvételi vagy különbözeti vizsgabizottság) javaslata alapján az
alapfokú művészetoktatásban való felvételről, évfolyamba, csoportba sorolásról az iskola igazgatója
dönt.
- Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek személyazonosságát.
- Év közben tanuló felvételéről a felvételi-különbözeti vizsgabizottság döntése alapján az igazgató
dönt.
- Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele az előző évfolyam helyi tantárgyi tantervben
rögzített minimumkövetelményeknek való megfelelés.
- Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a
tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen összevont vizsgát.

TÁLTOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell
segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját
szemével nézni a világban…A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számukra érvényesek.
Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek most már meg ti is,
milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket
közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem mi személyiségünkben. Azt vegyék
észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.” /Rudolf
Steiner/

A xx. század felgyorsult változásai, a növekvő információ áradat, a világ tér- és időbeli kitágulása
megkívánja tőlünk, hogy olyan képességeket alakítsunk ki a gyermekek számára, amelyek
segítségével eleget tehetnek a jövő század kihívásainak. Egy óvoda eredményes működésének
feltétele, hogy a szülők a nevelőtestülettel együtt magukénak érezzék az intézmény programját, azzal
azonosulni tudjanak, a sikeres együttmunkálkodás érdekében. Őszinte szívvel ajánljuk programunkat
abban a reményben, hogy gyermekeinknek sokoldalú, egészséges, harmonikus személyiségfejlődését
megvalósítjuk.

Személyes felelősségünket átérezve az óvodai program kiválasztása során igyekeztünk körültekintően
eljárni:

- Lehetőségeink szerint megismerkedtünk valamennyi minősített programmal
- Figyelembe vettük helyi sajátosságainkat /személyi, tárgyi/, és jövőbeni elképzeléseinket
- Több éves, évtizedes elméleti és gyakorlati ismereteinket, tapasztalatainkat összegeztük

A fentiek figyelembe vételével a Táltos Óvoda nevelőtestülete úgy döntött, hogy a kollektíva
szellemiségéhez a Mozgásműveltség Fejlesztő Óvodai Nevelési program /MFÓ/ áll a legközelebb.
Mivel a törvény lehetőséget ad az adaptációra, így mi ezzel a lehetőséggel éltünk.
„A gyermekek biológiai fejlődése, mozgásfejlődése, elsősorban rendszeres testmozgással,
testedzéssel biztosítható.
Az óvodai nevelés célja az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődésének
segítése. A gyermek fejlődése számos tényező együttes hatásának eredménye. Az egészséges
életmódra, az egészséges életvitel igényére nevelés ebben az életkorban kiemelkedő jelentőséggel
bír.
A 3-7 éves korosztály lételeme a mozgás. A gyermeket nem kell motiválni a mozgásra, hiszen nem tud
nem mozogni. Miközben mozog, tapasztalatokat gyűjt, fejlődik csont- és izomrendszere, alakulnak
mozgáskoordinációi, testi képességei. Gyorsabbak, önállóbbak, finomabbak lesznek mozdulatai.
Egyre többféle mozgást képes elvégezni, egyre több készsége, szokása alakul, egyre inkább képessé
válik mozgásának, viselkedésének tudatos irányítására, mozgásigényének elhalasztására.
A gyermek mozgásigényének kielégítése, ezzel együtt harmonikus és összerendezett
mozgásfejlesztése, ezen keresztül értelmi képességének fejlesztése, különösen lényeges feladat az
óvodában.
A magyar óvodapedagógia hagyományainak, értékeinek figyelembevételével a jelenkor igényére
alapozva készült a Mozgásműveltség Fejlesztő Óvodai nevelési program.

A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Törvények:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1993.évi LXXIX. tv. a Közoktatásról és módosításai
1996.évi LXII. tv / módosításokkal egységes szerkezetben

1999.évi LXVIII. tv. / módosításokkal egységes szerkezetben
2003.évi LXI. tv. /módosításokkal egységes szerkezetben

1993.éviLXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Módosítása: 2002.évi IX. tv.

GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a következőképpen fogalmazza meg:

Gyermekkép

"1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből,
hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre.

2. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a gyermekkép megrajzolásában az eltérő pedagógiai és
pszichológiai irányzatok közös vonásait veszi alapul. Ezek szerint: a gyermek fejlődő személyiség,
fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen
alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának
következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó
testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő
személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek
megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.

Óvodakép

1. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda funkciói: óvó-védő,
szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

2. Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki
személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési
ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermek ellátását is).

3. Az óvodai nevelésben alapelv:

a) a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi;

b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni
képességeinek kibontakoztatását.

4. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: az érzelmi biztonságot
nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi
képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az
életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységről, különös tekintettel a mással nem
helyettesíthető játékra; e tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak
közvetítéséről; a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezetről." /Óvodai nevelés országos alapprogramja /

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjához hűen a Táltos Óvodában olyan nevelést
képviselünk ahol:

a gyerekeknek biztosított a kiegyensúlyozott, sokoldalú fejlesztése a gyermeki személyiség
tiszteletben tartásával, jogainak figyelembevételével

a gyermeki közösségben végezhető -életkornak és fejlettségnek megfelelő-sokszínű tevékenység

a játékot a nevelési, fejlesztési céljaink fő eszközének tekintjük, mely áthatja a napi tevékenységet

szakmai meggyőződésünk alapján az óvodát megőrizhetjük a felhőtlen gyermekkor színterének

mindig kellő idő, hely, eszköz áll rendelkezésre a gyermek értelmi, érzelmi fejlődésének biztosítására

előtérbe helyeződik a differenciált fejlesztés, tehetséggondozás

a jó családi bánásmódhoz hasonló nevelői légkörben szabadság és korlátozás arányában nyújtunk
bizalmat, biztonságot, elfogadást

kiemelten kezeljük az egészséges életmód szokásainak megalapozását, ezen belül a
mozgásfejlesztést, mint a testi, szociális, és értelmi képességek fejlesztésének egyik lehetőségét

kihasználjuk a pozitív környezeti adottságainkat az egészséges személyiség fejlesztésének érdekében

folyamatosan és panaszmentesen elégíthetjük ki az óvodahasználók igényeit, azt nyújtva
minőségben, mennyiségben, amit ígértünk

Éppen ezért intézményünkben:

adott a megfelelő a személyi, tárgyi, eszközbeli ellátottság és folyamatosan meg is teremtik azokat a
feltételeket, hogy nyugodt környezetben folyhasson a nevelő, oktató munka

a gyermekekkel foglalkozók maximálisan azonosulnak a nevelési programban kitűzött célokkal,
feladatokkal

az óvodapedagógusok és a gyermekekkel foglalkozók egyre magasabb szintű pedagógiai eredmény
elérésére törekszenek, elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt, folyamatosan képzik magukat
érdeklődésük és az intézmény érdekeinek szemelőt tartásával

az intézmény önálló arculata megmutatkozik a napi életben, környezetben, a nevelés
szellemiségében

a szervezeti kultúra egymás elfogadásán, tiszteletén, megbecsülésén alapszik

„Gyermeket nevelni, látni, ahogy nő és válik ember belőle…Nincs alkotás a világon,melynek öröme
ehhez hasonlítható”
/ Benjamin Spock/

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Az óvoda személyzete:

Óvodapedagógusaink felsőfokú szakirányú végzettségük mellett számos, a program
magvalósításához elengedhetetlen, egyéb végzettségekkel is rendelkeznek:

közoktatás-vezetői diploma, minőségirányítási végzettség, gyermekvédelmi szakképesítés stb.

Ami kiemelendő, hogy pedagógusaink a gyermekek egyéni fejlesztéséhez és a sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztéséhez szükséges célirányos tanfolyamokat is elvégezték.

A dajkák szakképzettek.
Fontosnak tartjuk, hogy a nevelőmunkát segítők is szakképzettek legyenek, azonosuljanak a
pedagógia programunkkal, munkájukat a gyermeki szeretet és tisztelet hassa át.

A pedagógiai munkánkat magas szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező külső szakemberek is
segítik, akik szükségszerűen állnak rendelkezésünkre:

Logopédus, gyógypedagógus, oktatók/ úszás, lovaglás, nyelv, tánc, mozgásművészeti oktató stb./

A gyermekek egészségét rendszeresen ellenőrzi az óvodával szerződésben álló gyermekorvos,
védőnő,fogorvos

Szakmai, pedagógiai követelmények:

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekkel foglalkozók az alábbi személyiségjegyekkel rendelkezzenek:

A gyermekek szeretete, megértése, megbecsülése, védelme
Igényesség önmagával, a gyermekekkel szemben
Komplexitásra alkalmasság, kreativitás
Pedagógiai optimizmus, a fejlődőképesség igénye
Tetteiben érezhető legyen a hitelesség, tapintat, empátia
Rendelkezzen megosztott figyelemmel, helyzetfelismerő képességgel
Magatartása, viselkedése, beszéde legyen modellértékű a gyermekek előtt

Nevelőtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítő
szerepe és tevékenysége garancia a vállalt feladatok és célok megvalósítására. Az új kihívásoknak való
megfelelni akarás, az önképzés és a minőség irányában való elkötelezettség jellemző a testületre.

HITVALLÁSUNK:

„ A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nem csak szeretik, hanem
olyannak szeretik, amilyen”

/ Hermann Alice/

TÁRGYI, DOLOGI FELTÉTELEK

A Táltos Óvoda rendelkezik a működéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel, melyek jegyzékét
a Pedagógiai Program melléklete tartalmazza.

KÖRNYEZETI HÁTTÉR

Az intézmény kellemes, nyugodt, csendes helyen terül el, a forgalmas úttól távol, de mégis jól
megközelíthető helyen. Az ide járó gyerekek kellemes, tiszta, nyugodt, családias környezetben élhetik
mindennapjaikat.
A kis létszám ideális az egyéni fejlesztés adta lehetőségek megteremtésére, akár a
tehetséggondozásra is.
A belső tér kialakítása lehetővé teszi, hogy a gyerekek egymás mellett és elkülönülten is
tevékenykedhessenek.
Igyekszünk a családi nevelést kiegészíteni, pedagógiai kontrollal a szülők igényeit, szükségleteit
figyelembe venni.
Egyedi igényekhez alakított szolgáltatásainkkal az egyéni képességek még nagyobb
kibontakoztatásának lehetőségét teremtjük meg.
A szülők részére állandó betekintést adunk mindennapjainkba. Nemcsak közös
ünnepeinken/karácsony, farsang, anyák napja, búcsúzó/ látjuk őket szeretettel, de a hétköznapokon
is aktív résztvevői lehetnek mindennapjainknak. Játszóházi programokra, közös kirándulásokra,
kézműves foglalkozásokra, túrázásokra várjuk az érdeklődő szülőket, családokat.

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAINK

Magánóvodaként módunk és lehetőségünk nyílik speciális szolgáltatások bevezetésére a szülői
igényeknek megfelelően.

Előzetes felmérés alapján lehetőség van a következő szolgáltatások csoportos igénybe vételére:
Úszásoktatás, táncoktatás, nyelvoktatás, mozgásművészeti oktatás/karate, judo, stb./.

Rendszeres túraprogramjaink a természet megszerettetését, megismerését, a mozgásigény
kielégítését szolgálják.

Nyitvatartásinkkal a szülők munkarendjéhez igyekszünk igazodni.

A gyermekek étrendjét táplálkozási tanácsadó segítségét kérve, gondosan állítjuk össze, aminek
eredményeként egészséges és –a testi fejlődéshez szükségesen- tápláló ételek kerülnek a gyerekek
asztalára. Az ételválaszték összeállításakor külön ügyelünk a változatosságra is, / a gyermekek ételbeli
ízlésvilága ebben az életkorban alakul ki/ és a gyermekek életkori sajátosságaiból fakadó táplálkozási
igényekre. Nyers zöldségeket, gyümölcsöt mindennap kapnak a gyerekek.
Az ételek megrendelésekor figyelembe vesszük, (mivel nem az óvodában főzik az ételeket), hogy
milyen cég garantálja a gyermekek részére a legmegfelelőbb étrendet.
Lehetőségeink szerint megoldjuk minden ételérzékeny /pl. liszt, tej, stb./ gyermek ellátását. Ezen
felül lehetőséget biztosítunk arra is, hogy figyelembe vegyük az otthoni étkezési szokásokat /pl.
vegetáriánus, disznóhúsmentes, stb. étrend.

A SZÜLŐ, GYERMEK, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI

Az óvoda csak a családdal együtt a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét betölteni,
az együttműködés a jó partnerkapcsolatban valósulhat meg

Az óvodában működik a „Óvodai Szülőkör”, ami a szülői munkaközösség, szülői támogató-, tanácsadó
kör szerepét tölti be, ennek bárki tagja lehet
Nyitottak vagyunk az ünnepeken és a mindennapokban is. Szervezett formában több alkalommal
közös programot szervezünk. Így a szülők betekinthetnek az óvodai életünkbe és részesei is lehetnek.

A szülőket örömmel várjuk az óvoda rendezvényeire.
Csoportonként a szülők igényétől függően készséggel állunk minden szülő rendelkezésére a
gyerekekkel kapcsolatos problémák, egyéni kérések megbeszélésére
Évente két alkalommal – ez általában december és május hónapban- /de egyéni kérésre bármikor/
tájékoztatjuk szülőket a gyermekek fejlettségéről, betekinthetnek a gyermekek fejlettségét rögzítő
adatlapokba.
Családlátogatásokat szükség szerint végezzük
Évente legalább két alkalommal szervezünk szülői értekezletet (OviFórum), ahol tájékoztatjuk a
szülőket terveinkről, elképzeléseinkről. A napi tájékoztatás vagy szóban, vagy írásban /OVI
HÍRMONDÓ- faliújságon/ történik. A nagycsoportos gyerekek szüleinek az iskolába indulás
problémáinak megkönnyítése érdekében tanítók részvételével igény szerint tájékoztatást tartunk. Az
óvoda, szülők által igényelt szolgáltatások, előadások, tájékoztatások megszervezését vállalja
(logopédiai, beszédfejlődési, dyslexia, gyermekorvosi, stb.)

Ünnepek, hagyományok, rendezvények

Az ünnepek, hagyományok jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. Perspektívát adnak,
a közös élmény erejével fokozzák a gyermek közösséghez tartozását. Közel hozzák a szűkebb és a
tágabb környezet eseményeit. Fontos, hogy kiemelkedjen az óvoda mindennapi életéből, de ne
legyen a gyermek számára megerőltető.
Tevékeny várakozás előzi meg az ünnepeket, ajándékkészítés öröme jellemzi. A jó érzelmi előkészítés
és örömteli várakozás csúcspontja maga az ünnepi együttlét. Nagy hangsúlyt fektetünk a
hangulatteremtésre. Óvodánkban a négy évszak váltakozása köré csoportosítjuk ünnepeinket,
hagyományainkat, rendezvényeinket.

Ősz:
- Szüreti mulatság
- Ovis Napok/ közös főzés a szülőkkel, versenyek, sportvetélkedő, kézműves foglalkozások/
- Ovis Kalandtúra
tél:
- Mikulás
- Karácsony

- Téli teaház/ közös teázás, népi kézműves technikákkal való ismerkedés/
- Farsang, maszkabál
- Ovis Kalandtúra /szánkózással egybekötve/
- Tavaszváró /játszóház/
tavasz:
- Tavaszi hangverseny/ ismerkedés a művészetekkel/
- Húsvét-Locsoló bál
- Májusfa állítás
- Anyák napja
- Gyereknap
- Ovis Kalandtúra
nyár:
- Búcsúzkodó
- Erdei óvoda
- Ovis kalandtúra
- Ovis csalogató/Óvodába visszacsalogató és becsalogató, játszóházi programokkal/

Ünnepeink, rendezvényeink mindig nyitottak, annak örülünk, ha a szülők is aktívan bekapcsolódnak,
akár az előkészítésbe, akár a lebonyolításba, de ha csak együtt örülnek velünk, az is erősíti az
összetartozás érzését.

A gyerekek születésnapját, névnapját megünnepeljük, közösen készített ajándékkal kedveskedünk az
ünnepeltnek.

4. A HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM /HOP/ PEDAGÓGIAI ALAPELVEI

„A játszó gyermekek olyanok, mint a művészek. Hol hagyományosak, hol újítók, hol érthetők, hol
érthetetlenek, aszerint, hogy az éppen jelentkező kifejeznivalónak mi fele meg leginkább. Nem
követnek valamely irányt, hanem úgy növekszenek, mint az élő fa: ágakkal minden irányba,
gyökerekkel lefelé, koronájukkal felfelé” (Weöres Sándor)

Helyi óvodai nevelési programunk végrehajtásakor olyanná szeretnénk nevelni az óvodás gyereket,
aki

Testileg, lelkileg egészséges, edzett, teherbírása megfelelő

Nyugodt, kiegyensúlyozott, érzelemgazdag

Képes saját ütemében, képességeihez, adottságaihoz mérten fejlődni, ha megteremtik neki az ideális
feltételeket

Értékeli a szabadság és korlátozás kellő arányában nyújtott bizalmat, biztonságot, elfogadást

Vidám, tud felfedezni, rácsodálkozni

Ismeri, tiszteli természeti és társadalmi környezetét, annak hagyományait

5. KAPCSOLATOK KÜLSŐ INTÉZMÉNYEKKEL, EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK, AZOK
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A bölcsődéből az óvodába, valamint az óvodából az iskolába történő átmenet érdekében szoros
kapcsolatot tartunk a bölcsődével, iskolával, mely tartalmazza az egymás közti nyitottságot.
Kapcsolattartásunk megvalósul a nyitott napok szervezésében, kulturális rendezvényekbe történő
bekapcsolódásban, szülői értekezleteken történő képviseletben, szakmai megbeszélések
szervezésében.
A város óvodái által hirdetett városi ill. városrészi rendezvényekbe bekapcsolódunk, ezek
szervezésében aktívan részt veszünk, igény szerint részfeladatot vállalunk /oktatócentrum/

A gyermekek problémáinak kezelése érdekében folyamatos a kapcsolattartásunk azon
intézményekkel, melyek a problémák megoldására hivatottak /Nevelési Tanácsadó, Logopédiai
Intézet, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,Egészsémegőrzési Központ/ . A kapcsolattartást az
óvoda gyermekvédelmi felelőse koordinálja.
A városban működő Nevelési Tanácsadó Intézet kollégáival jó munkakapcsolatban állunk és
eredményesen tudunk együttműködni a problémás esetek orvoslásában. Szükség esetén a Tanulási
képességeket Vizsgáló Bizottsággal is felvesszük a kapcsolatot.
A gyermekek egészségének folyamatos ellenőrzése érdekében kapcsolattartás a védőnői,
gyermekorvosi szolgálattal

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK:

NEVELÉSI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK, AMELYEK BIZTOSÍTJÁK A GYERMEK SZEMÉLYISÉGÉNEK
FEJLŐDÉSÉT, KÖZÖSSÉGI ÉLETRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSÉT, A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK
DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉSÉT, FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSÉT

A nevelési és oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében.

Feladatok:

Felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat
Pedagógiai eszközökkel törekedni a káros hatások megelőzésére ill.
Ellensúlyozására
Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményezni

A közoktatási törvény minden pedagógus számára előírja, hogy munkaköri feladatként „részt vesz a
gyermekvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában”.

Az óvodai gyermekvédelem jelentősége:
A problémamegelőző gyermekvédelem legfontosabb „jelző intézménye”

A gyermekekről többoldalú információhoz lehet jutni
A hátrányos és veszélyeztetett gyerekek kiszűrhetők a tünetek alapján
A pedagógus közvetlen kapcsolatban van a gyerekekkel
Az intézkedések eredményessége nyomon követhető
A családok számára a korábban kialakított megfelelő kapcsolat révén, a krízis estén történő
együttműködés, segítség könnyebben biztosítható
Óvodánkban van megbízott és képzett gyermekvédelmi felelős.
Az óvoda vezetője gondoskodik a gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről.
A gyermekvédelmi felelős segíti az óvoda pedagógusainak gyermekvédelmi munkáját.

A gyermekvédelmi felelős feladata:

folyamatosan felméri a pedagógusok segítségével a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
gyermekeket, és írásban rögzíti a szerzett információkat
gyermekvédelmi munkatervet készít
tájékoztatja a szülőket arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel
tájékoztatja a szülőket arról, hogy óvodán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt
kereshetnek fel, jól látható helyen közzé teszi ezen intézmények címét és telefonszámát
a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatásokon megismeri a gyermek családi
környezetét
folyamatosan tartja a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal, és írásban jelzi a felmerülő
problémákat, szükség estén kéri segítségüket
prevenciós feladatok ellátása
a gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető
veszélyeztető tényező esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot
a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken
együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyekkel, intézményekkel,
hatóságokkal /védőnő, háziorvos, családsegítő központ, ügyészség, bíróság, társadalmi szervezetek,
egyházak, alapítványok /

Az óvoda feladattervében meghatározott legfontosabb feladatok:

Személyre szabott fejlesztési terv bekerül a negyedéves tervezésbe
A család és óvoda kapcsolatának erősítése, bizalmi légkör kialakítása
A gyermekek alapos megismerése, testi, lelki, intellektuális fejlődésének, egészségi állapotának
nyomon követése
Ha szükséges a Családsegítő Szolgálattal együttműködni a gyermekek érdekében

A NEVELŐMUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

"Keresem minden gyermek sajátos titkát,
és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban,
hogy önmaga lehessen" (Janus Korczak)

Az ellenőrzés, mérés, értékelés (a visszacsatolás) a nevelőmunka lényeges eleme. E nélkül nem
képzelhető el az óvodai nevelő-oktató tevékenység.
Megvizsgáljuk, hogy a kitűzött feladatokat teljesítettük-e, azaz „mérjük”, „értékeljük” pedagógiai
munkánkat, s az értékelés eredménye szerint tűzzük ki az újabb, a soron következő részfeladatokat.
ŰŰHa fejleszteni akarjuk a gyermeket, meg kell ismerni a személyiségét éppúgy, mint fejlődésének
ütemét, menetét és a rázúduló hatások összességét az óvodába lépés idején – a bemeneti szintet –,
hogy össze lehessen vetni majd az óvodai nevelés végeredményével, a kimeneti szinttel.

Óvodánkban alkalmazott mérési módszerek:

1. Megfigyelés:
A gyermek megismerésének elsődleges és legfontosabb eszköze. Meghatározott céllal és tervszerűen
végzett megfigyelések jól hasznosíthatók, a gyermek számára viszont nem más, mint hétköznapi,
természetes tevékenység, játék.
2. Beszélgetés, interjú:
A gyermek fejlettségéről információhoz juthatunk a szülőkkel folytatott beszélgetés során .
3. Mérőeszköz használata

Ha a gyermek fejlettségéről megfigyeléssel nem jutunk elegendő információhoz, akkor alkalmazunk
mérőeszközt, szervezett tevékenység során.
A mérés során figyelembe vesszük a következő alapelveket:

Elsősorban megfigyelésen alapuljanak, lehetőleg ne vonja el a gyermeket a játéktól
Legyenek objektívek és megbízhatóak
Pedagógiai eszközök felhasználásával történjen
Rendszeresen végezzük, és már az óvodába lépés pillanatától kezdődjön
Megfelelően legyenek dokumentálva /Anamnézis lap, Megfigyelési napló, Értékelő lap: lásd: 7-10. sz.
Melléklet/
Tükrözze a pedagógiai munka hatékonyságát
A képességfejlesztő folyamat szakaszai: adatgyűjtés, elemzés, fejlesztési terv készítése, fejlesztés

Gyakoriság:
Folyamatos megfigyelés, beszélgetés, adatrögzítés/három havonként/
Fejlődéshez mérten a változás rögzítése
Összegzés évente egy alkalommal / Csoportnapló, Személyiséglap, Megfigyelési napló, Értékelő lap Mérési naptár.

A mérés során rögzített adatokat titkosan kezeljük, a szülőkkel évente egy alkalommal ismertetjük.
ŰŰA mérés különösen az óvodai nevelés kimeneti oldalának megítélése során válik izgalmassá, azaz
az iskolai életre való felkészültségi szint megállapításakor. /Tanköteles korban a gyermek egyéni
nyilvántartó lapja.

Az érvényben lévő szabályozások világosan és egyértelműen meghatározzák az iskolaérettség
megállapításával kapcsolatos teendőket, az óvónők és a szakszolgálatok hatáskörét /Nevelési
Tanácsadó, Tanulási Képességeket VizsgálóSzakértői Bizottság/

Értékelés, elemzés:

A gyermek képességfejlesztésének folyamatában megállapítjuk, hogy önmagához képest, és 5-7 éves
korában a kimenethez képest mely területen fejlett, hol van lemaradása.
Problémás esetben fontos az okok keresése, összefüggések feltárása.
Ha meghaladja a fejlesztés a kompetenciánkat, szakember segítségét kérjük.

Az adatokat összesítjük /évente egyszer/ csoport szinten és óvodai szinten is, melynek elemzésével
csoport és óvodai tendenciák, szükség esetén feladatok határozhatók meg.

Óvodába lépéskor a gyermek objektív megismerése szempontjából két megismerési megközelítést
alkalmazunk:

- Az anamnézis, amelyet az óvodába lépéskor rögzítünk /lásd: 7. sz. melléklet/

- A beilleszkedés tapasztalatai, mely az óvodába lépést követő 3 hónap megfigyeléseit tartalmazza.

Az elemzést követően elkészítjük a fejlesztési tervet, mely meghatározza a fejlesztés irányát. Három
havonként jelöljük a változást, és ha szükséges módosítjuk a fejlesztési tervet.
A napi felkészülés során végig gondoljuk, hogy az aznapra tervezett tevékenységben mely
képességterületek fejlődnek a legjobban. Módszereinkben, eszközeinkben, valamint a foglakoztatási
forma megválasztásában tekintettel vagyunk a gyermekek fejlettségi szintjére, érdeklődésére,
szükségleteire.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja VI. fejezete szerint: A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ
ÓVODÁSKOR VÉGÉRE

"1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként
a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

2. Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem
hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához.

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása
összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finom motorika.
Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan
fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés
felettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli
mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos
bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap
a felidézés,

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma,
terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,

- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban
van.

Az egészségesen fejlődő gyermek

- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait érzelmeit mások számára érthető
formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ;
különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a
fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti
mások beszédét,

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei
foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés
alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok

gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés
alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti
és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei
vannak.

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai

élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre
felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett
gyermek

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését,

- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre
eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának,
önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.

3. Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata
változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése.

4. A neurológiai és egyéb hátránnyal küzdő gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett korrekció mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint.

5. A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériuma tükrözi a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben."/ Óvodai Nevelés országos
alapprogramja/

A TÁLTOS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA:

Mozgásműveltség Fejlesztő Óvodai Nevelési program /MFÓ/

Mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelési program négy szerkezeti egységre tagolódik:

Mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelés célja
Nevelés feladatrendszere
Megvalósítás eszközrendszere
A gyermekek fejlettségi szintjének mutatói az óvodáskor végére

E szerkezeti egységek szoros kölcsönhatásban vannak egymással. Kiinduló pont a nevelés célja, mely
egyben meghatározója is az ebből következő feladatoknak és a hozzá szükséges eszközrendszernek.
Mindezek segítségével biztosítható a gyermekek megfelelő fejlettsége az óvodáskor végére.

8. 1. Mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelés célja
A gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag (3-7 év) a
legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével a tervszerű, rendszeres mozgással.
A mozgás szeretetére építő életvitel, életmód megalapozása.
Feladata:
A mozgás célzott fejlesztése a motoros képességek és mozgáskészségek kibontakoztatása
A gyermeknek a mozgásos tapasztalatai során fejleszteni környezetével való – közvetlen és közvetett
– kapcsolatrendszerét, saját testéről szerzett információit (én-tudat alakítása)
A szervezet általános, sokoldalú fejlesztésével, képzésével elősegíteni

a gyermek megfelelő testi, akarati, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, értelmi képességeinek
fejlesztését.

A nevelési célok és feladatok az egész óvodára nézve azonosak.
A csoportok arculatát a gyermekek, és az óvónők személyisége alakítja, formálja sajátossá.

E nevelés céljának – egy rendkívül bonyolult hatásrendszer keretében – megvalósulása a célból
következő feladatok, és a nevelés feladatrendszerének meglehetősen pontos meghatározását tartja
szükségesnek.

Nevelés feladatrendszere
Az óvodai nevelés feladatainak rendszere lényegében igazodik a nevelés általános
feladatrendszeréhez. Ebben az esetben a feladatok bizonyos csomópontok körül csoportosulnak,
ezek a nevelés fő feladatcsoportjai:

Egészséges életmódra nevelés, egészség óvása
Szocializáció az érzelmi biztonság segítségével
Értelmi nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban

A feladatcsoportok elhatárolódása a nevelőmunka tervezését segíti. A nevelőmunka elsősorban
szervezőmunka, melyben nincs jelentéktelen apróság. Az óvodapedagógus a legkisebb részletet vagy
esetet sem hagyhatja figyelmen kívül. Az apró dolgok rendszeresen – naponta, óránként – hatnak,
azokból tevődik össze az óvodai élet. A nevelés feladatcsoportjainak összefonódása számos formában
megnyilvánul, élesen nem különülnek el.

Egészséges életmódra nevelés, egészség óvása
Az óvodai közösségen belül kell e feladatokat megvalósítani. Legfontosabb feladat: a gyermeki
szükségletek kielégítése. A testi, lelki szükségletek harmonikus összehangolása. A heti és napi
életritmus kialakítása.
Ezt segíti a hetirend, a kötelező és szabadon választható tevékenységek meghatározott
ciklikusságával, ritmusával. A rugalmasan kezelt napirend, melynek keretén belül az étkezések, a
pihenés, a mozgás, a játék és egyéb tevékenységek valósulnak meg.

Kiemelten kell kezelni a gyermekek fejlődésének elősegítését, a
kialakítását.

helyes higiéniai szokások

Az elsajátítását a fokozatosság jellemezze. A rendszeres mozgástevékenységek miatt is fontos
tényezők e nevelés területén.

A gyermekek fejlődését segítik:
A kulturált étkezés szokásaira nevelés:
helyes testtartás kialakítása
esztétikus terítésre szoktatás, megfelelő teríték biztosításával
életkortól és fejlettségtől függő étkezéshez szükséges

eszközök önálló és helyes használata

Egészséges, korszerű táplálkozás:
a gyermekek számára eddig ismeretlen ételek elfogadtatása
különféle anyagcserezavarokban szenvedő gyermekek egyedi étrendjének megoldása
a mindenkori folyadékigény kielégítése
Délutáni pihenés:
nyugodt légkör megteremtése
a pihenés idejének biztosítása a gyermekek egyéni alvásigényének figyelembevételével
nem alvó gyermekek számára különféle tevékenységek felkínálása, úgy hogy a pihenni vágyókat ne
zavarják.
Test edzése:
nap- légfürdő, mozgás
a napi tevékenységek során minél több idő eltöltése a szabadban

a víz edzőhatásának biztosítása a nyári óvodai fürdőzések megszervezésével, vagy uszodai
foglalkozások keretei között

Gyermekek testi fejlődésének mérése:
A gyermekek testi fejlődését az óvodában elvégzett testsúly és testmagasság – a nevelési év elején és
végén – mérések is mutatják. Egyben segítenek az óvodapedagógusnak e területen szükséges
feladatok meghatározásában.

Higiéniai szokások, szabályok kialakítása az intimitás tiszteletben tartásával
Tisztálkodás:

kézmosás, törülközés, fésülködés, fogápolás – helyes, rendszeres végzésére szoktatás, nevelés, az
egészség megóvása érdekében.
WC-használat:
közben az intimitás - egyedül, zárt ajtó - tiszteletben tartása
a WC-papír rendszeres és megfelelő használatára szoktatás, különös tekintettel a kislányokra (eleinte,
ha szükséges mindezt segítséggel, majd önállóan végezzék)
a WC-higiénia (leöblítés) szabályainak kialakítása

8. 2. 2. Szocializáció az érzelmi biztonság segítségével
A gyermekek közösségi magatartásának megalapozása az óvodai nevelés egészét átszövő feladat.
Az óvodás gyermeknek, aki az új környezettel első kapcsolatait alakítja, az óvodapedagógus számára
látszólag jelentéktelen megnyilvánulásainak is igen nagy a jelentősége. Ezért minden mozzanat
nagyon fontos lehet.
Az óvoda elfogadtatása - beszoktatás - nagy gondosságot és odafigyelést igényel, bármilyen életkorú
is a gyermek. A későbbiek során a gyermek, szülő és óvoda kapcsolatának meghatározója lehet.

Minden esetben szükséges megteremteni a lehetőséget a gyermeknek a szülőtől való fokozatos
elszakadásához. E folyamat akkor fejeződik be, amikor a szülő és az óvodapedagógus is úgy érzi, hogy
a gyermek viselkedésében már megfigyelhetők az idegen személy és a környezet elfogadásának jelei.

A gyermek óvodában eltöltött idejét úgy kell megtervezni és megszervezni, hogy mindvégig érezze a
számára legfontosabbat: az érzelmi biztonságot. Ehhez szükséges a gyermekekkel közvetlenül
foglalkozó óvodapedagógus, elfogadó, gondoskodó, segítő személye.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ugyanaz a pedagógus, ugyanaz a gyermekcsoport más
„jelentőséggel” bír az egyik, vagy másik gyermek számára.
A mesterségesen kialakított közösségek falait segíti feloldani a csoportok közötti átjárhatóság, a
szabadon választott tevékenységek ideje alatt, a gyermekek maguk választhatják meg, hogy melyik
csoportban kívánnak játszani.
Az óvodában kialakított egységes óvodai jelek – különbség csoportonként a színekben van – is
biztosítják a gyermek érzelmi stabilitását.
A gyermekeknek az óvodában végzett sokmozgásos tevékenysége lehetőséget biztosít a másság
(ügyesek, ügyesebbek) elfogadására, önmagának és képességeinek megismerésére. Fejleszti a
gyermek pozitív emberi magatartását, társaihoz való viszonyulását, versenyszellemet, kudarctűrést,
figyelmet, türelmet, kitartást, egymás iránti figyelmességet, segítőkészséget.

A gyermek az óvodai élet tevékenységeinek segítségével megtanul: alkalmazkodni, elfogadni,
tolerálni, szükségleteit késleltetni, önmagát megvalósítani, nem sértve a másik gyermek szabadságát.

Óvodai csoportok szervezése:
A napi óvodai élet keretei között biztosított, sokmozgásos tevékenységek nem teszik feltétlen
szükségessé az azonos életkorú gyermekcsoportok szervezését.
Az óvoda tárgyi (udvar, épület) és személyi (az óvodapedagógus milyen csoportszervezéssel tud
azonosulni) lehetőségei, valamint a gyermekek korösszetétele határozza meg a csoportok
kialakításának kritériumait.

Értelmi nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban
Az óvodai élet változatos tevékenységei a gyermek anyanyelvi nevelését, értelmi képességeinek
fejlesztését is szolgálja. E fejlesztő munkát nem szükséges külön kiemelten kezelni. A gyermeki
tevékenységek minderre lehetőséget nyújtanak. Fontos és elkerülhetetlen a gyermek utánzó hajlama
miatt az őt nevelő személyek példamutatása.
A helyes és érthető beszéd fejlesztésén kívül szükséges az egyéb kommunikációs jelzésekre is
ráirányítani a gyermekek figyelmét. Ezek gyakorlását az óvoda mindennapjaiban a tevékenységek
segítségével kell megoldani.
Időt és helyet kell adni a felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek egymás közötti
beszélgetéseire. A saját gondolataik mások előtt szóban való kifejezése, és meghallgatása fejleszti a
verbális kommunikációt, és a másik tiszteletére is nevel.
A feladatcsoportok és tevékenységek során átadásra kerülő ismeretek tervezése, életkor és egyéni
képességek figyelembevételével óvodai gyermekcsoportok keretei között történjen.

Megvalósítás eszközrendszere
A nevelés feladatainak megvalósításához megfelelő környezet, tervező munka, és tevékenységek
szükségesek.

Környezet

Az óvodai nevelés elé kitűzött céloknak csak akkor van meg a realitásuk, ha a célok megvalósítását a
gyermekek számára megtervezett környezet hatásai is támogatják.
Tárgyi környezet (épület, udvar)
Személyi környezet
Óvodán kívüli környezet
Tevékenységeket segítő eszközök

Tárgyi környezet
Épületbelső
Az óvoda berendezései a gyermekek biztonságát, egészségének óvását és mozgásterének biztosítását
szolgálják. A tárgyak, bútorok a gyermekek méreteinek megfelelően könnyen mozgathatóak.
Így ha szükséges a mozgástér növelése, egyszerűbben oldható meg.
A belső tér tárgyai dominánsan természetes anyagokból készüljnek. De nem kizárt a megfelelő célt
szolgáló műanyag eszközök jelenléte.
A gyermekmosdók intimitásához a feltételek megteremtése nélkülözhetetlen. Minden gyermek wc-re
ajtót kell helyezni. Ezeken fiúk és lányok részére elhelyezhető jelzések is segíthetik majd a külső
környezetben való ilyen irányú eligazodást.
Udvar
Az óvoda udvara a gyermekek szabadban végzett tevékenységének kiszolgálója.
Szükséges az árnyékos és a napos udvarrészek, a testnevelés foglalkozások megtartásához az
egyenletes füves területek biztosítása. Homokozók, mászókák elhelyezése gazdagíthatja, színesítheti
a gyermekek játék- és mozgástevékenységét. A kerékpározáshoz, görkorcsolyázáshoz, rollerezéshez
nyújtanak segítséget az aszfaltozott területek. Az udvaron szükséges hogy ugrógödör is legyen, mely
a különféle ugrások gyakorlását és egyéb tevékenységeket szolgálja.
A gyermekek számára biztosítani kell a nyári időszakban az egész napos kint tartózkodás feltételeit is.
A víz edzőhatásának elősegítését udvari medencével, vagy egyéb pancsolási lehetőséggel kell
megoldani.

Személyi környezet
Nem elegendő csak a gyermek fejlődéséhez szükséges eszközök, tárgyak biztosítása. A környezet
fogalmába – ebben az esetben – beletartoznak azok az emberi kapcsolatok is, amelyek a gyermeket
körülveszik. Ezt a személyi környezetet elsősorban az óvodapedagógusok és az óvoda többi dolgozói
alkotják.

Az óvodai nevelőmunka eredményességét befolyásolja az óvoda-pedagógusok elméleti
felkészültsége és belső emberi tulajdonságaik: kapcsolatkészségük, nyitottságuk, empátiás
érzékenységük és kooperációs képességük.

Óvodán kívüli környezet
Család
Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki. Mindebből következik, hogy a családok számára teljes
kell hogy legyen az óvoda nyitottsága. Ezt szolgálja a rendszeres betekintés lehetősége az óvodai
életbe, nevelési gondok, problémák közös megbeszélése, megoldások keresése.
A gyermekek óvodába érkezése és távozása rugalmas. Így lehetőségük van arra, hogy minél több időt
tölthessenek otthon a családban.
Az óvoda a szülők – mint megrendelők – részére szakmai szolgáltatást nyújt. E szolgáltatás – a
gyermekek nevelése, fejlesztése érdekében – csak akkor eredményes, ha tartalmas az
együttműködés.

A kapcsolattartás konkrét formáit a csoportok szülői közössége és az óvodai közösség együtt
határozza meg.

Sportlétesítmények
A testnevelést kiegészítő mozgástevékenység (ek) - például az úszás és a tánc - szükségessé teszi a
speciális kapcsolatok kialakítását.
A zökkenőmentes együttműködés megköveteli a rendszerességet, pontosságot, megbízhatóságot.

Iskola
Az óvoda közelében található iskolákkal fontos a jó együttműködés kialakítása.
A nevelés eredményessége érdekében az óvodapedagógusoknak ismerniük kell az iskolák tartalmi
szabályozását. Az iskola pedagógusainak pedig az óvodai nevelés alapvető célját és feladatát.
Kapcsolattartás nélkül mindezek nem valósíthatók meg.

Egyéb intézmények

Egyéb művészeti körökkel (pl. színház, könyvtár, múzeum, képtárak, bábszínház, mozi…) az általuk
ajánlott programoktól függ az együttműködés.

Tevékenységeket segítő eszközök
A gyermekek tevékenységéhez szükséges eszközök nélkül nem valósíthatók meg a kitűzött célok,
feladatok.

A gyermeki tevékenységet közvetlenül segítő eszközök
Mozgástevékenységet segítő: megfelelő méretű torna és kéziszerek. Mennyiségét a szertől és
eszköztől függően csoportonként vagy óvodánként kell meghatározni.
Játéktevékenységet segítő: a játékszer játékeszközzé funkciója által válik, vagyis az által, hogy a
gyermek játéka során alkalmazza. A játékeszközök és a játékszerek egyaránt a játékot szolgálják.
Játékszerek lehetnek: kész játékszerek (valóság kicsinyített modelljei), félkész játékszerek
(építőelemek, különféle anyagok, amelyből eszközt készít), mindennapi élet egyes használati tárgyai.
Ezek a gyakorló (vagy funkciójáték), mozgásos, dramatikus, szerep (utánzásos), építő, értelem
fejlesztő, népi játékok segítői.
Egyéb tevékenységet segítő eszközök: a mese-vers, festés-rajzolás-kézimunka, ének-zene, környezet
megismerése – környezet védelme, környezet téri-formai-mennyiségi megismerése, munka jellegű
tevékenységeket szolgálják.
A játékszerek, és más tevékenységeket segítő eszközök kiválasztása az eszközöknek a gyermek
tevékenységébe való bekapcsolása az óvoda-pedagógustól pedagógiai tudatosságot követel. A
gondosan megválasztott és a rendelkezésre álló eszközök elősegítik a gyermek személyiségének
fejlődését a tevékenységek sokoldalú, sokszínű végzésével.
Az óvoda által a gyermekek számára biztosítható még minden olyan egyéb eszköz, amit az intézmény
lehetőségei megengednek (pl. ágynemű, törölköző stb.).

Tervezés
Az óvodapedagógus feladata, hogy megismerje a gyermekek képességeit, adottságait és ennek
birtokában eljuttassa őket képességeik legmagasabb fokára. E munka a gyermekek fejlettségi
szintjének megismerése után a fokozatosság és tervszerűség elvei alapján kell hogy érvényesüljön.

Éves szinten – nevelési év – végig kell gondolni, hogy melyek azok a szokások, képességek, ismeretek,
amelyek a sokoldalú tevékenységek segítségével alakíthatók, fejleszthetők, átadhatók a
gyermekeknek.

Nevelés feladatrendszere
E tervezést az óvodapedagógus szervezőmunkája követi. (A jó nevelőmunka elengedhetetlen része az
átgondolt szervezés.) A nevelési év keretei között, a tanév elején rövidebb (havi) időegységekre, majd
a gyermekek alaposabb megismerése után hosszabb (max. három hónap) időegységekre történjen.

Tevékenységek
Szeptember 1-től május 31-ig
A tevékenységek tervezése havi szinten történik.
Ezek egy részénél (környezet megismerése-védelme, rajzolás-festés-kézi munka, ének-zene,
környezet téri-formai-mennyiségi megismerése) egy témakör kerül feldolgozásra.
A játék, munka esetében konkrét témák, tevékenységek. A testnevelésnél (teljes nevelési évre
átgondolva) a mozgásanyag kétheti időegységre lebontva kerül tervezésre. A kiegészítő
mozgástevékenység (ek) (pl. úszás, korcsolya) mozgásanyagát a tevékenységet irányító
óvodapedagógus vagy a külső szakemberek határozzák meg havi szinten.
A tanulás, mint tevékenység – külön nem kerül tervezésre – beépül, jelen van az óvodai élet
mindennapjaiban.
A tevékenységek tervezésénél is nélkülözhetetlen a pedagógiai tudatosság - pedagógiai alapelvekre
épül - és a gyermekek egyéni fejlődési ütemének figyelembevétele.

Júniustól 1-től augusztus 31-ig
A tevékenységek tervezését egy időegységként lehet kezelni. Ebben az esetben figyelembe kell venni
a nyári időszakra jellemző csoportösszevonásokat is.

Hetirend

A tevékenységek hetirendje segíti az óvodapedagógus tervező, szervező munkáját. Az óvodai
csoportok zökkenőmentes működését.
A nevelési évben két részre bontott: szeptember 1-től május 31-ig és
június 1-től augusztus 31-ig.

Szeptember 1-től május 31-ig
Kötelező tevékenységek:
testnevelés (heti két alkalom)
kiegészítő mozgástevékenység(ek) (heti egy-egy alkalom)
mindennapi testnevelés (azokon a napokon, amikor nincs más mozgástevékenység)
Az újonnan érkező gyermekek az óvoda elfogadásáig fokozatosan kapcsolódnak be a mindennapi
testnevelésbe, majd a testnevelés foglalkozásokba. A testnevelés foglalkozás időtartama 40-45 perc.

Szabadon választható tevékenységek:
a hét minden napján
játék
munka jellegű tevékenységek
rajzolás-festés-kézi munka
mese-vers
nincs meghatározott napja: a gyermekek spontán érdeklődése alapján gyermek vagy
óvodapedagógus kezdeményezésére
ének-zene
környezet megismerése-védelme
környezet téri-formai-mennyiségi megismerése

Hetirend

Szeptember 1-től-május 31-ig
Kötelező tevékenység
Tevékenység
ideje

A hét
meghatározott
napján

Szabadon választható tevékenység
Tevékenység
megnevezése

Heti két
alkalom

Heti egy-egy
alkalom

Testnevelés

Tevékenység ideje

A hét minden napján

Tevékenység
megnevezése

Játék
Munka
jellegű tevékenység
Mese-vers

Kiegészítő
mozgástevékenység(ek)

Azokon a napokon,
Mindennapi
amikor nincs
testnevelés
testnevelés foglalkozás
vagy kiegészítő
mozgástevékenység

Rajzolásfestés-kézi munka

Nincs meghatározott
napja (a gyer-mekek
spontán érdeklődése
alapján, gyermek
vagy óvodapedagógus kezdeményezésére).

Ének-zene
Környezet
megismeré-se,
védelme
Környezet
téri-formaimennyiségimegismerése

Júniustól 1-től augusztus 31-ig

Kötelező a mindennapi testnevelés a gyermekek által ismert mozgás-anyagra alapozva.
Egyéb tevékenységek szervezése a gyermekek érdeklődéséhez, és a napi időkerethez igazodik.

A gyermekek tevékenységeik során eddig megszerzett ismereteinek – spontán érdeklődés alapján –
gyakorlása, gazdagítása.

Hetirend
Június 1-től-Augusztus 31-ig
Kötelező tevékenység

Szabadon választható tevékenység

Tevékenység
ideje

Tevékenység
ideje

Tevékenység
megnevezése

Tevékenység megnevezése

Játék
A hét minden
napján

Mindennapi
testnevelés

Nincs meghatározott
napja, a gyermekek
spontán érdeklődése
alapján gyermek vagy
óvodapedagógus
kezdeményezésé-re

Munkajellegű tev
Mese-vers
Rajzolás-festés-kézi
munka
Ének-zene
Környezet
megismerése-védelme
Környezet tériformai-mennyiségi
megismerése

Napirend

Az óvoda nevelő funkciójának kiteljesítése megköveteli a rendelkezésre álló időkeret – egész napos,
félnapos óvoda – jobb kihasználását. A napirend keretei között, a gyermeki szükségletek: (testi, lelki)
kielégítése történik. Egyben segíti a gyermekek napi életritmusának – közösségi keretek között
történő – kialakítását.

A napirend három fő részből áll:

délelőtti: az óvoda nyitásával kezdődik, szervezése kötetlenebb. A délelőtti időkereten belül kerülnek
megszervezésre a kötelező tevékenységek és a tízórai.
déli: kötöttebb az ebéd és a csoportok zökkenőmentesebb működése miatt (az étkezési és a délutáni
pihenés előkészületei)
délutáni: a délutáni tevékenységek szervezése kötetlenebb, mely a délutáni pihenéssel kezdődik, és
tartalmazza az uzsonnázást is.
Az óvoda zárásával fejeződik be.
A napirend fő részeiben mindig előfordul egy dominánsabb tevékenység, mely az óvodapedagógus
részéről nagyobb odafigyelést, a gyermekektől több megértést és alkalmazkodást igényel. A napi
tevékenységeket úgy kell szervezni, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban.

Tevékenységek
Az a törvényszerűség, hogy a személyiség tevékenysége során fejlődik, azt igényli, hogy maximális
lehetőséget kell biztosítani a gyermekeknek az erre a fejlődési szakaszra jellemző tevékenységi
formák számára.
Játék
Legfőbb tevékenységi forma, mely az egész óvodai nevelést átszövi.
A gyermekeknek spontaneitást, szabadságot, örömöt és szórakozást jelent. Fontos tudni, hogy a játék
az óvodáskorú gyermek alapvető aktivitása, ennek során gyakorolja erőit, szélesíti látókörét, szociális
tapasztalatra tesz szert, megismétli, és alkotó módon kombinálja a környező élet jelenségeit.
Az óvodapedagógus feladata a játékhoz biztosítani a megfelelő légkört, helyet, időt és eszközöket. A
felnőtt jelenléte –egész nevelői ráhatásának részeként – hat a játékra, segítheti a gyermekek játékát.

Az óvodapedagógus játékidőben milyen funkciót töltsön be – csendes szemlélő, aktív résztvevő –
maga a játékhelyzet dönti el.
(A játék fejlesztő hatásának teljes ismerete, nélkülözhetetlen az óvoda-pedagógus tervező és
megvalósító munkájához.)

A gyermekek társas kapcsolatainak és játéktartalmának alakulása a közösségben:
A gyermek társas élete a kevés számú csoportoktól a nagyobb létszámú csoportokig fejlődik.
A bomlékony csoportosulások egyre szilárdabb csoportoknak adják át helyüket.

A történet nélküli (egyszerűbb kevesebb mozzanatot takar, motivációja a cselekvés) játékokat, a
történettel (bonyolultabb cselekmény, sok mozzanat, motivációja tárgy vagy szerep) rendelkező
játékok váltják fel.
Az összefüggéstelen epizódsorok helyett tervszerűen kitalált történetek jelennek meg.
A személyes élet és a legszűkebb környezet életének visszatükrözésein túl, megjelenik a társadalmi
élet visszatükrözése is.

Játékfajták:

Gyakorló vagy funkciójáték:
Játékszerekkel, különféle anyagokkal végzett gyermeki manipulációk.

Véletlen mozgásból, cselekvésből fakadnak. Az újszerű cselekvések ismétlése során szerzett örömök
miatt a gyermekek nehezen hagyják abba. E játék elsősorban a gyermekek mozgásigényének és
manipulációs vágyának kielégítésére szolgál. Ebben a játékban elsősorban az eszközök
tulajdonságaival a tárgyak egymáshoz való viszonyulásával, működésével ismerkednek a gyermekek.
Építő játék:
A gyermekek a különféle hasábokból, konstrukciós játékokból építő elemekből építményeket,
játékszereket, tárgyakat hoznak létre. A spontán készült építményeket fokozatosan felváltja a
bonyolultabb alkotások létrehozása, az elképzelt tárgy pontos megközelítése, a játékelemek biztos
kezelése.
A gyermekeknél megjelenik e játékfajta keretében is az eredményességre törekvés. Például előre
megtervezett rendben valamilyen készítmény létrehozása.
Az építőjáték során készült modelleket a gyermekek gyakran használják egyéb játékaikban (részei,
elemei azok) például: mozgásos, dramatikus, utánzásos játékban.
Szerep (utánzásos) játék:
A szerep (utánzásos) játékban a gyermekek tapasztalataikat, eddigi ismereteiket, elképzeléseiket,
hozzájuk fűződő érzelmeiket jelenítik meg. A felvállalt (utánzott) – állatok és emberek is lehetnek –
szerepen keresztül ábrázolják a valóságból számukra lényeges mozzanatokat.
A gyermekek fejlődésük során egyre tökéletesebben utánozzák valósítják meg játékukban az őket
körülvevő közvetlen és közvetett környezetükben élő emberek munkáját, emberi magatartását. E
játék segíti leginkább az emberek közötti társas kapcsolatok fejlődését. Az alá- fölérendelt szerep
elfogadását.
Dramatikus játék:

A gyermekek elsősorban irodalmi élményeiknek szabadon választott, kötetlen formában történő
feldolgozása a dramatikus játék. A mesék hőseinek – a saját elgondolásuknak megfelelően – vagy a
szerepben ábrázolt személynek a tipikus vonásait reprodukálják.
A dramatikus játék segíthet az emberi kapcsolatok formálásában, helyes viselkedési minták
elsajátításában, negatív élmények feldolgozásában. Ezek elsősorban óvónői kezdeményezésre
történnek. A gyermekek spontán vesznek részt benne. Így észrevétlenül segítheti viselkedésük
alakítását is.
A dramatikus játék fejlődésében fokozatosan előtérbe kerül a szerep minél tökéletesebb eljátszására
törekvés. Ezzel e játéktevékenység egyre több rokonságot mutat a színészi szerep megformálásával.
Mozgásos játék:
Domináns eleme az aktív mozgás.
A mozgásos játékok felölelik a gyermek természetes mozgásának minden formáját, és ezek
kombinációját. A gyermekek általános fizikai fejlődéséhez szükséges mozgásingerek biztosítását
szolgálják.
E játékban a gyermekek rendszerint közös erőfeszítéssel, kölcsönös együttműködéssel, változó
helyzetekből adódó lehetőségek kihasználásával vesznek részt.
A különféle eszközökkel egyedül vagy társakkal végzett játékok (görkorcsolyázás, kerékpározás,
labdázás…) elsősorban a gyermekek mozgásfejlődését, téri tájékozódását segítik.
A mozgásos játékok tartalmának gazdagsága, a feladatok változatossága, és életszerűsége, a
mozgások széles skálája, intenzitása és szellemi fejlesztő hatása miatt fontos az óvodai nevelésben.
Értelmi képességeket fejlesztő játékok:
Az értelmi képességeket fejlesztő játékok az alkotó játékok fejlődése kapcsán alakulnak ki.
Tartalmában nem a művelet, a szerep és a játékszituáció a rögzített, hanem a feladat és a szabály.
Feltétele a játékfeladat fokozott tudatosítása és kiemelése, továbbá a játékszabályok érvényesítése.
A játéktevékenység meghatározott eredmény elérésére irányul. A szabályok betartása morális
magatartási követelményeket visz be a gyermekek tevékenységébe. A feladatok megoldása közben
jelentkezik először a gyermekeknél az önértékelés mozzanata.
Népi játékok:
A népi játékok tartalma, formája rendkívül sokrétű. Sajátos játékanyaga visszatükrözi az adott nép
termelés- és életmódját, gondolat- és érzésvilágát.
Fő típusai: énekes-táncos játékok, mondókás játékok, dramatizáló játékok, társasjátékok és
vetélkedőjátékok, mozgásos játékok. (üldöző-rejtőző, üldöző-menekülő, pásztorjátékok, küzdőerőkifejtő, labdajátékok).
A népi játékok – a fentiekből következtetve – az óvodai élet különböző tevékenységi formáiban is
jelen vannak.

A játékfajták a gyermekek játéktevékenységeiben ilyen élesen nem különülnek el.

Játékszabályok alakulása életkoronként:
A 3-4 évesek általában már képesek, a szabályok betartására, ha az nem túl bonyolult szabály és
egyben szereptartalmat is kap.
A 4-5 éveseknél már megfigyelhető a szabálykövető viselkedés. A szabálynak már nem kell minden
esetben a szerep tartalmába beolvadnia.
Az 5-7 évesek játékában a kész szabályokkal rendelkező játékok jelentős helyet töltenek be.
A gyermek iskolaérettségének egyik mutatója, hogy a játékban a szabályhoz, mint pusztán feltételes
adottsághoz képes már viszonyulni.

A játék témája:
A valóságnak az a jelensége vagy jelenség csoportja, amely visszatükröződik a gyermek játékában.
A játéktéma forrása mindig a valóság, a gyermek élményei. Az egyéni élményektől legfeljebb egyéni
játék alakulhat ki.
A csoportos játékhoz azonos egyéni élményekre van szükség.

Ezért az óvodapedagógusnak meg kell találni a lehetőségeket, hogy a gyermekek közös élményekben
is részesüljenek.
Az óvodapedagógusnak az adott gyermek és gyermekcsoport fejlettségének megfelelően kell a
játékot fejleszteni.
A játéktartalom elmélyítése mindenkor – a megfelelő szinten, – a műveletek, szerepek, szabályok
dominanciájának szintjén történjen. A művelet a szerep és a szabály nem csak lényeges ismertető
jegye, hanem egyben a játéknak a fejlődés során egymást váltó domináns tényezője is.
A játéktevékenység a hét minden napján jelen van, tartalmi formája az óvodapedagógusok tervező
munkáján keresztül biztosított.

Tanulás
Tanulás a játék motivációs bázisára támaszkodik. Az óvodás gyermek tanul, míg játszik, és játszva
tanul. A tanulás - mint folyamat - a gyermek egész napi óvodai életében nyomon követhető. Az

óvodai nevelés feladata, hogy kifejlessze a gyermekekben a tanulás motívumait, – az ismeretek és
készségek elsajátításának igénye – kialakítsa a tanulást, mint tevékenységet.
Az ismeretek, jártasságok, készségek tudatos elsajátítása az óvodás gyermek tanulásában – egyéni
fejlődési ütemének megfelelően – egyre inkább előtérbe lép.
A tanulás az óvodáskor végére – óvodából iskolába való átmenet – az óvodai élet sokszínű
tevékenységeinek segítségével válik általában teljesen elkülönült önálló tevékenységi formává.

Munka jellegű tevékenységek
Fontos szempont, amire már a gyermek képes, ne végezzük el helyette.
Főbb területek:
Önkiszolgálás: a gyermek saját személyének kiszolgálása, – öltözködés, tisztálkodás… – az egészséges
életmód kialakítását segíti elő. Ennek tervezése, szervezése is ott történik.

Óvodai közösségért végzett munka jellegű tevékenységek:
Felnőtt munkájában segítés, terítés, terem átrendezés, naposi munka, környezet rendben tartásához
kapcsolódó tevékenységek.
Naposi munka: ennek konkrét tartalmi meghatározása a gyermekcsoport sajátosságától függ.
E keretek közé tartozhat: a terítés, teremrendezési feladatok, udvari környezet rendben tartásában
segítés a felnőttnek, társnak.
3-5 éves gyermekeknél választható tevékenységi forma. 5-7 éveseknél kötelező. A naposi
megbízatások „rendjét” és ennek tartalmát egy óvodán belül azonos elvek alkotják.
A munka jellegű tevékenységek a felnőttel együttműködve, pozitív megerősítéssel eleinte játékos
formában a „munkafolyamatok” fokozatos bevezetésével oldhatók meg.
Megfelelő méretű eszközök segítenek abban, hogy a gyermekek pontosan és szívesen vegyenek részt
benne.
A gyermekekre bízott feladatok elvégzésének figyelemmel kísérése következetességet kíván az
óvodapedagógustól.

Mozgás
Rendszeres mozgásra szoktatás elvei:

Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a rendszeresen végzett – tudatosan irányított –
szervezett keretek között végrehajtott sokirányú mozgásban, a mozgásról szerzett
pozitív élményeiket kell megerősíteni.
Az óvodapedagógus munkájának nagyon körültekintőnek, kitartónak, türelmesnek és
következetesnek kell lenni. A gyermekek fejlesztésénél figyelembe kell venni egyéni adottságukat és
képességeiket, mindennek a fokozatosság elvével kell együtt járnia.
A foglalkozásokon a részvétel kötelező, de nem kényszerítő.
A fokozatosságnak és türelemnek kell érvényesülni a kiegészítő mozgástevékenység(ek) (pl. az
uszodai és korcsolya) foglalkozásainak ráhangolásánál, azon való aktív örömteli részvételnél.
Legfontosabb ebben az esetben is a pozitív érzelmi megerősítés.

Rendszeres mozgástevékenységre szoktatás lépései

Testnevelés
A gyermekeknek és szülőknek a beszoktatás – óvoda elfogadása bármelyik életkorban – idejétől
kezdődően az óvodapedagógus lehetőséget teremt az együtt mozgásra (mindennapi testnevelés). E
tevékenységben való részvétel szabadon választható.
A beszoktatás után (kb. 1-2 hónap) fokozatosan válik eleinte heti egy majd később két alkalommal
kötelező foglalkozássá.
Azt a gyermeket, aki nem akar tornaruhára öltözni, vagy nem kíván a többi gyermekkel együtt
mozogni, nem szabad erőltetni. A fokozatos bevezetéssel cél a belsőigényből fakadó mozgás pozitív
érzelmi töltöttsége, megerősítése.
A foglalkozásokon elsősorban a testnevelési játékok, a játékos utánzó mozgások domináljanak. A
labda, mint játékeszköz, már ekkortól legyen mindig jelen.

Kiegészítő mozgástevékenység(ek)
Legfontosabb elv ebben az esetben is az érzelmi ráhangolás. Mivel ez(ek) a tevékenység(ek) nagy
valószínűséggel óvodán kívül és esetleg külső személyek segítségével valósulnak meg, még
következetesebbnek kell lenni.
Bevezetés lépései: (Az óvoda elfogadása után kezdődjön.) Foglalkozást tartó személy(ek) – óvodán
belül történő – bemutatása, megismerése, több alkalommal együttjátszás a gyermekekkel (személyes
kapcsolat kialakítása).
Beszélgetések az adott mozgásról, ha szükséges, akkor az eszközök megismerése, kipróbálása. A
külső környezet, épület, majd a belső tér bejárása, tájékozódás, ismerkedés.

Ezekre lehetőleg akkor kerüljön sor, amikor óvodás társaik vesznek részt az adott foglalkozáson. A
szülők, ha igénylik, engedni kell, hogy jelen legyenek. Törekedni kell az óvodapedagógusnak arra,
hogy aktív segítővé váljanak. A szokások alakításában azonos elvárásaik legyenek.

A kiegészítő mozgástevékenység(ek) tervezése, szervezése a külső szakemberrel közösen történjen. A
gyermek mindvégig játéknak érezze.
A rendszeres mozgásra szoktatás is nagyon körültekintő, kitartó, türelmes, következetes munkát
kíván az óvodapedagógustól.
Testnevelés:
A testnevelés döntő feladata a gyermeki szervezet sokoldalú, arányos fejlesztése, a vázizomzat
erősítése, a helyes testtartás kialakítása és a serkentettség túlsúlyából adódó nagy mozgásigény sok
játékkal és egyéb természetes mozgással történő kielégítése.
Mindennapi testnevelés feladata: a szervezet felfrissítése, megmozgatása. Anyaga lehet a már
megismert gimnasztikai gyakorlatok, mozgásos játékok, kettő kombinációja, valamint zenés
gimnasztika.

A testnevelés foglalkozás keretei között olyan tervszerű, rendszeres ráhatásra kell törekedni, hogy a
testgyakorlatok tudatos alkalmazásával, a személyiség sokoldalú képzésével, a motoros képességek
és mozgás-készségek kibontakozását, a mozgásműveltség fejlesztését szolgálja.
A sajátos feladatok részfeladatokra történő bontással oldhatók meg.
Ezek:
Testi fejlődés biztosítása:
Összes szervek, szervrendszerek funkcionális tulajdonságainak javítása.
Vázizomzat sokoldalú, arányos erősítése, fejlesztése.
Motoros képességek fejlesztése: kondicionális (első sorban állóképesség), koordinációs (téri
tájékozódás, egyensúlyérzék, ritmuskészség), mozgékonyság, hajlékonyság.
Mozgásműveltség kialakítása jártasság, készség szintjén: mozgásos cselekvések, gazdaságos
végrehajtási módjának elsajátítása, mozgásos cselekvések szép kivitelezése. Mindezekkel összefüggő
elméleti isme-retek elsajátítása.
Játék, versenyigény felkeltése, kielégítése: szórakoztató, élményekben gazdag testnevelési játékok
szervezése.

Főbb szervezési feladatok:

A tornaterem hiányát pótolja – ha él az óvoda vele – a közeli iskola „kölcsönadott” tornaterme. Így a
nagyok heti egy alkalommal ott tornázhatnak. A többi csoportban – ha lehetőség van rá – az
összenyitott csoportszobákban legyenek a testnevelés foglalkozások. Tavasztól őszig a foglalkozások
a szabadban történjenek.
A foglalkozások tartalmi felépítését minden óvodapedagógus maga határozza meg, csoportjára
lebontva.

Az óvodai testnevelés mozgásanyaga:
Ismert az a törvényszerűség, hogy csak megfelelő erősségű inger hatására következik be fejlődés a
szervezetben. Ennek figyelembevételével szükséges megválasztani a mozgásanyagot, amellyel
megoldhatók az óvodai testnevelés feladatai.

A tervező és megvalósító munkánál fontos még az alábbi szempontok figyelembevétele:
megfelelő gyakorlási lehetőség biztosítása
elegendő ismétlési alkalom
fokozatosság
a reflexkapcsolatok segítsék, és ne gátolják egymás alakulását
harmonikus fejlesztés
a foglalkozások anyagának kapcsolata más tevékenységekkel
A gyermekek mozgásigényének kielégítésére, képességeik fejlesztésére indokolt a természetes
gyakorlatok mellett a bonyolultabb, nagyobb erőkifejtést, figyelmet igénylő gyakorlatok beiktatása is.
Az óvodapedagógus a testgyakorlatok végrehajtásának fokozatait, fajtáit a gyermekek képességihez
igazodva állítja össze. Figyelembe véve az elméleti szakemberek vizsgálati eredményeit és a
csoportokban alkalmazott mérések (alap állóképesség, globális állóképesség, a test általános ereje)
eredményeit.
A gyakorlatok nehezítése, bonyolultabbá tétele, kéziszerekkel és tornaszerekkel történik. A
foglalkozásokon és a szabad játéktevékenységkor a labda mindig jelen van.

A gyermekek állóképességének fejlesztése érdekében a testnevelési játékok tervezésénél az utánzó,
futó-, fogó- és versenyjátékok dominálnak.
Játékban gazdagabb, kötetlenebb, de fegyelmezett légkörű, kellő aktivitást biztosító,
személyiségfejlesztés feladataihoz jobban igazodó foglalkozásmodellekben szükséges dolgozni.

Az egész év folyamán a foglalkozásokon fontos a testnevelési játékok alkalmazása és lehetőségeinek
kihasználása. E játék során megtanulnak a gyermekek egymás testi épségére vigyázni, más sikereinek
örülni. Így ügyesednek, önbizalmuk nő és megalapozott bátorságra tesznek majd szert.
Hozzászoktatják ezek a játékok őket a szabályok betartásához és az önuralomhoz is.

A gyermekek (3-7 év) motoros képességének fejlesztését segítő, a testnevelési foglalkozások alapvető
mozgásanyaga:
(Dr. Bondár Zsuzsa főiskolai docens segédanyaga alapján)

Kondicionális képességek fejlesztése
Erő
Gyorserő
szökdelések
távol- és magasugrás helyből és nekifutásból
fel- és leugrások szerekre, szerekről
A test általános ereje

kúszások, csúszások, mászások, nyusziugrás
dobások
medicinlabda gyakorlatok
minden kéziszer gyakorlat magas ismétlés-számmal
Állóképesség
Alapállóképesség
hosszan tartó lassú és közepes iramú futások
minden hosszú ideig tartó futást tartalmazó játék

Globális állóképesség
hosszú ideig végzett kúszások, csúszások, mászások, nyusziugrás
Gyorsaság

Mozgásgyorsaság
gyors futások
élénk tempójú kúszások, csúszások, mászások, nyusziugrás
Reakciógyorsaság
futójátékok feladattal járásból, futásból (akusztikai jelre) irányváltoztatások megállások különböző
testhelyzetek felvétele
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Koordinációs képességek fejlesztése

Téri tájékozódási képesség
átbújások
minden természetes támaszgyakorlat irányváltoztatással
járások, futások irányváltoztatással
célba dobások
labdagyakorlatok

Mozgásérzékelés (kinesztetikus képesség)
minden kéziszer gyakorlat
Reakcióképesség
futójátékok különféle feladattal
Egyensúlyozási képesség
keskeny felületen végzett járások, futások, természetes támaszgyakorlatok, nyusziugrás
gurulás a test hossztengelye körül
gurulóátfordulás előre, hátra
Ritmusképesség
egyszerű ciklikus mozgások - akusztikai jelre, - ritmusának tartásával
1

Mozgékonyság, hajlékonyság

Valamennyi izületben közepes és élénk tempójú, nyújtó hatású gyakorlatok.

A testnevelés mozgásanyagának tervezéséhez szükséges mérési módszerek:
Alapállóképesség
12 perc futás vagy mozgás. A teljesítményt a meghatározott ideig (12 perc) tartó futás méterhossza
jelenti. A pontos adatfelvételt segíti, ha 3-3 vagy 5-5 fős csoportonként futnak a gyerekek, és a
csoportokat körülbelül azonos képességű gyermekek alkotják.

Globális állóképesség:
Az egész test elfáradásig történő mozgása, kézzel-lábbal elrugaszkodó tovahaladással, illetve
nyusziugrással.
Teljesítményt a végrehajtás ideje és az ugrások darabszáma adja.

A test általános ereje:
Kijelölt helyről kétkezes alsódobással 1 kg-os medicinlabda dobás.
A mérés eredményét a három dobásból az átlaghossz adja.

Minden gyermeket saját, előző évi mérési eredményével lehet összehasonlítani. Számolni kell a
csoport átlageredményével is. E mérési eredmények is a kiindulópontjai a mozgásanyag
tervezésének.
Mérések minden nevelési év első hónapjaiban történjenek.
3-4 éves gyermekeknél e mérések nem alkalmazhatóak, nincsenek.

Test deformitásának megelőzése és annak ellensúlyozása
A lábboltozat és a talpboltozat süllyedése a hanyag testtartás megakadályozása a gyermekek
izomzatának sokoldalú megerősítésével történhet.

Emellett szükség van speciális:
Lábboltozat süllyedése ellen ható és boltozaterősítő gyakorlatokra (bokaizületet összefogó szalagok
stabilizálása és erősítése)

Talpboltozat – süllyedése ellen ható és boltozaterősítő gyakorlatokra (talp támasztó izmainak
erősítése)
Helyes testtartás kialakítását segítő gyakorlatokra
Ezek a testnevelési foglalkozások keretébe épülnek be. A foglalkozások jellegétől függően:
Bevezető részben – bemelegítést és speciális képességfejlesztést is szolgálhatják
Főrészben – aktív pihenő lehet
Befejező részben – a szervezet lecsillapítását segítik elő

Kiegészítő mozgástevékenység(ek)
A testnevelési foglalkozáson kívül az egész nevelési évben heti rendszerességgel minimum egy
kiegészítő mozgástevékenység tervezése, szervezése szükséges. (Az egész óvodában ugyanaz(ok).)
Ha lehetőség van rá, bővíthető. De maximum két kiegészítő mozgás-tevékenység lehet az óvodában.
A kiegészítő mozgástevékenység(ek) megválasztásánál a lakóhely létesítmény lehetőségeit, az óvoda
tárgyi feltételeit, helyi hagyományokat, szülői igényeket lehet alapul venni.
E tevékenységek mozgásanyaga a testnevelési foglalkozás mozgásanyagában dominánsan nincs jelen.
Ilyen pl. az úszás, lovaglás, labdajátékok, aerobic, gyermektánc, korcsolya, síelés, stb.
A kiegészítő mozgással is a gyermekek önálló tapasztalatszerző lehetőséget kapnak. A tevékenység
gyakorlása során jártasak lesznek az adott mozgás terén. Idegen környezetben is megtanulnak
mozogni, viselkedni, kapcsolatot teremteni, kommunikálni.

Leginkább ajánlott: az úszás. Az úszástanulás alapja a vízszeretet kialakítása. Célja a gyermekek
vízbiztonságának megteremtése. Alapvető viselkedési formák megtanulása. Egy úszásnemmel való
ismerkedés.
Téli sportok közül a korcsolya vagy síelés.
E tevékenységek irányítását – ha az óvodában nem biztosított a megfelelő szakember – szakedzők
végzik. Az óvodapedagógusok e munkában aktív segítők.

Mese-vers
A mese és vers a gyermekek anyanyelvi nevelésének és - az óvodai nevelésben hangsúlyozottan
előtérbe helyezett - érzelmi biztonságának segítő eszköze.

Vers
A 3-4 éves gyermekeket a vers ritmusa, a zeneisége ragadja meg.
A 4-5 éves kortól a vers hangulati színezete már hat rájuk, de nem a tartalom vált ki érzelmeket,
hanem a zeneiség, a ritmus, a rím.
A kisgyermeknek a vers iránti fogékonysága azon alapszik, hogy a ritmus és a hangzása, amely
megragadja, ugyanahhoz az érzékletes, érzelmekkel átszőtt, élményközeli témához tartozik, mint a
mozgás, amelyet helyettesít, és a hangulat, amelyet kifejez.

Mese
A mese világában minden lehetséges. A mesei történést a varázslat irányítja. A mesében
mindenkinek és mindennek varázshatalma lehet. Az óvodás gyermek otthonos ebben a világban,
fogékony a lehetetlenre, természetes neki, hogy minden szándék megvalósulhat. A világnak ez a
szemlélete nagyon rövid ideig tart, mert a tapasztalat idővel visszaszorítja azt.
A mesei és a gyermeki, – egyszerre – megfelelésben a vágyteljesítés a közös lelki mechanizmus. A
mese sokféle helyzetet kínál, amelyben a gyermek áttételesen követheti vágyait. 4-5 éves kortól a
gyermek már viszonylag könnyen „közlekedik” saját valósága és a csodavilág között.
A mese és vers előadásmódja az óvodapedagógus részéről megfelelő felkészültséget követel.
Előadáskor, a hanghordozásával, gesztusaival, mimikájával, sejtelmességével juttatja kifejezésre,
hogy amit elmond, nem játszódhat a megszokott környezetben.
Az óvodai csoportokban általában a mese és vers hallgatásának állandó helye van. A megfelelő
ráhangolást és a nyugalmat az óvodapedagógusnak kell megteremteni.
A mese, vers kiválasztása - egész évre - körültekintő, átgondolt munkát igényel. Mindenkor a
gyermekek érdeklődése, fejlettsége a meghatározó.

Tartalmát tekintve legyen:- évszak hangulatát kifejező
- ünnepek köszöntését szolgáló

- állatokról szóló
- tréfás, humoros hangulatú
- tündérvilágot megjelenítő
- a mai életet ábrázoló
Válogatása elsősorban a magyar népköltészet és népmese világából történjen.
A kedvenc mesék dramatikus formában is kerüljenek feldolgozásra.
Az ünnepekhez és egyéb óvodai hagyományokhoz kapcsolódva - 4-5 illetve 5-7 éveseknél egy-egy
vers megtanítása és annak önálló elmondása e program alapján természetes. Az óvodapedagógusnak
törekednie is kell erre.
A mesehallgatást vagy versmondást a hét minden napján biztosítani kell a gyermekek számára,
amelyben részvételükről a szabadon dönthetnek.

Rajzolás-festés-kézi munka jellegű tevékenységek
A mozgásfejlődés az óvodáskorban szoros kölcsönhatásban van a cselekvéssel, a különféle
tevékenységi formákkal – pl., festés, rajzolás - melyek kölcsönösen fejlesztik egymást, komplex
módon kapcsolódnak egymáshoz, ezért kell beépülnie szorosan az óvoda mindennapi
tevékenységeibe.
Rajzolás, festés, (különféle eszközökkel és technikai megoldásokkal)
Kézi munka jellegű tevékenységek (agyagozás, gyurmázás, tépés, vágás, ragasztás, varrás,
térplasztika, építmények készítése)

Rajzolás-festés
A rajzolás korai szakasza (kb. 3 éves korig) tulajdonképpen a mozgásos játékok közé is sorolható. A
gyermekek firkálás közben magukban a mozgásban és a mozgás eredményeként

létrejött vonalakban és színekben találják meg örömüket. A firkálás, mint „mozgásos játék” a
kézügyesség fejlesztése szempontjából nagyon jelentős.
Az óvodáskor (3 év) kezdetére nő a gyermekek valósághű ábrázolásának igénye. Bár a téri
tájékozódás, a rész-egész viszonya még gyakran gondot jelent.
A mozgástevékenységek, az ott használatos szavak jelentésének megismerése is segít a tér
érzékelésében a valóságban való eligazodásban. A testnevelésben alkalmazott labdás technikai
elemek az ecset és ceruzafogás megfelelő elsajátítását is segítik. A gyermekek – mozgás közben -

saját testükről szerzett tapasztalatai az emberábrázolást teszik pontosabbá (testrészek, fej, szem,
végtagok arányai, elhelyezkedése a törzsön).
A rajzolás és festés különféle nagyságú, felületű, formájú anyagra, a képi-plasztikai kifejezőképesség
birtokába juttatja a gyermeket, alakítja elemi képolvasási, komponáló képességét.
A szükséges eszközök használata során lehetőség nyílik megismerésükre, gyakorlás közben a helyes
használatukra. Ezek a gyermekek alkotásainak magasabb szinten való kifejezésében tükröződnek.

Kézi munka jellegű tevékenységek
Az óvodai nevelésben sokszínű tevékenységet – agyagozás, gyurmázás, tépés, vágás, ragasztás,
varrás, térplasztika, építés – jelent.
Ennek gyakorlása közben fejlődik a gyermeknek a kéz finommozgása, a megfigyelő,
problémamegoldó és egyéb képességei., a rész és egész viszonyának (térben) megértése, a térbeli
tájékozódás, a háromdimenziós látásmód kialakulása.
A színes formák vágása, tépése is eszközei a kézügyesség, a forma és szín ismeret fejlesztésének, a
különféle formák, alakok és színek közötti tájékozódásnak.
Az egyszerű népművészeti motívumok technikák alkalmazásával e sajátos szín és formavilágot
ismerhetik meg a gyerekek.
A legváltozatosabb eszközökből a gyermekek különféle építései

a tárgyak és részeik közötti összefüggéseket, külön-külön használatosakból egy új keletkezésének a
lehetőségét és mindezek megértését valósítják meg.
A tárlatlátogatások (múzeumok, képtárak 5-7 évesek) a művészeti tárgyú albumok, könyvek
nézegetése a gyermekeknek esztétikai élményt nyújtanak. Megismerik ezáltal az ember alkotó
tudásának, képzelőerejének, érzésvilágának képi, téri megjelenítését.

A rajzolás, festés, kézi munka jellegű tevékenységek biztosítása és megvalósítása:
Az óvodapedagógusnak e tevékenységek tervezésénél, szervezésénél törekedni kell arra, hogy a
gyermekek:
képi, plasztikai kifejezőképességét (különféle technikai megoldásokkal)
komponáló, rendező, térbeli tájékozódó képességét
élmény és fantáziavilágát, képi formában történő kifejezését

téri, formai színképzetét
esztétikai érzékenységét, igényességét
képi gondolkodását fejlessze.

A fejlesztéshez nélkülözhetetlen a közösen átélt élmények biztosítása is. A gyermekek környezetében
végbemenő változások és azok színeinek megfigyeltetésével a szépség iránti vonzódás- és
értékelőképesség alakítható.
Tevékenység irányításánál érvényesüljön:
Egyéni bánásmód, differenciálás
Fokozatosság, technikák nehezítése
Komplexitás (együtt, más tevékenységi formák fejlesztése is)
Szabadon választhatóság a különféle technikák megismerésével
Ehhez szükséges:
Élmények (fantázia fejlesztése)
Hely biztosítása
Idő (mindennapi tevékenység során)
Jó minőségű eszközök

E tevékenység az óvodai élet mindennapjaiban valósulnak meg: a csoportszobában állandó helye van
és rendelkezésre állnak különféle eszközei.
Fontos az alkotó (műhely jellegű) sarok kialakítása, mely egyben segíti a gyermekek élményeinek
nyugodt, képi téri feldolgozását.
A fentiek biztosítása az óvodapedagógus feladata. A megvalósításra a hét minden napján biztosítani
szükséges a megfelelő időt, helyet, eszközt.
E tevékenység a gyermek vagy felnőtt kezdeményezésére kötetlen formában történik.

Ének-zene
Az óvodás gyermek igen fogékony, miden érdekli, mindent befogad, mindent egyformán kedvel.
Kevés dolgot utasít el.

Így van ez az ének-zene területén is. Gyermekkorban a jó, értékes zene hatása életre szóló. Az
éneklés, zenélés felkelti a gyermekek érdeklődését, formálja zenei ízlésüket, esztétikai
fogékonyságukat.

Az élményt nyújtó ének-zenei tevékenység során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás
szépségét, a közös éneklés örömét. Az éneklés, a mondókázás általában egyidejű közös tevékenység,
(a dal, mondóka elkezdődik és befejeződik). Ez a gyermek részéről fegyelmezettséget igényel.
A kötelezően szervezett mozgástevékenységek is előkészítői, segítői az óvodai zenei nevelésnek. Az
ott alkalmazott, változatos térformák, különféle járások, futások, ugrások, kartartások. A zörejek, mint zenei hangok - és egyéb hanghatások, általában mozgással együtt jelennek meg, ezáltal a hallásés ritmusérzék fejlesztés, komplex módon érvényesül.

Ének-zenei tevékenység megvalósítása:
Fontos a tiszta éneklési készség fejlesztése – ezt segíti a minél több természetes énekhang hallása, - a
gyermekeket körülvevő világban a zenei hangok felfedeztetése.
A zenei hangok, zörejek, környezet tárgyainak hangjai jelen vannak a testnevelési foglalkozásokon is
pl.: különféle eszközök használata – babzsák, labda, bot, kötél – közben keletkezett hangok, (vagy
uszodában a visszhang, a bugyborékolás, a víz csobbanása, a korcsolyapályán a korcsolyaélek
összecsengése, a jég csikorgása).
Az ének-zenei tevékenység fejleszti a gyermek ritmus, hallás, és komplex zenei képességeit:
Ritmusfejlesztés:
egyenletes lüktetés megéreztetése(különösen fontos)
dalok, mondókák ritmusának megfigyeltetése
tempóérzék fejlesztése és az ettől eltérő különbségek felismerése
ütemérzék fejlesztése különféle mozgások összekapcsolásával
táncos lépésekkel ismerkedés

Hallásfejlesztés:
hangmagasság iránti érzék
hangszínérzék
dinamikai érzék

éneklési készség
tonális érzék
hangápolás, hangképzés fejlesztése

Komplex képességfejlesztés:
formaérzék (motívumok hosszának megéreztetése…)
emlékezőképesség, dalfelismeréssel, visszhangjátékkal
improvizációs készség, kreativitás (ritmikai, dallami játékok)
belsőhallás fejlesztés

Dalos-játékok, illetve dalok kiválasztásának szempontjai
kapcsolódjanak az adott évszakhoz, ünnepekhez (óvodában megtartott)
könnyen elsajátítható legyen
hangkészlete alkalmazkodjék a gyermekek életkorához, fejlettségéhez
pozitív érzelmeket közvetítsen
érzelmileg is rá tudjanak hangolódni a gyerekek

A zenei tevékenységnek nincs meghatározott időpontja, időtartama.
A nap bármely szakában a gyermekek hangulatának, kezdemé-nyezésének, óvodapedagógus
kezdeményezésének, megfelelően alakul.
A gyermekek a dalosjátékok, népi mondókák –játékok megismerésével, azok eljátszásával a
népszokások apró elemeivel is találkoznak, amelyek segítik azok továbbélését.
Az ének-zenei tevékenység a gyermekek zenei anyanyelvének megalapozását szolgálja.

Környezet megismerése-védelme
A környezet nem más, mint ami körülveszi az embert, aminek ő is alkotóeleme, amiben az élettere
van, ahonnan az életfeltételeit biztosítja.

A gyermek, míg éli a maga életét - játszik, beszél, mozog, étkezik, alszik - a személyét átfogó
környezetben, addig

alakulnak érzelmi viszonyulásai, értékrendje, megismerési, cselekvési, döntési, együttműködési
képességei.
A környezet megismerése és védelme nem határolható le előre meghatározott tevékenységekre,
időkeretekre. Állandóan és mindenkori folytonossággal jelenlévő tevékenységi forma az óvodában
Legfontosabb elv mindent a természetes környezetben megfigyeltetni, az összefüggéseket,
változásokat megértetni, és ezáltal megfelelő ismeretekhez juttatni a gyermekeket.
Így:
A helyi sajátosságokra, tapasztalatokra építve a helyi környezeti elemek bevonásával a gyermeket
körülvevő világ személyes megtapasztalása (Tudvalévő, hogy csak az jelenik meg a gyermek
környezetképében, amely számára tapasztalható, azaz ahol ő létezik.)
szerepek, magatartási módok megtanulása, viselkedési és életviteli stratégiák kialakítása és
gyakoroltatása
környezeti értékek felismertetése, fogalmak tisztázása
olyan képességek fejlesztése, melyek szükségesek az ember és kultúrája megértéséhez (múlt és jelen)
a környezet védelme érdekében a tudatos, felelősségteljes cselekvés kialakítása
Természeti változások megfigyelése:
Természetes környezetben az időjárás és a természet változásainak megfigyelése és folyamatos
nyomon követése. Hőhatások (hideg-meleg) és fényviszonyok (világosság-sötétség) következményei.
Ehhez a természet - alkalmazkodása és azok jellemző jegyei.
E természeti változásokhoz az ember életmódbeli alkalmazkodása: - építési szokások, fűtés, világítás,
öltözködés, étkezési kultúra.
Állatok, növények tulajdonságainak, életmódjának megfigyelése, gondozása.
Anyagok - szilárd, folyékony, légnemű - tulajdonságainak megismerése, hőhatásra bekövetkező
változása.

Társadalmi változások megfigyelése
A gyermekek figyelmének ráirányítása a szűkebb (lakóhely) és tágabb (ország, világ) környezet
jelenségeire, az ott élő emberek életmódjára, kultúrájára.
A gyermekek lakókörnyezetének (falu, város) közvetlen megismerése - közlekedés, nevezetességek,
ünnepeik, hagyományaik – segítséget ad a könnyebb eligazodásban, biztonságot teremt számukra.

Viselkedési minták gyakorlása közösségen belül: köszönés, kérés, egymásra odafigyelés, másság
elfogadása.
Falu és város azonosságainak és különbözőségeinek felismerése az ott élő emberek életformájának
megfigyelése. A felnőttek által végzett munka (foglalkozások) jellemzőinek megismerése.

Természet védelme
Meg kell értetni a gyermekkel, hogy a saját életterük védelme, gondozása egészségesebbé teszi
fejlődésüket. Így a közvetlen és közvetett környezet tisztaságának és annak megtartásának
felismertetése. A természet - növények, állatok - védelme, gondozása. Nagyon fontos mindezekben a
gyermekek cselekvő részvétele életkornak, fejlettségnek megfelelően.

Ismeretnyújtáshoz szükséges feltételrendszer
Az óvodai élet mindennapjaiban valósulhat meg a gyermek vagy felnőtt kezdeményezésére alapozva.
A gyermekek számára mindvégig játék legyen, de érződjön e tevékenység során ennek fontossága.
Így élményszerűen tapasztalhatják, figyelhetik meg azt, cselekvő, játszó részesei lehetnek.
A szabadban - természetes környezet - folytatott tevékenységek a tapasztalás közvetlensége révén az
élmény hitelességét biztosítják. Segítséget adnak a gyermekeknek a környezettel való együttélés
szabályainak megtanulásában, a környezetbarát életvitel kialakításában.

Megvalósítása: a csoport hetirendjébe építve, a gyermek vagy felnőtt kezdeményezésére alapozva. A
napirendi időkereten belül bármikor.

Környezet téri-formai-mennyiségi megismerése
A matematika tartalmú tevékenység rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra a felfedeztetés, az
ötletes megoldások keresésére nevel.
E tevékenység keretei között a gyermekek az őket körülvevő valóságos világ - matematikájának összefüggéseit ismerik meg. Ez csak akkor válik értékessé, ha összhangban van a gyermekek fejlődési
ütemével.

Az óvodába lépés pillanatától fontos a gyermek érdeklődésén alapuló - életszerű helyzetekben - a tér,
a mennyiség, és a forma azonosságainak, különbözőségeinek és egymás közötti összefüggéseinek
megfigyeltetése, megértetése.

Az óvodai életben a matematikai tartalom mindent átfog, áthat és állandóan jelen van. Így a játékban
(építő, utánzásos, dramatikus, mozgásos, szellemi) a mese-versben (meseszereplők száma,
tulajdonságaik), a rajzolás-festés-kézi munka jellegű tevékenységben (az eszközök mennyisége,
nagysága, vastagsága, formája, kép és téri alkotások).
Ének-zenében (mondóka és gyermekdal szövege, játéka, mozgása, hallásfejlesztés, ritmusérzék
fejlesztés). Környezet megismerése-védelme esetében: (természet: állat, növényvilág, időjárás,
társadalom: közlekedés, emberi fejlődés, kapcsolatok, ünnepek).

Munka jellegű tevékenységeknél: (naposi munka – terítés, csoportszoba átrendezése, környezet
rendben tartása – játékok elrakása). Mozgástevékenységek: testnevelés (torna, atlétika, labda),
kiegészítő mozgástevékenységek (pl. úszás, korcsolya), és az itt használatos eszközök nagysága
formája mennyisége.

Mindezek a tevékenységek segítői, közvetítői a matematikai tartalmú ismeretek átadásának:
névutók használata a térben és síkban ábrázolt világban
jó ítélőképesség, szabályok és szempontok önálló kialakítása

tapasztalatok a rövidebb-hosszabb, keskenyebb-szélesebb, ugyanolyan kifejezések használatáról
(összemérés, egymásra illesztés)
testek és síkmértani formák felismerése, megkülönböztetése a közvetlen környezetben
szabad építés különféle elemekből
síkbeli alkotások, mozaikok, képkirakás – síkbeli viszonyok felismerése

tükrözés, hajtások mentén,(festékfoltokkal) utánzó mozgásokkal

mennyiségek létrehozása, tárgyak, személyek osztályozása megadott szempontok szerint
halmazok képzése, pár fogalma
mennyiségek összehasonlítása, relációk, becslések gyakorlása
mennyiségek becslése összkép alapján felismerés

párok, ellentétpárok keresése, összehasonlítása, megnevezése
számlálás, megszámlálás

Megvalósítása:
A szabadon választott vagy kötelező sokszínű tevékenységi rendszerben önállóan vagy közösséggel
együttműködve történik. A csoport heti-rendjébe építve a gyermek vagy felnőtt kezdeményezésére
alapozva, a napi időkereten belül bármikor.
Az élethelyzetek, az élmények és bizonyos témakörök mindig természetes komplexségükben kínálják
az óvodapedagógus számára e tennivalókat. Lehetőséget kell adni a gyermekeknek a többoldalú
megtapasztalásra, érzékelésre, amelyek segítik majd a gyermekek igazán tartós ismeretét.
A témák összefűzése, egymás mellé illesztése nem igényel szigorú és merev rendszert, de tudatos
tervezést kíván. A tervezés a gyermek sajátos fejlődési üteméhez, e területen megnyilvánuló egyéni
képességeinek fejlődéséhez igazodjon.

8. 4. A gyermekek fejlettségi szintjének mutatói az óvodáskor végére
A nevelési program megvalósítása során nem szabad megfeledkezni arról, hogy az egyes gyermekek
között különbségek jelentkeznek. A hiányzások következtében előálló lemaradások, a gyermekek
eltérő fejlődési üteme, illetve az azonos ismeretek, készségek elsajátításához szükséges erőráfordítás
különbözősége az óvodai nevelés differenciáltabb szervezeti formáit igényli. A helyesen
megválasztott formák az egyes gyermekek nevelésében jelentkező speciális igényekhez igazodnak. A
gyermekek az óvoda tervszerű nevelőmunkájának folyamatában, fokról fokra magasabb fejlettségi
szintre jutnak, elérve végül azt a szintet, amely optimális kiindulópontja az iskolakezdésnek.

Testi fejlettség, mozgás
Hétéves korra megtörténik az „első alakváltozás”, a testarányok eltolódnak. A gyermek nyúlánkabb,
fiúsabb, vagy lányosabb benyomást kelt.
A megtanult mozgások tökéletesebbek, összerendezettebbek lesznek, jellemző a mozgáskombinációk
megjelenése. A fejlődés - a fejlesztés segítségével - három fő irányt követ: a teljesítményjavulást, a
mozgásvégrehajtás minőségét, pontosságát, az ismert mozgás kombinációját. A gyermekek ugyanazt
a mozgást egyre több kombinációban és egyre több feladathelyzetben képesek felhasználni.

Fejlettek a gyermekek motorikus képességei:
Kondicionális képességek: (a mozgásnak az energetikai feltételeit biztosítja) ezen belül kiemelten az
állóképesség, mely a fizikai megterheléseknél a szervezet biológiai egyensúlyát hosszú időre
biztosítja. E képességek légzési és keringési funkciók fejlesztését is szolgálják.
Koordinációs képességek: (jellegzetes elemét a szabályozási folyamatok alkotják) térbeli tájékozódás
- helyzet változtatás érzékelése és a mozgás megfelelő szabályozása, egyensúlyozó képesség, ritmus
képesség (változó hangritmusok megragadása illetve egyszerű ciklikus mozgások ritmusának tartása).
A mozgásfejlesztő játékeszközök rendszeres használatával fejletté válik a kéz finommotorikája.

A gyermekek mozgása összerendezett, harmonikus fejlődést tükröz. Állóképesek, erősek,
mozgásukban gyorsak, ügyesek, lazák, szervezetük ellenálló, egyszóval egészségesek.

Szociális magatartás

A gyermekek képesek megfelelni bizonyos alkalmazkodási követelményeknek. Környezetükkel való
kapcsolatrendszerük széleskörű. Nagy a nyitottságuk, közvetlenségük társaik és a felnőttek
irányában. Szívesen vesznek részt - keresik is a lehetőséget - a közös tevékenységekben. Azonos korú
társaikkal tartalmas kapcsolatot alakítanak ki. A tevékenységekben képesek a szerepek kiosztására,
döntéshozásra. Saját maguk és társaik kiszolgálásában önállóak. Egymással és a felnőttekkel szemben
udvariasak, türelmesek.
Környezetük - óvodai - elvárásai egyre nagyobb szerepet kapnak cselekvéseik között, s mindezek
fontosabbak és tudatosabbak lesznek.
Teljesítményigény: a gyermekek tevékenységében egyre inkább elhatárolódik a játék a feladattól.
Belső igényként jelentkezik, hogy elsajátítson valamit - egy készséget, ügyességet, tudást - és ezzel
létrehozzon valamit.
Kitartás: feladatvégzés közben figyelme kevésbé elterelhető, a véletlenszerű ingereknek képes
ellenállni.

Feladattudat: a kapott feladat elvégzését előbbre valónak tekinti minden más tevékenységnél. Belső
szükségletének kielégítését képes késleltetni.

Pozitív emberi magatartás, társaikhoz való viszonyulás, segítőkészség, figyelmesség jellemzi
személyiségüket. Kialakul az egészséges versenyszellem. A figyelem, türelem, kitartás, kudarctűrés,
viselkedésükben is nyomon követhető.

Értelmi fejlettség, kommunikációs képesség
Gazdag ismeretekkel rendelkeznek a többféle és több oldalról történő megtapasztalás segítségével.
Mindezeket gondolati síkon is képesek megfogalmazni, kifejezni.
Saját testükről szerzett információik széleskörűek. Magatartásukban erősen csökken a gondolkodás
érzelmi telítettsége, előtérbe kerül az ismeretszerzés igénye.

Megismerő funkcióik: érzékelés észlelés -

tér és belső érzékelés

térészlelés, térlátás - magas szintű.

Óvodai és külső környezetben magabiztosan mozognak, könnyen teremtenek kapcsolatokat. Bátran
kommunikálnak a felnőttekkel és társaikkal. Minden helyzetben képesek megértetni magukat.
Tisztán, érthetően, választékosan beszélnek. Aktív szókincsük - a széleskörű tevékenységek
segítségével - gazdag.
Értik és használják a különféle metakommunikációs jelzéseket. Ennek fejlődéséhez a sokmozgásos
tevékenységek nagymértékben hozzájárulnak.

E szakmai program segítségével a gyermekek személyisége olyan széleskörű fejlődést mutat, hogy
bármilyen szakmai program alapján dolgozó iskolában képesek eredményesen helytállni.

9.

A pedagógiai program nyilvánossága

A pedagógiai program 1-1- példányát betekintés céljából elhelyezzük:
A fenntartónál
A vezető óvónő irodájában
Az óvodai csoportokban
A honlapunkon letölthető formátumban

A pedagógiai program minden érdeklődő számára elérhető, megismerhető.

AJÁNLÁS A TESTNEVELÉSI FOGLALKOZÁSOK TESTGYAKORLATAINAK ANYAGÁHOZ

Atlétika jellegű gyakorlatok
Járások
Természetes járás, járás ütemtartással, irányváltoztatással, különböző kartartásokkal.
Futások
Lassú, közepes iramú, belegyorsuló futás, gyors futás, futás tempó-változtatással, irányváltoztatással,
térd és sarokemeléssel, futás versenyszerűen.
Ugrások (távolugrás, magasugrás)
Helyből, nekifutásból (valamennyi homokgödörbe!)
Dobások (kislabdával vagy babzsákkal)
Vízszintes és függőleges célba.

Torna jellegű gyakorlatok
Szabadgyakorlatok
Különböző állások, ülések, térdelések, kéz és lábtámaszok szolgálhatnak kiinduló helyzetként.
karmozgások, lábmozgások, törzsmozgások
járások, testsúly áthelyezések, szökdelések, ugrások, fordulatok, forgások
kéziszer gyakorlatok: kötél, szalag, bot, labda, karikagyakorlatok
koordinációs gyakorlatok: olyan gyakorlatok, amelyek a testrészek elmozdulásának időbeli, térbeli
összehangolását teszik szükségessé

Talajgyakorlatok
gurulások, hossztengely körüli gurulás, gurulóátfordulás előre, hátra
kézállásba fellendülés próbálgatása

tarkóállás talajon

Természetes támaszgyakorlatok
kúszások, csúszások, mászások talajon, padon
függések érintő magas szereken

Egyensúlyozó járások
talajon, padon, gerendán, eszköz nélkül, eszközzel

Szekrényugrások
felugrások
függőleges repülés
zsugorkanyarlati átugrás (először padon)

Labdás gyakorlatok
labda gurítások talajon, padon
labda vezetések, átadások kézzel, lábbal
labda feldobások, elkapások, falhoz pattintások

Testnevelési játékok
futó, fogó, küzdő játékok
egyéni versengések
sorversenyek
váltóversenyek
(egyszerű, majd egyre bonyolultabb szabályokkal, különféle eszközök vagy szerek segítségével)

A CSOPORTNAPLÓ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSE

Csoport megnevezése, életkori megoszlása
A csoportba járó gyermekek névsora, jelei
Óvodapedagógusok neve

Hetirend:

szeptember 1-től május 31-ig
június 1-től augusztus 31-ig

Napirend
Feladatrendszer tervezése, szervezése
- Egészséges életmódra nevelés, egészség óvása
- Szocializáció, érzelmi biztonság segítségével
- Értelmi nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban
Közösségi események és ideje

Tevékenységek havi terve
Óvodapedagógus megfigyelései, tapasztalatai, ebből adódó feladatai
- Gyermekek egyéni fejlődése
- Testi, mozgás, szociális magatartása, értelmi képességének alakulása

Az elvégzett mérési eredmények rögzítése

NAPIREND

Tevékenység kezdete

Tevékenység vége

Tevékenység megnevezése

Óvoda nyitása
Gyerekek érkezése

Szabadon választható
tevékenységek a csoportszobában
vagy a szabadban, ami minden nap
felkínálásra kerül, mert a hely, idő,
eszköz mindig biztosított.
Spontán kezdeményezések
Kötelező tevékenységek
Tízórai

Ebédhez készülődés
Tisztálkodás
Készülődés az ebédhez
Naposi tevékenységek
Ebéd
Készülődés a délutáni
pihenéshez
Délutáni pihenés

Délutáni pihenés, melyet egyéni
szükségleteiknek megfelelően
vesznek igénybe a gyerekek

Szabadon választható
tevékenységek
Uzsonna

Hazamenetel

HETIREND

Szeptember 1-től – Május 31-ig
Tevékenység
ideje

Kötelező tevékenység

Szabadon választható tevékenység

Hétfő

Testnevelés

-játék,

-ének-zene

-munka jellegű tev.

-környezet
megismerésevédelme

-mese-vers,
-rajzolás-festés-kézimunka

-környezet tériformai-mennyiségi
megismerése
-Nincs
meghatározott
napja (a gyermekek
spontán érdeklődése alapján gyermek
vagy
óvodapedagógus
kezdeményezésére).

Kedd

Kiegészítő mozgástev.

játék,
munka jellegű tev.
mese-vers,
rajzolás-festés-kézimunka

Szerda

Mindennapi testnevelés

-játék,

-ének-zene

-munka jellegű tev.

-környezet
megismerésevédelme

-mese-vers,
-rajzolás-festés-kézimunka

-környezet tériformai-mennyiségi
megismerése
-Nincs
meghatározott
napja (a gyermekek
spontán érdeklődése alapján gyermek
vagy
óvodapedagógus
kezdeményezésére).

Csütörtök

Testnevelés

-játék,
-munka jellegű tev.
-mese-vers,
-rajzolás-festés-kézimunka

Péntek

Mindennapi testnevelés

-játék,
-munka jellegű tev.
-mese-vers,
-rajzolás-festés-kézimunka

HETIREND
Június 1-től – Augusztus 31-ig
Tevékenység
ideje

Kötelező tevékenység

Szabadon választható tevékenység

Hétfő

Mindennapi testnevelés

-játék
-munka jellegű tev.
-mese-vers,
-rajzolás-festéskézimunka
-ének-zene
-környezet
megismerése-védelme
-környezet téri-formaimennyiségi
megismerése

Kedd

Mindennapi testnevelés

Szerda

Mindennapi testnevelés

Csütörtök

Mindennapi testnevelés

Nincs meghatározott
napja (a gyermekek
spontán érdeklődése
alapján gyermek vagy
óvodapedagógus
kezdeményezé-sére).

Péntek

Mindennapi testnevelés

TEVÉKENYSÉGEK HAVI TERVE

Környezet megismerése, védelme

Rajzolás, festés

Természeti változások

Környezet megismerése, védelme

Kézi munka

Társadalmi változások

Mindennapi testnevelés

Környezet téri, formai, mennyiségi megismerése

Testnevelés

Ének-zene

1-2 hét, 3-4 hét

Kiegészítő mozgástevékenység(ek)

Mese-vers

Játék

Munka jellegű tevékenység

MÉRÉSI NAPTÁR:

KIMENETI

IDŐ/TERÜLET

ANAMNÉZIS

BEMENET

FEJLETTSÉGI
SZINT

SZINT
SZINTHEZ
VISZONYÍTOTT
FEJLETTSÉG

ÓVODÁBA

X

LÉPÉSKOR

AZ ÓVODÁBA
LÉPÉST KÖVETŐ
X
3. HÓNAPIG

RENDSZERES
IDŐKÖZÖNKÉNT
X

5-7 ÉVES
KORBAN
X

X

TERMÉSZETJÁRÓ TÚRÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK TERVE

Kiscsoport

Ősz

Ismerkedés az óvodával: óvoda épülete, udvara
Őszi megfigyelések a természetben
Gyűjtögetés /falevelek, termények/
Séta az óvoda körül
Tél

Séta az óvoda körül
Téli megfigyelések / hideg hatása növényekre, állatokra, emberekre/
Madarak etetése /madáretető készítése szülők segítségével/
Séta a Duna partra
Folyóiratok, könyvek nézegetése, elkezdeni ezeket gyűjteni /szülői segítség/
Tavasz

Tavaszi megfigyelések /kedvenc madaraink, növények, bogarak, stb./
Séta a Tisza partra, nyíló virágok megfigyelése, fák, bokrok beazonosítása, bogarak megfigyelése,
azonosítása
Felnőttek tevékenységeinek megfigyelése /kerti munkák az óvodában/
Ki hol lakik? Mindenkit „meglátogatunk” és levelet viszünk, hogy ott jártunk-óvoda közvetlen
környezetének felfedezése
Első buszos kirándulásunk
Nyár

Kedvenc helyünk a Duna parton /a MI FÁNK kiválasztása, gondozása, változásainak megfigyelése/
Növények gondozásában való részvétel /öntözés/
A kis gólyák megfigyelése: séta Óvárosba a gólyafészekhez
Gyűjtögetés

Középső csoport

Ősz

Őszi megfigyelések az óvoda környékén és kedvenc helyünkön a Duna parton / a MI FÁNK
megfigyelése/
Séta Óvárosba /elköltöztek a gólyák/
Gyűjtögetés /levelek változatos színe, formája, termények, terménybábok, eszközök készítése/
Kerti munkák az óvoda udvaron /magvak, termések gyűjtése, csoportosítása, későn nyíló virágok
megfigyelése, falevél söprögetés/
Kerti munkák megfigyelése /kirándulás Kertvárosba, kiskertek megfigyelése, őszi betakarítás
figyelemmel kísérése/
Tél

Téli megfigyelések a Duna parton /növények, fák, állatok, víz befagyásának figyelemmel kísérése/
Természeti jelenségek megfigyelése
Búvárkodás szakkönyvekben -Könyvtárlátogatás /József Attila Könyvtár-MMK/
Kísérletek vízzel, hóval, jéggel
„Madárkarácsony” kedvenc helyünkön /szülők segítségével/
Tavalyi helyeken madáretetők felállítása, figyelemmel kísérése, élelem folyamatos pótlása,/
Nyomkeresés a Duna parton

„Hótúra” a felső Duna parton /szülőkkel/

Tavasz

Tavaszi megfigyeléseink az óvoda környékén
Tisza parti kirándulás, ibolyás tisztás megtekintése
Séta Óvárosba a gólyafészekhez
Az induló élet megfigyelése /rügyek, csíráztatás, hajtatás/
„Víz napja”: kísérletek, játékok vízzel, megfigyelések a Dunán
Kirándulás Táborállásra /tavaszi munkák a kiskertekben, megfigyelés, segítés a veteményezésben/

Tavaszi munkák az óvoda udvaron
„Föld napja”: Városi rendezvényen való aktív részvétel
Kirándulás
Túra /állatok életének megfigyelése/

Nyár

Kedvenc könyveink rendszerezése, folyóiratok átválogatása
Kirándulás
Növényeink gondozása
A meleg hatásának megfigyelése / növényekre, állatokra, emberekre gyakorolt hatása- kísérletezés, a
víz párolgásának megfigyelése/
Túra a Duna parton /szülőkkel/

Nagycsoport

Ősz

Nyári élményeink felelevenítése, fényképek nézegetése
Természeti megfigyeléseink folytatása a kedvenc helyeinken /óvoda környéke, Duna part/
A fák sorsa a városban /A MI fánk összehasonlítása a városrész és távolabbi részek fáival, a „legszebb
fa” kiválasztása, fakéreg minták „gyűjtése”/
Táborállás –betakarítás megfigyelése
Kirándulás - őszi munkálatok megfigyelése
Élősarok berendezése, folyamatos rendben tartása
„Ősz az erdőben” kirándulás a Kiserdőbe /növények, állatok, madarak megfigyelése, erdő
elcsendesedésének megfigyelése, hogyan készül a természet a télre/
Diavetítés: erdei madarak, állatok, növények képeinek megtekintése
Segítés: óvoda udvarának rendben tartása /levélsöprés/
Levelek, termések gyűjtése, összehasonlítása, levél-termés párosítása
Játékos verseny szervezése a szülőkkel közösen /felismerő verseny-fa, bokor, virág, tájékozódási
verseny, eddigi természeti megfigyeléseink játékos versenyben való felhasználása/
KÖRLÁNC vetélkedőn való részvétel

Tél
Téli megfigyeléseink a Duna parton
„Madárkarácsony” a kedvenc fánknál /szülőkkel együtt/
Madáretetők kihelyezése, folyamatos figyelemmel kísérése
Madáretetők téli vendégeinek felismerése képről. Képes dominó készítése
Városban élő madarak megfigyelése/verebek, galambok, varjúk, rigók, cinkék,/
Hóval kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése /hógyűjtés különböző helyeken, megfigyelések, kísérletek,
természetkárosító hatások megfigyelése, levegőszennyeződés hatása/
Gyönyörködés a havas Duna partban /játék a hóban: hóemberépítő verseny/
„Hótúra” szánkózás közösen a szülőkkel

Téli búvárkodás a könyvtárban /MMK/
Folyóiratok figyelemmel kísérése
Tavasz

Éledő természet megfigyelése, időjárás változásainak megfigyelése, összehasonlítása a télen
tapasztalt jelenségekkel
Időjárás, évszaknaptár készítése
Növények megfigyelése /magok csíráztatása, a MI kertünk-veteményezés virágládába, kerti munkák
megfigyelése/
Kísérletezés: a napfény, víz, meleg, emberi munka hatásainak megfigyelése
Kirándulás /tavaszi munkák megfigyelése/
„Víz” világnapja: kísérletek, játékok a vízzel, víz körforgása
„Föld” világnapja: városi rendezvényen való részvétel
Tavaszi választék a piacon: virágok, zöldségek, gyümölcsök
Kirándulás /hóvirágos terület megfigyelése, tavaszi virágok a természetben, beazonosításuk/
Madárhangok gyűjtése az erdőben, városban /magnó/
Állatvilág megfigyelése: a kora tavaszi időjárás hatására előbújó állatok /giliszták, rovarok, békák,
gyíkok, méhek munkája, cserebogár táplálkozásának megfigyelés, kártékonyságának bemutatása,/
Kirándulás / madarak és fák napja alkalmából/

Nyár

Erdei óvoda megszervezése/ helyszín, utazás, szállás, étkezés, programok, játékok,/

1.85.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a(z)
34 762 01
SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet, és
– a(z) 34 762 01 számú Szociális gondozó és ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet
alapján készült.

II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01
Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló
A szakmacsoport száma és megnevezése: 2. Szociális szolgáltatások
Ágazati besorolás száma és megnevezése: III. Szociális
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot
követően 140 óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai végzettség hiányában: —
Bemeneti kompetenciák: —
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs
gyakorlat

A szakmai készségfejlesztést csoportvezetésben
jártas pszichológus, személyiségfejlesztő tréner
végezheti; a kommunikációs gyakorlatot:
pszichológus, okleveles szociális munkás,
pedagógiai előadó, okleveles gyógypedagógus,
okleveles szupervízor, szociális szervező, szociális
kompetenciafejlesztő tréner, személyiségfejlesztő
tréner

Társadalomismeret

Okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális
munkás, okleveles szociológus, okleveles

társadalomismeret szakos tanár, szociális
menedzser

Monitorozó gyakorlat

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek

Okleveles szociálpolitikus, okleveles szociális
munkás, okleveles szociológus, szociális szervező,
szociális menedzser, ápoló (BsC)
Okleveles szociálpolitikus, jogász, okleveles
szociális munkás, szociális menedzser

Pszichológiai alapismeretek

Pszichológus, pedagógiai előadó, pszichiáter,
okleveles gyógypedagógus, ápoló (BsC, MsC)

Egészségügyi alapismeretek

Orvos, ápoló (BsC, MsC), egészségügyi szakoktató,
egészségtan tanár

Klinikai ismeretek

Orvos, ápoló (BsC, MsC), egészségügyi szakoktató

Ápolási ismeretek

Ápoló (BsC, MsC), egészségügyi szakoktató

Népegészségügyi ismeretek
Az elsősegélynyújtás gyakorlata

Gondozási ismeretek

Gondozási gyakorlat

Szociális munka elmélete

Esetmegbeszélés

Szupervízió

Mentálhigiéné

Szociális adminisztráció

Orvos, ápoló (BsC, MsC), egészségügyi szakoktató,
egészségtan tanár
Orvos, ápoló (BsC, MsC), egészségügyi szakoktató,
mentőtiszt
Szociális munkás, szociális szervező, szociális
menedzser; szociálpolitikus, szociológus, akinek
minimum 3 éves szociális intézményvezetői
gyakorlata van
Szociális munkás, szociális szervező, szociális
menedzser, szociálpolitikus, egészségügyi szociális
munkás
Okleveles szociális munkás, okleveles
szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális
szervező, szociális menedzser, egészségügyi
szociális munkás
Okleveles szociális munkás, okleveles
szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociológus,
szociális szervező, szociális menedzser,
egészségügyi szociális munkás, akinek 3 éves
szakmai gyakorlata van a szociális ellátások és
szociális igazgatás területén
Diplomás szupervízor vagy a Szociális Szakmai
Szövetség Akkreditációs Bizottsága által csoportos
szupervíziós munkára akkreditált szupervízor,
pszichológus
Mentálhigiénikus-egészségfejlesztő,
mentálhigiénikus, pszichológus
Okleveles szociális munkás, okleveles
szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociológus,
szociális menedzser, egészségügyi szociális
munkás, akinek 3 éves szakmai gyakorlata van a
szociális ellátások vagy a szociális igazgatás
területén

A szakmai gyakorlat, a szociális munka gyakorlata

Az alábbi feltételek együttes megléte:
1. tereptanári végzettség
2. a szakma gyakorlását szabályozó rendeletek (a
személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről, a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről) szerinti végzettséggel
rendelkező szakember
3. legalább öt év, az adott szakiránynak megfelelő
szakmai gyakorlat

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (SZVK) tartalmazza, melynek további részletei
az alábbiak: Nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Nincs

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra

A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok:

évfolyam

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
14,5 óra/hét

9. évfolyam
Ögy
10. évfolyam
23 óra/hét
Ögy
11. évfolyam
23 óra/hét
Összesen:

évfolyam

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
31,5 óra/hét

1. évfolyam
Ögy.
2. évfolyam
31,5 óra/hét
Összesen:

éves óraszám
szabadsáv
nélkül
522 óra/év
140
828 óra/év
140
713 óra/év
2343 óra
éves óraszám
szabadsáv
nélkül
1134 óra/év
160 óra
977 óra/év
2271 óra

heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

17 óra/hét

612 óra/év
140
900 óra/év
140
791 óra/év
2853 óra

25 óra/hét
25,5 óra/hét

heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1085 óra/év
2505 óra

35 óra/hét

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám

A fő szakképesítésre
vonatkozóan:

Összesen

e

gy

10

4,5

ögy

2/10. évfolyam
heti óraszám
e

gy

15,5

7,5

140
Összesen

14,5

ögy

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

heti óraszám heti óraszám
e

gy

e

gy

15

8

19

12,5

140
23,0

23
0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10569-16 Gondozási-ápolási
alapfeladatok

10570-16 A szükségletek
felmérése

1,5

2,5

1,5

2,5
2
3

2
2,5
1
1,5

2

e

gy

22

9,5

31,5

Foglalkoztatás II.

1,5

heti óraszám

160

11499-12
Foglalkoztatás II.

Szakmai készségfejlesztés és
kommunikációs gyakorlat
Szociálpolitikai, jogi és etikai
ismeretek
Pszichológiai alapismeretek
Egészségügyi alapismeretek
Ápolási, gondozási alapismeretek
Megfigyelési és elsősegélynyújtási
gyakorlat
Társadalomismeret
Klinikai ismeretek
Ápolási gyakorlat

ögy

2. évfolyam

1

31,5

2,5

3

1

2,5

3

1,5

4
5,5
3

0,5

3

1,5
5

1,5
5
2

2

10571-16 Sajátos gondozási
feladatok

10572-16 Gondozási-ápolási
adminisztráció

Gondozási ismeretek
A gondozási szükségletek
felmérésének gyakorlata
Monitorozó gyakorlat
Szociális munka elmélete
Szociális munka gyakorlata
Szociális gondozás
Szociális gondozás gyakorlata
Mentálhigiéné
Esetmegbeszélés és szupervízió a
gyakorlaton

2

2
1

1,5

1

1

3
3,5

4
1

1

4,5

5,5
3,5

1

1

3
1,5

1,5

A szociális adminisztráció gyakorlata

1

1

1,5
1

1

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű
oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

3/11.
évfolyam

Összesen

1. évfolyam

2. évfolyam

Összesen

10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok

11497-12
11499-12
Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás II.

A szakképesítésre
vonatkozó:

Összesen

e

gy

360

162

Összesen

522

ögy

140

e

gy

558

270

828

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel)

1384 óra (59,1%)

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel)

679 óra (40,9%)

Foglalkoztatás II.
Munkajogi alapismeretek
Munkaviszony létesítése
Álláskeresés
Munkanélküliség
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerezés 1
Nyelvtani rendszerezés 2
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs
Szakmai készségfejlesztés és
kommunikációs gyakorlat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

0

54

ögy

140

e

gy

e

gy

466

247

687

447

713

A reális énkép szerepe a szociális
segítésben
A szakmai együttműködés és a segítő
kapcsolat

15
4
4
4
3
62
10
10
22
20

0

0

31

18

A veszteségek feldolgozása gyakorlat

90

Szociálpolitikai alapismeretek

36
18

Jogi és családjogi alapismeretek

0

54
18
36

0

gy

680

297

977

2111

1367 óra (60,2%)

31

15
4
4
4
3
62
10
10
22
20

15
4
4
4
3
62
10
10
22
20

0

0

0

0

0

0

139

0

90

0

93

15
4
4
4
3
62
10
10
22
20
183

54

42

18

16

16

32

16

34

16

32

48

15

15
18

16

29
16

29
32

0

182

18

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek

A szociálpolitika intézményrendszere

0

18

A kongruens kommunikáció

160

e

744 óra (39,8%)

54

Tanulástechnikai gyakorlat

1134

2063

ögy

0

175

89

54
18
36

53
18

0

42

93

32

53
18
32

16
15

A jóléti nagyrendszerek és lokális ellátások
Közigazgatási ismeretek
A szociális segítés etikája
Pszichológiai alapismeretek
Pszichológiai alapismeretek

36
90
36

Szociálpszichológiai jelenségek és
folyamatok

36

Az életút pszichológiája

18

0

A személyiség pszichológiája
Egészségügyi alapismeretek

72

0

72

36
36
90

0

0

47

0

0

32
29
18
143
36

36

36

36

54
36
209

35
36
197

35
36
212

0

0

0

15

0

0

32
29
18
143
36

Az emberi test felépítése, szerveződési
szintjei

54

54

54

54

Kórok és kórokok

36

36

36

36

32

32

36

36

15

15
18
36
18
144
72
36
36

18
35
18
109
37
37
35

0

0

0

0

107

0

0

107

0

36
36
35
0

0

36
36
35
45

A betegségek tünetei, a betegmegfigyelés
szempontjai
A gyógyszerelés
A társadalmi helyzet és az egészség
Közegészségügyi és járványtani ismeretek
Egészségmegőrzés
Ápolási, gondozási alapismeretek
Általános ápolási ismertek
Gondozási alapismeretek

18
36
18
108
72
36

0

Megfigyelési és elsősegélynyújtási
gyakorlat

36

0

54

0

0

0

72

0

0

126

0

36
36
54
54

36
36

Az ápolási folyamat megfigyelése
A gondozási folyamat megfigyelése
Elsősegélynyújtási gyakorlat
Társadalomismeret

0

36

Az ápolás, gondozás dokumentációja

10570-16 A
szükségletek
felmérése

0

16
15
36
162
36

0

54
0

54

0

0

15

45

15
18
35
18
109
37
37
35

A társadalmi egyenlőtlenség és szegénység
okai

18

18

15

15

A mai magyar társadalom

18

18

15

15

A szükségletfelmérés módszerei
Klinikai ismeretek

0

0

A keringés, a vérképző, a légző- és az
emésztőrendszer betegségei
Pszichiátriai-, neurológia alapismeretek, az
érzékszervek betegségei
Endokrin, daganatos és sebészeti
beavatkozást igénylő betegségek
A kiválasztó-rendszer, nemi- és a
reumatológiai betegségek
Dietetikai ismeretek
Geriátriai ismeretek
Ápolási gyakorlat

0

0

18
180

0

0

0

0

15
154

0

15
154

32

32

36

36

32

32

36

36

32

32

36

36

20

20

18
18
0

18
18
72
36

13
25
0

13
25
71
36

72
36

0

0

36
0

0

36

Alapápolás sebészeti beavatkozáson
átesettek körében
A gondozási szükségletek felmérése

18
180

36

Alapápolás belgyógyászati betegek körében

Gondozási ismeretek

0

72
18

0

0

36
0

0

71
36

0

35

72
18

72
18

0

35
0

0

72
18

Gondozás és rehabilitáció fogyatékkal élők
körében

18

18

18

18

Gerontológia és az idősek rehabilitációja

18

18

18

18

18

18

18

18

36

0

Gondozás és rehabilitáció a
szenvedélybetegek körében
A gondozási szükségletek felmérésének
gyakorlata
A gondozási szükségletek felmérése idősek
körében
A gondozási szükségletek felmérése
fogyatékkal élők körében

0

0

0

A gondozási folyamat tervezése
Monitorozó gyakorlat
A szociális ellátás intézményei
Az egészségügyi ellátás intézményei

0

54
36
18

0

36

0

0

35

0

0

35

12

12

12

12

12

12

11

11

12
36

12
90
36
18

12
108
36
36

12
108
36
36

0

0

0

0

0

0

0

0

36
0

0

0

0

0

Egy intézmény részletes megismerése
Szociális munka elmélete
Általános szociális munka
Szociális munka egyénekkel és családokkal
Szociális munka csoportokkal
Közösségi szociális munka

10571-16 Sajátos gondozási feladatok

Szociális munka gyakorlata

109
31
31
31
16
0

Egyénekkel és családokkal végzett szociális
munka gyakorlata
A csoportokkal végzett szociális munka
gyakorlata
Közösségi szociális munka gyakorlata
Szociális gondozás

0

0

0

0

Idős és fogyatékkal élő emberek ellátásai
Aktivitás és foglalkoztatás
Háztartási ismeretek
Munka-, baleset- és tűzvédelem
A gyógyászati segédeszközök beszerzése
Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók
gondozása
Szociális gondozás gyakorlata

140
38
28
28
10
10

0

0

0

0

0

Fogyatékkal élők gondozása
Foglalkozási gyakorlat
Háztartási gyakorlat
Munka-, baleset- és tűzvédelem gyakorlata
Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók
gondozása
Elméleti ismeretek
A gondozás mentálhigiénés vonatkozásai

32

36
124
32
32
32
28
32

15

15

16

16

8

8

8

8

8
0

8
140
38
28
28
10
10

8
0

8
170
40
40
31
16
17

26

Idős emberek gondozása

Mentálhigiéné

31

36
109
31
31
31
16
31

0

0

0

0

0

31
14
17

0

36
0

0

0

0

0

26
108
40
35
8
8
9

108
40
35
8
8
9

8

8

0

31
14
17

124
32
32
32
28
0

170
40
40
31
16
17

0

26
0

36
6
6
6
6
6

0

6
0

0

48
16
32

26
93
32
29
8
8
8

129
38
35
14
14
14

8

14

0

48
16
32

Esetmegbeszélés és szupervízió a
gyakorlaton

0

0

0

0

0

Esetmegbeszélés

10572-16
Gondozásiápolási
adminisztráció

Szupervízió
A szociális adminisztráció gyakorlata
Az ápolás adminisztrációja
A gondozás adminisztrációja
Számítástechnika a gondozás
adminisztrációjában

0

0

0

0

31
15
16

46

46

31
15
31

31
15
62
15
16

31

31

0

0

0

0

0

31
15
16

48

48

32
16
31

32
16
62
15
16

31

31

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott
tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez

x
x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x
x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség

x
x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség

x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x

1. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

1.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
1.3. Témakörök
1.3.1.
M
unkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés,
tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség,
megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet
keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
1.3.2.
M
unkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott
és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet
szabályai, elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.
1.3.3.
Á
lláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat
az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével
történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok
szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
1.3.4.
M
unkanélküliség
3 óra/3 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének
szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi
szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkoztatás célcsoportja,
közfoglalkoztatás főbb szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni
vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás
megszűnésének, megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munkaés pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai
tanácsadás.
1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
1.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
vita
szemléltetés
szerepjáték
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák.

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez

x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése
idegen nyelven
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen
nyelven feltett egyszerű kérdések megértése,
illetve azokra való reagálás egyszerű
mondatokban

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség

x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x
x

2. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

2.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai
irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető
nyelvtani rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a
mondatszerkesztési eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen
nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4
alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre
az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi
kompetenciafejlesztés.
2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
2.3. Témakörök
2.3.1.
N
yelvtani rendszerezés 1
10 óra/10 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó
igeidőket, illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az
állásinterjú során ne okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések
megértése, illetve az azokra adandó egyszerű mondatokban történő válaszok
megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák alkalmassá válik a munkavégzés
során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz kapcsolódó a munkaadó által idegen
nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért eredményére, illetve a jövőbeli
feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, valamint a helyes igeidő használattal
ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők
helyes és pontos használata révén fog megvalósulni.
2.3.2.
N
yelvtani rendszerezés 2
10 óra/10 óra
A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen
idejű feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) használata révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni
szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja
fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 3
alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A
kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a
diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi
meghallgatás során.

2.3.3.
N
yelvi készségfejlesztés
22 óra/22 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória
fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 22 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés
és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön
keresztül valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv
struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló.
Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen
nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb
fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség
arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a
válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi
társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.
2.3.4.
M
unkavállalói szókincs
20 óra/20 óra
(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása)
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 42 órás 3 alapozó témakör
elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű
mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi koherenciával tudjon bemutatkozni
kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának elsajátítása révén
alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt
a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a
szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el.
2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.
2.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás
szerepjáték
házi feladat
digitális alapú
feladatmegoldás

7.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Levélírás
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat
x

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10569-16 azonosító számú
Gondozási-ápolási alapfeladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Ápolási, gondozási
alapismeretek
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Megfigyelési és
elsősegélynyújtási
gyakorlat

Egészségügyi
alapismeretek
x

Pszichológiai
alapismeretek

Szakmai
készségfejlesztés és
kommunikációs
gyakorlat
Szociálpolitikai, jogi
és etikai ismeretek

A 10569-16 azonosító számú Gondozási-ápolási alapfeladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

FELADATOK
Tiszteletben tartja a szolgáltatást
igénybevevők értékeit, autonómiáját,
identitását, érdekeiket szem előtt tartva oldja
meg az etikai dilemmákat
Munkája során kezeli előítéleteit, a szerepösszeférhetetlenségeket
A szakmai titoktartás szabályai szerint kezeli a
birtokába jutott információkat
Együttműködik más szakemberekkel, betartja
szakmai illetékessége határait
Alkalmazza az önismeret-fejlesztés, az
önvédelem és a szakmai hitelesség
megőrzésének technikáit
A segítséget kérőkkel nondirektív, segítő
beszélgetést folytat
Értelmezi a konfliktusokat, alkalmazza a
konfliktuskezelés különböző módszereit
Értelmezi a szolgáltatást igénybevevő
problémáit a társadalmi, pszichológiai és
szociálpszichológiai folyamatok tükrében
Értelmezi a társadalompolitikai és
szociálpolitikai alapfogalmakat, alapvető
összefüggéseket
Megfigyeli a szolgáltatást igénybevevő
állapotváltozásait, és elvégzi a szükségletekhez
és az orvosi utasításokhoz igazodó alapápolási
feladatokat, valamint egészségügyi
felvilágosító munkát végez
Elvégzi az alapvető életfunkciók, a
vércukorszint, a testsúly, a testmagasság
mérését és az adatok rögzítését
Elkészíti a szolgáltatást igénybevevő ágyát,
elvégzi az ágyneműcserét; alkalmazza az
állapotnak megfelelő fektetési módokat,
kényelmi eszközöket
A beteg mozgatására, emelésére és a biológiai
kóroki tényezők elleni védelemre vonatkozó
előírásokat betartja

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Megelőzi, felismeri és ellátja a felfekvést;
szükség szerint segítséget nyújt a hely- és
helyzetváltoztatásban, részt vesz a beteg
mobilizálásában
Szükség esetén segítséget nyújt a személyes
higiéné megteremtésében, az étkezésben és a
folyadékpótlás biztosításában
Az orvos utasításainak megfelelően alkalmazza
a fizikális és természetes gyógymódokat, a
megfelelő gyógyszereket, felismeri a
gyógyszerek esetleges mellékhatását, valamint
összeállítja a házi patika szereit és
szabályszerűen tárolja a gyógyszereket
Orvosi utasításra intramusculáris és subcután
injekciózást végez, jelzi az injekciózás
esetleges szövődményeit
Vizsgálatra testváladékot vesz le és tárol
Részt vesz a járvány kialakulásának
megelőzésében és a kialakult járvány
lokalizálásában
Alkalmazza a fertőtlenítő eljárásokat; kezeli a
veszélyes hulladékokat
Ismeri és alkalmazza a veszélyek és ártalmak
ellen védő egyéni védőeszközöket, valamint a
védőeszközök használatának szabályait
Felismeri a közvetlen életveszélyt, elsősegélyt
nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati
kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást
igénylő balesetek esetén, szükség esetén
mentőt, vagy sürgősségi segítséget kér
Ellátja a haldokló beteget; szakszerűen
intézkedik halál esetén
Közélelmezési feladatokat végez, az egészségi
állapotnak megfelelő étrendet állít össze,
szükség esetén segítséget nyújt az ételek
elkészítésében
Közreműködik a háztartásvitelben;
háztartásgazdálkodással kapcsolatos praktikus
tanácsokat ad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Jogi, családjogi, adatvédelmi és
államigazgatási alapismeretek, az állam és az
önkormányzat felépítése, feladatai
A szociális, az egészségügyi és a
gyermekvédelmi védelmi rendszer
önkormányzati és nem önkormányzati keretei,
formái, intézményrendszerük
A szociálpolitika alapfogalmai, alapelvei,
technikái, eszközei, a problémának definiált
társadalmi jelenségek és a megoldásukra
hivatott ellátások

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szakmai etikai szabályok és alkalmazásuk a
szociális szolgáltatások területén, a szociális
szakemberek kompetencia határai, az
együttműködés etikai szabályai
Az önismeret forrásai, az én-védő technikák
Lelki jelenségek és folyamatok, a pszichológiai
megfigyelés módszere
Személyiségpszichológia, fejlődéslélektan,
szociálpszichológia
A szociális identitás kialakulásának
összefüggései, a szerep fogalma és jellemzői, a
viselkedési rendellenességek és
személyiségzavarok
Vonzalmak és taszítások jellemzői, az
előítéletek kialakulásának okai és
működésének jellemzői
A csoportok kialakulása, szerkezete és a
csoportközi viszonyok jellemzői, az
együttműködés szociálpszichológiai jellemzői,
a konfliktusok fajtái és a konfliktuskezelés
módszerei
A kommunikáció csatornái, jellemzői, a nondirektív és a segítő beszélgetés jellemzői, az
együttműködés szociálpszichológiai jellemzői
A segítés pszichológiai összefüggései
A lelki fejlődés meghatározói, az életút
pszichológiai fejlődési szakaszai, a szocializáció
folyamata és színterei
Válságok az életciklus során; veszteségek és
feldolgozásuk módszerei
Az emberi test felépítése, szerveződési
szintjei, a szervrendszerek felépítése,
működése, működésének szabályozási szintjei
Kórokok holisztikus értelmezése, a betegségek
rizikófaktorai, lefolyása és a szervezet reakciói
Gyógyszertani ismeretek, főbb
gyógyszercsoportok és alkalmazási területeik,
a gyógyszer sorsa a szervezetben, a
gyógyszerkezelés szabályai
Gyógyszerelés és a fizikális gyógymódok,
fertőtlenítés
Népegészségügy, a leggyakoribb
fertőzőbetegségek járványtana
Az alapvető emberi szükségletek és az ápolás
összefüggései, ápolási alapismeretek, a
betegmegfigyelés szempontjai, az ápolási
folyamat lélektani összefüggései
Veszélyeztető állapotból következő
elsősegély-nyújtási feladatok, az
elsősegélynyújtás alapszabályai, módszerei és
technikái

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x
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x
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x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A haldokló beteg ellátásának feltételei, a
halott körüli tennivalók
A gondozás fogalma, célja, feladatai, a
gondozás célcsoportjai; aktivizálás,
foglalkozás, foglalkoztatás
Háztartásgazdálkodás, háztartásvitel
Közélelmezési feladatok
Az általános munka-, tűz-, baleset- és
környezetvédelmi előírások betartása
Az egészségügyi szolgáltatás keretében
használt éles vagy hegyes munkaeszközök által
okozott sérülések megelőzése, az ilyen
eszközök használatából eredő kockázatok
kezelésére vonatkozó követelmények

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi és szakmai szöveg megértése,
írásban és szóban való alkalmazása
Az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az
ápolási eszközök használata, műszerek
kezelése, textíliák, kötszerek használata
Gyógyászati segédeszközök, kényelmi
eszközök, háztartási gépek és konyhatechnikai
eszközök használata

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Felelősségtudat
Stressz tűrő képesség
Pontosság

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Kapcsolatteremtő készség
Empatikus készség
Segítőkészség

x
x
x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Helyzetfelismerés
Rendszerben való gondolkodás
Információgyűjtés

x
x
x

3. Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat tantárgy 139 óra/183 óra*
* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

3.1. A tantárgy tanításának célja
Támogatni az egyéni tanulási stratégiák kialakítását, a szociális képzés eredményes
elvégzését; a segítő kapcsolat létesítéséhez és működtetéséhez szükséges készségek és a
személyiség fejlesztése. A reális énkép kialakítása, a viselkedés kontrollálása. A szakmai
önismeret fejlesztése és annak tudatosítása, hogy a szociális szakember számára a
személyisége a munkaeszköze. A nyílt és kongruens kommunikáció alkalmazása. A saját
kommunikáció kontrollálása, a kommunikáció fejlesztésének módszereinek, eszközeinek
bővítése.
A foglalkozások célja az önismeret és a személyiség fejlesztése, ezért a teljesítmény és az
értékelés mindig egyéni. A csoportos munka során a csoportvezető a választott
módszernek megfelelően egyéni és csoportos visszajelzést ad. A fejlődés feltétele a
jelenlét, amit a csoportvezető aláírásával igazol, és ez megfelel a követelmények
teljesítésének. A vizsgára bocsátás feltétele igazolás, amely minimum „120 órás szakmai
(60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztés” teljesítéséről szól.
3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Nem információkra, hanem a tanulók családban, a gyermekellátó és oktatási
intézményekben, a kortárscsoportokban, szűkebb és tágabb társadalmi közegekben
szerzett eddigi élettapasztalataira, önismeretére és személyiségének jellemzőire alapozva
folynak a tréningszerű foglalkozások, ahol a kölcsönös interakciók során felmérhetik saját
és mások hatását a társas helyzetekben, társas kapcsolatokban.
3.3. Témakörök
3.3.1.
T
anulástechnikai gyakorlat
54 óra/42 óra
A tanulást befolyásoló külső, belső és lelki (képességek, készségek, motiváció,
érdeklődés, elvárások) tényezők
A tanulási módszerek, eszközök szerepe a hatékony tanulásban

Írás, olvasás, szövegértés, elemzés, visszaadás problémái; az egyes készségek
fejlesztése
A modern technikai eszközök használatának előnyei
A sajátélményű tanulás
A szakmai tanulás a terepen
A vizsgadrukk és kezelése
3.3.2.
reális énkép szerepe a szociális segítésben
A másik ismerete
Önismeret, önismeret-fejlesztés
A segítő szakmák hatása a személyiségre
Önvédelmi technikák
Rekreációs lehetőségek
A kiégés jelei
A kiégés elleni védekezés

A
18 óra/32 óra

3.3.3.
A
szakmai együttműködés és a segítő kapcsolat
34 óra/48 óra
Az együttműködés szociálpszichológiai, csoportdinamikai összefüggései
Az eltérő személyiségek, értékek, életstílus, kultúrák elfogadása a gyakorlatban
Empátia
Az előítéletek
A konfliktusok
Konfliktus-megoldási technikák és módszerek modellálása
A kommunikáció szimmetriája és aszimmetriája
A segítséget kérő ember kommunikációjának értelmezése
A segítséget kérő ember kommunikációs hiányosságainak tolerálása
Az emberi kiszolgáltatottság jeleinek felismerése
Nondirektív kommunikáció
A problémafeltárás kommunikációs eszközei
A segítő beszélgetés
3.3.4.
veszteségek feldolgozása gyakorlat
A személyes veszteségek
A veszteségek feldolgozásának szakaszai
A veszteségek feldolgozásának lehetőségei a csoportban

A
15 óra/29 óra

3.3.5.
A
kongruens kommunikáció
18 óra/32 óra
A kommunikáció és a társas érintkezés kultúrája
Az adekvát kommunikáció
A sajátos kommunikációs jelzések értelmezése, tolerálása
A saját kommunikáció kontrollásása és hatótényezőinek felismerése
A nyílt és kongruens kommunikáció gyakorlása
A metakommunikációs jelek értelmezése
A kommunikációs zavarok és a kommunikációt zavaró körülmények felismerése

Az írásos és a szóbeli kommunikáció és információszolgáltatás
A kulturált vitakészség fejlesztése
A meggyőzés kommunikációs eszközeinek alkalmazása
A szakmai fogalomkészlet alkalmazása szóban és írásban
A kliens kommunikációs készségének fejlesztése
3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
8-15 fős csoportokban szervezett csoportmunka, ennyi főre kialakított csoportszobában,
ahol lehetőség van a körbeülésre.
3.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
szabad interakciós
encounter
dráma
pszichodráma

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x

2.4.
3.
3.1.
3.2.

Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x
x

3.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

4.Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek tantárgy

175 óra/182 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

4.1. A tantárgy tanításának célja
Közvetíteni azokat a fogalmakat, összefüggéseket, amelyek a szociálpolitikát, mint
elméletet és a társadalmi integráció megteremtésére és megőrzésére törekvő szakmai
gyakorlatot meghatározzák; bemutatni azokat az érdekeket, értékeket, amelyek
befolyásolják a mindenkori gyakorlatot, az alkalmazott technikákat és eszközöket.
Alapismereteket nyújtani az állam-, és jogtudomány témaköréből, alkalmazható
tájékozottságot nyújtani a szociális szolgáltatásokról, a gyermekjólét és gyermekvédelem
területén érvényesülő jogszabályokról. Felvértezni a tanulókat a feladatuk ellátásához
szükséges közigazgatási eljárások szabályaival, hogy mint majdani szociális szakemberek
képesek legyenek a fogyatékkal élő és idős emberek, családok, csoportok, közösségek
érdekérvényesítését, szükségleteik megszerzését támogatni.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A történelem tantárgy társadalomtörténeti fejezetei, valamint társadalomföldrajzi
információk.
4.3. Témakörök
4.3.1.
S
zociálpolitikai alapismeretek
54 óra/53 óra
A társadalompolitika, szociálpolitika, jóléti politika, szegénypolitika fogalma
A szociálpolitika, mint elmélet, és mint a társadalmi integritás megőrzésének eszköze,
alapvető összefüggései, feladata, intézményrendszere
A szociálpolitika céljai, az értékek szerepe a szociálpolitikában
Az érdekek szerepe a szociálpolitikában; többszektorúság és finanszírozás a szociális
ellátások területén
A piac szerepe a szükségletek kielégítésében, a piaci működés differenciáló hatása
következtében jelentkező szociális problémák
Az állami újraelosztás és az állami beavatkozás eszközei: piac-befolyásoló
intézkedések, adópolitika, pozitív diszkrimináció, stratégiai szabályozás, stb.
Alapelvek: biztonságra törekvés, prevenció, finanszírozhatóság, kiszámíthatóság, a
ráfordítások és biztonság egyensúlya, megfelelő időben, a szükséges ideig,

szubszidiaritás, a kevésbé választhatóság, értékmegőrzés, rászorultság, érdemesség
elve
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás állami, egyházi és civil
szervezetei, intézményrendszere
A szükségletek rendszere és a szükséglet-kielégítés módjai
A társadalmi integráció fogalma, folyamata és az azt veszélyeztető folyamatok és
jelenségek
Az egyes társadalmi rétegek tipikus problémái, a helyi társadalom szerkezete
A problémának definiált társadalmi jelenségek és a hozzájuk kapcsolódó
intézkedések, ellátások
A szegénység, munkanélküliség, a munkaképes korúak inaktivitását csökkentő
intézkedések, a lakhatási költségek növekedése, a hajléktalanság, elöregedés,
devianciák, a fogyatékosok hátrányai
A gyermekek hátrányai, a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés, a migráció, a
menekültek
A támogatások rendszere, célcsoportja, megszerzésének feltételei és szabályai
A diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés
Területi differenciálódás
4.3.2.
A
szociálpolitika intézményrendszere
18 óra/18 óra
A szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és
munkaügyi intézményrendszer feladatai és működésük
Az állami, önkormányzati, egyházi és civil szféra intézményei
A térség intézményeinek köre
A támogatások rendszere, megszerzésének feltételei és szabályai
Az ellátottak helye az intézményi struktúrában, a jogosultságok érvényesítésének
lehetőségei és akadályai
A segítő szakmák szerepe az ellátásban
4.3.3.
J
ogi és családjogi alapismeretek
36 óra/32 óra
Átfogó ismeretek nyújtása az állam- és a jogtudomány fogalomrendszeréről, az
államszervezet felépítéséről, alkotmányos alapjairól
Az állam fogalma és funkciói
A hatalmi ágak megoszlása
A jogszabályok hierarchiája
Az emberi és polgári jogok szabályai; a személyiség- és adatvédelem szabályai
Az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa
Jog- és adatvédelem, a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok
nyilvánosságának egymáshoz való viszonya
Az adatvédelem jogi garanciái
A családjogi törvény
Gyermeki és szülői jogok, kötelességek
A szociális jogok és szociális minimumok
Ellátottjogi és gyermekjogi képviselő

4.3.4.
A
jóléti nagyrendszerek és lokális ellátások
16 óra/32 óra
A szociális ellátás átfogó rendszerei és a lokális ellátások
A jóléti védelem keretei, formái
A társadalombiztosítás rendszere, az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási
ellátások
A családtámogatások
A foglalkoztatással összefüggő ellátások
A munkaerőpiaci szolgáltatások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások
A munkanélküliek ellátásai
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
A hajléktalan személyek ellátásai
Munkajogi szabályok (Munkatörvénykönyv): munkaviszony tartama, létesítése,
megszüntetése, munkaidő, szabadság, bérezés, érdekvédelem, érdekegyeztetés
Közalkalmazotti, közszolgálatai jogviszony létesítése, tartalma, megszüntetése
Közalkalmazotti besorolás, előmenetel, továbbképzési rendszer, működési
nyilvántartás
Az egyházi, a civil, nonprofit és közhasznú szervezetek szerepe, lehetőségei a jóléti
ellátásban
A jogi szabályozás, alapelvei, rendszere és szereplői
A törvényben szabályozott ellátások és intézményei
Önkormányzati szociális, gyermekjóléti illetve gyermekvédelmi ellátások: pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások a szociális és a
gyermekvédelmi törvényben és kapcsolódó jogszabályaikban
Lokális hatalmi szervek és szervezetek (kormányhivatalok, járási hivatalok) feladatai
A családjogi törvény
A szülői jogok és kötelezettségek; a felügyeleti jog, és a gyámság
A fogyatékos személyek jogai és esélyegyenlőségének kérdései
Munkanélküliek és a hajléktalan személyek önkormányzati ellátásai
4.3.5.
K
özigazgatási ismeretek
15 óra/29 óra
Az állam és az önkormányzatok felépítése, hatáskörei
Alapismeretek a jogalkalmazás és jogérvényesítés lehetőségeiről
A helyi önkormányzás alapelvei, az önkormányzati rendszer általános sajátosságai
Az önkormányzati feladatok és hatáskörök rendszere
A települési önkormányzat szervei
Hatósági bizonyítvány, igazolvány, nyilvántartás
4.3.6.
A
szociális segítés etikája
36 óra/18 óra
A társadalmi és a szakmai etika
A szociális munka etikai szabályai
Az emberi értékek, méltóság és autonómia tisztelete a szociális ellátás gyakorlatában
A gyermekek autonómiájának, méltóságának, identitásának, magukkal hozott
értékeinek, normáinak tiszteletben tartása
A szociális munka értékei és az etikai kódex előírásai
A szociális szakember szerepei, felelőssége

A szakmai kompetenciahatárok és az együttműködés etikája
Az előítéletek hatása a szociális segítésben
Az együttműködés etikai szabályai, a szakmai titoktartás és korrekt tájékoztatás
módjai
A szakmai etikai dilemmák értelmezése és megoldási módjai
A szakmai etikai szabályok ismerete és alkalmazása
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Átlagos tanterem, előadóterem vagy könyvtár
4.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
házi feladat

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport

osztály

x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.

Leírás készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

5. Pszichológiai alapismeretek tantárgy
óra*

162

óra/143

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

5.1. A tantárgy tanításának célja
Alapismereteket és alapfogalmakat szolgáltatni az emberi pszichikumról, a személyiségről,
a személyiség fejlődéséről és a társas érintkezés sajátosságairól. A pszichológiai és
szociálpszichológiai módszerek ismertetésével hozzásegíteni a tanulót ahhoz, hogy saját

szemléletének formálásakor támaszkodhasson az elméleti hátterekre. Igénye legyen
munkájában az individuális különbségek megértésére.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A történelem tantárgy kultúrtörténeti fejezetei.
5.3. Témakörök
5.3.1.
P
szichológiai alapismeretek
36 óra/36 óra
A pszichológia alapvető fogalmai és összefüggései; lelki jelenségek és folyamatok
A motiváció; az érzelmek; a megismerés (észlelés, percepció, figyelem, érdeklődés,
emlékezet, képzelet, gondolkodás); a tudatállapotok
Személyészlelést befolyásoló tényezők: szociokulturális környezet, empátia,
önértékelés, intellektuális, emocionális jellemzők
A munka során alkalmazható pszichológiai megismerési módszerek: megfigyelés,
dokumentumelemzés, kérdezés, kísérlet
A szükségletek rendszere, a szükségletkielégítés hiányainak jelei
5.3.2.
S
zociálpszichológiai jelenségek és folyamatok
36 óra/36 óra
A szociálpszichológia fogalma, tárgyköre
A társadalom kisebb és nagyobb egységeiben működő jelenségek, szabályszerűségek
felismerése
A csoport hatása az egyénre, csoportközi viszonyok, a verbális, nonverbális és a
metakommunikációs jelzések érvényesülése és hatása
Tömeg, közösség, társadalmi nagycsoport, a csoport szerepe az elsődleges és a
másodlagos szocializációban
Csoportdinamikai jelenségek és folyamatok
A társas érintkezés sajátossága, a kommunikáció elmélete, szociálpszichológiai
fogalmak és folyamatok
A kommunikáció és a kommunikációs zavarok
Szociális identitás kialakulása, szociális tanulás
Attitűdök, énvédő funkciók
A sztereotípiák, stigmák, az emberi vonzalmak és taszítások, játszmák
Az előítélet kialakulása és okai
Az előítéletek csoportfolyamatokat befolyásoló hatása
A szerep, a szerepstruktúrák, szerepösszeférhetetlenségek, szerepkonfliktusok
A konfliktusok keletkezése és megoldásának technikája
Az együttműködés
A segítés pszichikus hatása, jellemzői

5.3.3.
z életút pszichológiája

A
54 óra/35 óra

Az ember életkori fejlődésének szakaszai, gyermekkor, serdülőkor, ifjúkor, felnőttkor,
időskor, ezek fejlődési sajátosságai, az egyéni fejlődést befolyásoló tényezők
jellegzetességei
Az emberi pszichikum fejlődésének, érésének folyamata
Az anya-gyerek kapcsolat jelentősége a gyermek érzelmi, szociális és értelmi
fejlődésében, szeparáció és hospitalizáció
A motiváció, az érzelem és az akarat összefüggései és fejlődésmenete
Fejlődési, beilleszkedési és viselkedési zavarok, agresszió, pszichoszomatikus tünetek
Az előítéletek életutat befolyásoló hatása
Fejlődési és járulékos krízisek
A játék, tanulás, munka és az aktivitás személyiségalakító hatásai
Társadalmi traumák, a társadalmi körülmények pszichikus hatásai
Hozzászokások, függőségek, szenvedélyek
A veszteségek fajtái, pszichikus hatása és feldolgozásuk folyamata (a gyász lélektana,
gyászreakciók), módszerei
5.3.4.
A
személyiség pszichológiája
36 óra/36 óra
A személyiség fogalma
A holisztikus elméletek, humanisztikus személyiségelméletek
Az egyéni fejlődést befolyásoló tényezők hatása a személyiségfejlődésre
A szocializáció fogalma és folyamata
A szocializációs színterek és hatások: anya, család, kortárscsoport,
gyermekintézmények, kiemelten az iskola, munkahely, társadalmi szervezetek és
intézmények, a kulturális minták és normák
A szociális identitás
Az előítéletek szocializációt befolyásoló hatása
Énkép, éntudat, önértékelés, játszma, elhárító mechanizmusok
Empátia
A felnőtt személyiség- és viselkedészavarai
A viselkedési rendellenességek és kezelésük, terápiájuk
Személyiségzavarok, fejlődészavarok és a deviánsviselkedés

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Átlagos tanterem, előadóterem vagy könyvtár

5.5. A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Alkalmazott oktatási
módszer neve

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

x
x
x
x
x
x

egyéni
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban
x
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Elemzés készítése
x
x
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után

3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x

x

x
x
x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

6. Egészségügyi alapismeretek tantárgy

209 óra/212 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

6.1. A tantárgy tanításának célja
A holisztikus egészségszemlélet kialakítása érdekében alapfokú ismereteket nyújtani az emberi
test felépítéséről és működéséről, a szervrendszerek élettani szerepéről, működéséről. A
szervezet egyensúlyát megbontó kóroki tényezők, kóros reakciók megismertetése, a kóros
működéseket befolyásoló gyógyszerek alkalmazásához szükséges alapismeretek nyújtása.
Megtanítani az egyes betegségcsoportok tüneteit, lefolyását, a fertőző betegségek elterjedésének
módozatait és az elterjedésüket megakadályozó óvintézkedéseket. Megismertetni a tanulókkal az
emberi egészség testi, lelki, szociális és spirituális összefüggéseit, kölcsönös egymásra hatását.
Bemutatni az ország és a helyi társdalom legfontosabb demográfiai és epidemiológiai jellemzőit.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei.
6.3. Témakörök
6.3.1.
Az emberi test felépítése, szerveződési szintjei
54 óra/54 óra
Az emberi test felépítése, működése, és szerveződési szintjei (Funkcionális anatómia)
Szimmetria síkok és irányok
Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek, szervezet működése és élettani szerepe
A kromoszómák és kromoszóma-rendellenességek
A kromoszóma-rendellenességek és fogyatékosságok összefüggései
A kültakaró
A mozgásszervek felépítése, funkciója, morfológiai jellemzőik; morfológiai és funkcionális
zavaraik
A mozgás szervrendszert érintő fejlődési rendellenességek
A légzés szervrendszere
A keringési rendszer
Az emésztőrendszer
A kiválasztó és elvezető rendszer

A szaporodás szervrendszere
A belső elválasztású mirigyek rendszere
A nyirokrendszer és az immunrendszer
Az érzékszervek
Az idegrendszer
A szervrendszerek működésnek szabályozása
A szervezet egyensúlyi állapotát meghatározó mechanizmusok
Idegi és endokrin szabályozás
Az emberi élet fejlődési szakaszai, a méhen belüli fejlődés, és az egyes szakaszok testi
jellemzői
6.3.2.
Kórok és kórokok
36 óra/36 óra
A kórtan fogalma, szerepe
Kórokok és kóros reakciók
Az egészség és a betegség fogalma, holisztikus értelmezése
Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők, a természetes és mesterséges környezet hatása
az egészségre
Biológiai, pszichikus és szociális kórokok
A betegségek rizikófaktorai
Társadalmi helyzet, szociális körülmények, pszichés állapot
Alkat, lezajlott betegségek, öröklés
Nem és életkor
A betegségek lefolyása, stádiumai, a kórlefolyás szakaszai, a betegség kimenetele
6.3.3.
A betegségek tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai
32 óra/36 óra
Az élettani adatok
Az állapotváltozások megfigyelési szempontjai
Tipikus kóros reakciók: jelző reakciók (fájdalom), védekező reakciók (allergia, heveny és idült
gyulladás), a szövetek kóros elváltozásai (degeneráció, sorvadás, elhalás), kóros
immunreakciók
Fájdalom, fájdalomfelmérés, fizikai és gyógyszeres fájdalomcsillapítás
A főbb betegségcsoportok és tüneteik
Belgyógyászati betegségek
Sebészeti beavatkozást igénylő állapotok
Ideggyógyászati megbetegedések
Bőrgyógyászati betegségek
Reumatológiai betegségek
A fül-, az orr- és a gége megbetegedései
A szem betegségei
A fog és a száj betegségei
Urológiai betegségek
Nőgyógyászati betegségek
A csecsemő- és a gyermekkor betegségei
6.3.4.
A gyógyszerelés
15 óra/15 óra
Általános gyógyszertani ismeretek: a gyógyszer fogalma, elnevezése, a hatáserősség jelzése, a
gyógyszerformák

A gyógyszerek bejuttatása a szervezetbe
A főbb gyógyszercsoportok és alkalmazási területük
A központi idegrendszerre ható szerek
A vegetatív idegrendszerre ható szerek
A szívre és a vérkeringésre ható szerek
A sóháztartásra ható szerek
Az emésztőrendszerre ható szerek
A fertőzés megelőzésére és kezelésére szolgáló szerek
A hormonok
A vitaminok
A házipatika szerei
A gyógyszerek bevitele, hatása, esetleges mellékhatása
A gyógyszerelés hatásainak és esetleges mellékhatásainak megfigyelése, megfigyelési
szempontok szerint
A gyógyszerek bejuttatása a szervezetbe
A gyógyszerek beszerzése
A gyógyszerek tárolása, megsemmisítése
A felhasználás dokumentálása
A házipatika szereinek és gyógyszereinek összeállítása, a gyógyszerkezelés szabályai, a
fertőtlenítőszerek és eljárások
A fizikális és természetes gyógymódok
6.3.5.
A társadalmi helyzet és az egészség
18 óra/18 óra
Az ártó-védő társadalom
A társadalmi helyzet és az életmód összefüggése az egészséggel és betegséggel
A szegénység és a betegség összefüggései
A foglalkozási betegségek és megelőzésük
Az egészséget veszélyeztető szenvedélyek és szokások és ezek társadalmi vetületei
Adatok tanulmányozása a népesség egészségi állapotáról, a legfontosabb helyi, országos és
nemzetközi népegészségügyi adatok, magyarázatuk
6.3.6.
Közegészségügyi és járványtani ismeretek
36 óra/35 óra
Magyarország népegészségügyi helyzete, morbiditás, mortalitás
Társadalom-egészségtani ismeretek, népegészségügyi mutatók
Magyarország és a település lakosságára jellemző legfontosabb demográfiai adatok,
értelmezésük
A Népegészségügyi Program
A népbetegségnek számító krónikus megbetegedések (cardiovasculáris, daganatos
betegségek, alkoholizmus, depresszió, elhízás, cukorbetegség) okai, prevenciós és
rehabilitációs lehetőségei; a prevenció három szintje; a támogató rendszerek
Nemzetközi és világszervezetek, céljaik; WHO; magyar célok
A járvány fogalma, a járványfolyamat elsődleges és másodlagos mozgatóerői (a fertőző
forrás, a fertőzés terjedési módjai, a fogékonyság)
A járványok megelőzésének és lokalizálásának teendői (szűrés, oltás, fertőtlenítés, a
fertőzőforrás elkülönítése)
A leggyakoribb fertőző és járványt okozó betegségek, azok tünetei és járványtana, a
fertőzőbetegek ellátása

A fertőtlenítőszerek és eljárások alkalmazása, a fertőzések elhárítása, a védőfelszerelések és
azok használata
Jelentés és dokumentálási kötelezettség
A leggyakoribb fertőzőbetegségek járványtana:
A légutakon keresztül terjedő fertőzőbetegségek (bárányhimlő, rózsahimlő, kanyaró,
skarlát, mumpsz, influenza, mononucleósis infectiosa, meningococcus-meningitis, stb.)
A gyomor és bélcsatornán keresztül terjedő betegségek (salmonellosis, Hepatitis-A,
bélférgesség)
A kültakarón keresztül terjedő fertőzőbetegségek (tetanusz, rüh, tetvesség, stb.)
A nemi úton terjedő fertőző megbetegedések (gonorrhea, Hepatitis –B, herpesz, és a
HPV-vírus fertőzés, AIDS stb.)
Az állatról emberre terjedő betegségek (kullancs-encephalitis, toxoplazmosis,
veszettség, hólyag és galandférgesség)
6.3.7.
Egészségmegőrzés
18 óra/18 óra
Az egészség holisztikus értelmezése: az egészség, mint komplex fogalom
Az egészségtudat jelentősége
Az egészségmagatartás, betegségmagatartás
Az egészséges életvitel feltételeinek értelmezése a Maslow-féle szükséglet-rendszerben
A szükségletkielégítés hiányainak hatása az egészségre
Az egészséget veszélyeztető tényezők: az egyén biológiai és pszichológiai adottságaiból eredő
rizikófaktorok; mesterséges és természetes környezetből, helytelen életvitelből és a káros
anyagok szervezetbe jutásából adódó rizikófaktorok
Az egészséges táplálkozás kritériumai
A tevékeny életmód és az egészség kapcsolata
A környezetszennyezés, környezetvédelem
A civilizáció vívmányainak hatása az egészségre
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Átlagos tanterem, előadóterem, egészségügyi szaktanterem és demonstrációs terem.
6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x
x
x
x
x

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással

4.4.
5.
5.1.

Csoportos helyzetgyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
x
esetmegfigyelés

x

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

7. Ápolási, gondozási alapismeretek tantárgy

144 óra/109 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

7.1. A tantárgy tanításának célja
Alapápolási és gondozási alapismertek nyújtása, a gondozási és ápolási kapcsolat lélektani és
etikai összefüggéseinek értelmezése. A gondozási, ápolási feladatokra való felkészítés. A
szolgáltatást igénybevevő mindennapi életvitelének támogatását lehetővé tevő módszerek, a
háztartásgazdálkodás, a háztartásvezetés eljárásainak a munka-, baleset- és tűzvédelem
szabályainak bemutatása.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei.
7.3. Témakörök
7.3.1.
Általános ápolási ismeretek
72 óra/37 óra
Az emberi szükségletek érvényesülése az ápolási munka során
A szolgáltatást igénybevevő ellátott élettere, személyi és tárgyi környezete
A pihenés fogalma, az igénye, életkori változásai
A beteg, ellátott ágya, az ágy felszereltsége; az otthoni és intézményi körülmények,
lehetőségek
Az ágyazás formái és alapszabályai
A beteg kényelmét szolgáló eszközök (háttámasz, lábtámasz, kapaszkodó, ágyasztal,
ülőpárna, sarok- és könyökgyűrű)
Fekvési módok
A beteg állapotának megfelelő fektetési módok
A tartós fekvés szövődményei (tüdőgyulladás, érelzáródás, izomsorvadás, izületi kötöttség,
székrekedés, aranyér, felfekvés)
A mozgás, aktivitás jelentősége az ember életében
Az aktív, passzív mozgás, a helyzetváltoztatás
A beteg mobilizálása
A torna, gyógytorna jelentősége, funkciója
Az ápolást elősegítő eszközök
A személyi higiéné fogalma, főbb területei
Az ellátott testének tisztántartása
A menstruáció higiénéje
Az inkontinens beteg higiénéje
A tisztálkodás eszközei
A táplálkozás és a folyadékszükséglet biztosítása
A táplálkozás, mint biológiai szükséglet, mint örömforrás
Táplálkozás-élettani alapfogalmak
A táplálkozás és tápanyagszükséglet a különböző életkorokban és egészségi állapotban
Az egészséges táplálkozás alapelvei
A diéta fogalma, a diétáskezelés
Az étkezés és étkeztetés feltételei, módjai
A folyadékszükséglet, a folyadék utánpótlás
Ételallergiák

Az ürítés szükségletének biztosítása
Az ürítéssel kapcsolatos ápolási teendők
Az ürítés életkorral együtt járó problémái
A biztonság szükséglete az ápolási folyamat során
Az emberi kapcsolatok szükséglete az ápolási folyamat során
A tudás, a kompetencia szükséglete az ápolási folyamat során
Az esztétikai szükséglet az ápolási folyamat során
Az önmegvalósítás, az alkotás szükséglete, az ápolási folyamat lélektani összefüggései
A betegmegfigyelés szempontjai
Betegmegfigyelés, a megfigyelési tapasztalatok összegzése és a kompetens szakember felé
való közvetítése
Az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási igényei
A gyógyszerek szervezetbe juttatásának szabályai, eljárásai
A haldokló beteg ápolása, kommunikáció a haldoklóval és hozzátartozóikkal; az elhunyt
ellátásának szempontjai, szabályai
Az ápolás etikai szabályai, a betegek jogai
Együttműködés az ápoló teamben
Az ápolási folyamat dokumentációja
7.3.2.
Gondozási alapismeretek
36 óra/37 óra
A gondozás fogalma, célja, feladatai, tevékenységi formái és értelmezése a szociális munka és
a szociálpolitikai ellátás rendszerében
Az emberi szükségletek Maslow-féle rendszerének értelmezése a gondozási folyamat során
A gondozás célcsoportjai: csecsemők és kisgyermekek, családok, idős, fogyatékkal élő
emberek, pszichiátriai és szenvedély betegek peremhelyzetű személyek és csoportok
(hajléktalanok, szegények, etnikai kirekesztettek) gyógyíthatatlan betegek és haldoklók
A gondozói munka főbb területei:
A személyes gondoskodás a célcsoportok sajátos igényeinek megfelelően
A különböző ellátási formák megszerzésének támogatása
A kapcsolatok fenntartásának segítése
Az aktivitás fontossága, fenntartása, a foglalkozás feltételeinek biztosítása; a foglalkozás
biztosításának elvei
A mindennapi életvitel szervezése, a háztartásgazdálkodás és háztartásvezetés
A gondozó szerepei
A szociális munka etikai szabályainak érvényesítése a gondozói munka során
Munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok és feladatok
7.3.3.
Az ápolás, gondozás dokumentációja
Az ápolási folyamat, az egyes ápolási tevékenységek dokumentációja
A gondozási folyamat adminisztrációja, dokumentálása
Az elhunyttal kapcsolatos értesítési és dokumentációs feladatok

36 óra/35 óra

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Átlagos tanterem, előadóterem vagy egészségügyi szaktanterem és demonstrációs terem.

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x
x

osztály
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4..4.
4.5.
5.
5.1.

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás

x
x
x
x
x

x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

8. Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat tantárgy

126 óra/107 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

8.1. A tantárgy tanításának célja
A gondozási, ápolási és elsősegélynyújtási feladatokra való felkészítés. Az ápolási feladatok
megfigyelése. A szolgáltatást igénybe vevő mindennapi életvitelének támogatását lehetővé tevő
módszerek, a háztartásgazdálkodás, a háztartásvezetés eljárásainak, a munka-, baleset-, és
tűzvédelem szabályainak bemutatása, azok megfigyelése. A gondozó, ápoló szakembert
felvértezni az elemi elsősegélynyújtási készségekkel, módszerekkel, rutinokkal, hiszen ezen a
területen mindennapos szükség lehet ezekre az eljárásokra.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei, az egészségügyi ismeretek.

8.3. Témakörök
8.3.1.
Az ápolási folyamat megfigyelése
36 óra/36 óra
Az emberi szükségletek és az ápolás
Megfigyelni, hogy a pihenés, a mozgás, a személyi higiéné, a táplálkozás az ürítés, a
biztonság, az emberi kapcsolatok, a tudás, a kompetencia, az esztétikai és az önmegvalósítás
szükségletének biztosítása hogyan valósul meg az ápolási folyamat során
Megfigyelni az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási feladatainak végzését
Megfigyelni a gyógyszerek szervezetbe juttatásának technikáit (beleértve az injekciózást)
Megfigyelni a haldokló beteg ápolását, a haldoklóval és hozzátartozóikkal történő
kommunikációt; az elhunyt ellátását
Megfigyelni az ápolás etikai szabályainak, a betegek jogainak az érvényesülését
Az ápoló teamben folyó együttműködés megfigyelése
8.3.2.

A gondozási folyamat megfigyelése

36 óra/36 óra

Gondozási szerepek gyakorlása: segítő, támogató, szervező, közvetítő, érdekképviselői, stb.
Különböző foglalkozási lehetőségek feltételeinek biztosítása; motiválás, anyag, tárgyi és
személyi feltételek biztosítása, foglalkozások szervezése
A mindennapi életvitel szervezése, háztartásgazdálkodási és háztartásvezetési feladatok
ellátása különböző körülmények között, háztartási eszközök és gépek kezelése
Munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatok ellátása, a szabályok betartása
8.3.3.
Elsősegélynyújtási gyakorlat
54 óra/35 óra
Az elsősegélynyújtás szabályai
Veszélyeztető állapotokból következő elsősegélynyújtási feladatok: újraélesztés, eszméletlen
beteg ellátása
Törések, vérzések ellátása, idegentest a szemben és a légutakban
Termikus trauma
Belgyógyászati megbetegedések, belgyógyászati balesetek
Mérgezések
Epilepszia és lázas eklampszia
Tömegbalesetek, tömegkatasztrófák
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az iskola demonstrációs termében, illetve ápoló, gondozó intézményekben.
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
szimuláció

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x

4.2.
5.
5.1.
5.2

Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
x
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x
x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10570-16 azonosító számú
A szükségletek felmérése
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Monitorozó gyakorlat

x

A gondozási
szükségletek
felmérésének
gyakorlata

Gondozási ismeretek

FELADATOK
Részt vesz a szükségletek, erőforrások és a
helyi cselekvési lehetőségek
felmérésében; értelmezi az emberi
x
szükségleteket és a szükségletkielégítés
hiányait
Információkat szerez és tájékoztatást nyújt
az idős és fogyatékos emberek szociális és
egészségügyi ellátásairól, a
jogérvényesítés és jogorvoslat
lehetőségeiről
Ismeri a leggyakoribb belső szervi
megbetegedések okait, tüneteit,
x
szövődményeit, s az ehhez kapcsolódó
szükségleteket felméri
Értelmezi a szociális és egészségügyi
ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit és
a szolgáltatást igénybe vevőknek
segítséget nyújt azok megszerzésében
Szükség esetén elkíséri a szolgáltatást
igénybe vevőt a megfelelő intézménybe,
szolgáltatóhoz
Közreműködik az előgondozási feladatok
elvégzésében
Felismeri az egyéni, csoportos és közösségi
válsághelyzeteket, az elemi életfeltételek
x
hiányát, az idős és a fogyatékos ember
pszichés problémáit
Részt vesz az egyéni gondozási, ápolási,
fejlesztési és a rehabilitációs terv
kidolgozásában
Megbízás alapján képviseli kliense
érdekeit
SZAKMAI ISMERETEK
A mai magyar társadalom szerkezete, az
egyenlőtlenség fogalma, dimenziói, a
társadalmi integrációt veszélyeztető
x
jelenségek, a veszélyeztetett csoportok, a
szegénység értelmezése és jellemzői
A magyar társadalom térbeli jellemzői, a
x
társadalmi mobilitás fogalma

Ápolási gyakorlat

Klinikai ismeretek

Társadalomismeret

A 10570-16 azonosító számú A szükségletek felmérése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák.

x

A fogyatékossággal élők és az idősek
társadalmi helyzete; az
esélyegyenlőségüket célzó jogszabályok
Az egészségügyi ellátás formái és
intézményei
Az idős és fogyatékos ellátás formái és
intézményei
A szociális munka sajátosságai, elméletei
és ideológiái, tevékenységi rendszere, a
problémamegoldás módszerei, értékei, a
szociális munka szabályai és etikai
dilemmái
Az egészség, betegség fogalma
A fogyatékosság orvosi és pszichoszociális
szempontú értelmezése, fogyatékosságtan
A sejtek felépítése és feladata, a
kromoszóma rendellenességek, a szövetek
funkciója
A mozgásszervek felépítése, funkciója,
morfológiai és funkcionális zavarai
A vér felépítése és a vérképzés; a
vérképzőrendszer betegségei, a szív és a
keringési rendszer működése,
megbetegedései
A légzőszervrendszer felépítése, funkciói
és megbetegedései
A kiválasztó rendszer működése és
megbetegedései
Az irányító rendszerek működései és
betegségei, a pszichiátria és a neurológia
körébe tartozó leggyakoribb időskori
kórképek
Anyagcsere betegségek
Daganatos betegségek
A sebek klinikuma, a sebészeti ellátást
igénylő sérülések, műtéti javallatok, a
műtéten átesett beteg ápolása
Az időskor leggyakoribb reumatológiai
elváltozásai
Az érzékszervek felépítése, funkciói és
betegségei
A nemi szervek felépítése, funkciója,
betegségei
A fog- és szájbetegségek, az
emésztőszervrendszer megbetegedései,
endokrin betegségek
A szenvedélybetegségek kialakulásának
okai és típusai
Rehabilitáció lehetőségei és formái
Dietetika
Geriátria

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

Gondozási, ápolási szükségletek
felmérése, a gondozási, ápolási, fejlesztési
és rehabilitációs tervek készítése
Az ellátottak érdekérvényesítési és
érdekképviseleti lehetőségei

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése
A demonstrációs termi eszközök és kötszerek
használata
Híradástechnikai és számítástechnikai
eszközök alkalmazása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
x
Megbízhatóság
Türelmesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Segítőkészség
Tolerancia
Közérthetőség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Információgyűjtés
x x
Problémaelemzés, - feltárás
x x
Tervezési képesség

9. Társadalomismeret tantárgy

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x

54 óra/45 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

9.1. A tantárgy tanításának célja
A társadalomban és a szűkebb környezetben érvényesülő társadalmi törvényszerűségek
felismerésének segítése, a társadalmi folyamatok értelmezése, az egyenlőtlenségek, a szegénység
kialakulásának területi és társadalmi okai, jellemzői, és csökkentésük eszközeinek értelmezése az
előítéletek keletkezésének okaival való szembenézés.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A társadalomismeret és a történelem tantárgy társadalomtörténeti fejezetei, valamint
társadalomföldrajzi információk, a demográfiai és gazdasági adatok ábrázolási technikái.
9.3. Témakörök
9.3.1.
A társadalmi egyenlőtlenség és szegénység okai
18 óra/15 óra
A társadalom fogalma, működése
A szociológia alapfogalmai és alapvető összefüggései
Különbözőség, másság
A fogyaték másság, vagy egyenlőtlenséget generáló hátrány?
A társadalmi egyenlőtlenség fogalma, dimenziói, az egyenlőtlenségek újratermelésének,
újratermelődésének okai, mechanizmusai
A fogyatékkal élők hátrányainak dimenziói
A szegénység és depriváció értelmezése és jellemzői
A szegénység szubkultúrája
Deviáns jelenségek a társadalomban
Veszélyeztetett csoportok és térségek, a diszkrimináció

A társadalom, a család és az iskola szerepe az egyenlőtlenségek, a szegénység mérséklésében
és újratermelésében
A társadalom viszonya a fogyatékos emberhez Európában és Magyarországon
A társadalmi mobilitás fogalma, jellemzői, ösztönzői és akadályai
9.3.2.
A mai magyar társadalom
18 óra/15 óra
A mai magyar társadalom szerkezete, az egyes társadalmi csoportok tipikus problémái
A társadalom összetételét mutató adatok (életkori, egyéb demográfiai megoszlás,
nemzetiségi, etnikai összetétel, foglalkozási szerkezet, stb.) értelmezése
A társadalmi integráció, dezintegráció fogalma, folyamata
A társadalmi integrációt veszélyeztető jelenségek: munkanélküliség, hajléktalanság, a
cigányság hátrányainak halmozódása, kirekesztés, előítéletek
A deviáns jelenségek a társadalomban, okai, formái, mérete és szociológiai jellemzői a mai
Magyarországon
A magyar társadalom, a politika, a szociálpolitika válasza a fogyatékkal élők hátrányaira
A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítását célzó jogszabályok és azok végrehajtása
A magyar társadalom térbeli viszonyai, jellemzői, területi egyenlőtlenségek
A társadalmi mobilitás jellemzői a mai Magyarországon
A társadalom ártó-védő hatása
9.3.3.
A szükségletfelmérés módszerei
18 óra/15 óra
A társadalom megismerésének sajátosságai
A szociológiai adatfelvétel módszerei: megfigyelés, dokumentumelemzés, kísérlet és a
kérdezéses technikák
A tapasztalatok értelmezése a szociológia alapfogalmainak és alapvető összefüggéseinek
rendszerében
A társadalom összetételét mutató adatok értelmezése és ábrázolása
Adatgyűjtés és értelmezés a helyi társadalom szerkezetének és jellemzőinek tárgykörében
Az egyéni erőforrások és hiányok felmérésének módszerei (genogram, ecomap,
környezettanulmány, szükségletlista, erőforrás lista, stb.)
A helyi erőforrások és hiányok felmérési technikáinak gyakorlása
9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Átlagos tanterem, előadóterem vagy könyvtár
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x

x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

5.
6.

vita
házi feladat

x

x

x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

9.6. A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

10.Klinikai ismeretek tantárgy

180 óra/154 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

10.1.
A tantárgy tanításának célja
Elméleti háttér biztosítása a gondozási, ápolási feladatok végzéséhez. A leggyakoribb belső szervi
megbetegedések okainak, tüneteinek, szövődményeinek és az ezzel kapcsolatos ápolási
feladatoknak az ismertetése. A sebészeti, baleseti valamint a műtét utáni feladatok ismertetése.
10.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei, az egészségügyi fejezetek.
10.3.
Témakörök
10.3.1.
A keringés, a vérképző, a légző- és az emésztőrendszer betegségei 36 óra/32 óra
A belső szervek felépítése, funkcióik, leggyakoribb megbetegedéseik
A keringési rendszer megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, a beteg
objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápia (különösen:
életmódra vonatkozó utasítások, diéta), alapápolási feladatok, szövődmények
A keringési rendszer betegségei: keringési elégtelenség, gyulladásos szívbetegségek, a szív
vérellátási zavarai, az ingerképzés és az ingervezetés zavarai, az érrendszer betegségei
A vérképző rendszer megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, a
beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápia (különösen:
életmódra vonatkozó utasítások, diéta), alapápolási feladatok, szövődmények
A vérképző rendszer megbetegedései: anémiák, fehérvérűség, vérzékenység
A légzőrendszer megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, a beteg
objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápia (különösen:
életmódra vonatkozó utasítások, diéta), alapápolási feladatok, szövődmények.
A légzőszervek betegségei: a felsőlégutak-, a tüdő-, a tüdő ereinek betegségei, a légutak
allergiás megbetegedései, a mellhártya betegségei
Az emésztőrendszer betegségei; a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezők, a beteg
objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápia (különösen az
életmódra vonatkozó tanácsok), szövődmények
A száj és a nyelőcső képleteinek megbetegedései, a gyomor betegségei (gyulladás, fekély,
daganat), a máj (gyulladás, cirrózis, daganat), az epehólyag és a hasnyálmirigy betegségei, a
bélrendszer és betegségei
Az anyagcsere betegségek; a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezők, a beteg objektív
és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápia (különösen az életmódra
vonatkozó tanácsok), szövődmények
Cukorbetegség, húgysavanyagcsere zavara, az energiaforgalom zavarai (elhízás, kóros
soványság, hiánybetegségek)
10.3.2.

Pszichiátriai-, neurológiai alapismeretek, az érzékszervek betegségei
36 óra/ 32 óra

A pszichiátria körébe tartozó kórképek: a betegségek lényege, okai, hajlamosító tényezői, a
beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai
A neurózisok, pszichózisok, a devianciák elmegyógyászati vonatkozásai, a betegségek tünetei,
terápiás lehetőségek, alapápolási feladatok
A fenti séma alapján: neurózisok, pszichózisok, és a devianciák pszichiátriai vonatkozásai
A központi idegrendszer és megbetegedései, a vegetatív idegrendszer és megbetegedései, a
környéki idegrendszer és megbetegedései, a betegségek tünetei és az ápolási feladatok
Az idegrendszer felépítése és funkciója, leggyakoribb megbetegedései - különös tekintettel az
időskori megbetegedésekre
Az idegrendszer megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, a beteg
objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápiás lehetőségek,
alapápolási feladatok
A fenti séma alapján: a központi idegrendszer betegségei (traumák, gyulladásos betegedések,
agyér betegségek, degeneratív betegségek, epilepszia, daganat), a vegetatív idegrendszer
megbetegedései, a környéki idegrendszer megbetegedései
Az érzékszervek felépítése és funkciója, leggyakoribb megbetegedései - különös tekintettel az
időskori megbetegedésekre
Az érzékszervek megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, a beteg
objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápiás lehetőségek,
alapápolási feladatok
A bőr baktérium, vírus okozta betegségei és gombás fertőzései, allergia és az élősködők által
okozott bőrbetegségek, daganatos bőrelváltozások
A fül betegségei (gyulladások, sérülések, daganatok), hallászavarok és korrekciója,
hallásvizsgálat; orr-garat és a gége betegségei (gyulladás, vérzés, sérülés, idegentest, vizenyő,
daganat)
A szembetegségei (gyulladás, sérülés, idegentest, fénytörési hibák, zöld- és szürke-hályog,
daganat, a látóideg betegségei, kancsalság) szervi betegségek szemészeti vonatkozásai
A fog- és szájbetegségek (karies, fertőzés okozta gyulladásos állapotok, ínysorvadás,
daganat), kapcsolata a szervezet általános állapotával, a fogpótlás lehetőségei
10.3.3.
Endokrin, daganatos és sebészeti beavatkozást igénylő betegségek 36 óra/32 óra
Az endokrin rendszer megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, a
beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápia (különösen:
életmódra vonatkozó utasítások, diéta), alapápolási feladatok, szövődmények
A pajzsmirigy- (struma, hipotireózis, hipertireózis), a mellékpajzsmirigy betegségei
(hiperparatireózis, hipoparatireoidizmus), a mellékvesekéreg- (Cushing-, Conn-,
adrenogenitális-szindróma, Addison-kór) a mellékvesevelő betegségei
Az agyalapi mirigy hipo- és hiperfunkciós betegségei
A daganatos betegségek: rizikófaktorok, rákmegelőző állapotok felismerése, daganatos
betegségek diagnosztikája, a daganatos betegek ápolása, gondozása
A sebészet és a baleseti sebészet körébe tartozó kórképek tünetei és a műtét utáni állapot
jellemzői, a tünetek leírása
A beteget veszélyeztető és sürgős beavatkozást igénylő állapotok jellemzői
A sebek fajtái, a sebgyógyulás folyamata, zavarai, a sebellátás alapelvei
A sebészeti ellátást igénylő sérülések: a vérzések -, a vérzéscsillapítás, égési, fagyási
sérülések, vegyi- és sugárhatások, az elektromos áram okozta sérülések, zúzódások,
rándulások, törések

A leggyakoribb műtéti beavatkozások, a leggyakoribb műtéti szövődmények
10.3.4.
A kiválasztó-rendszer, nemi- és a reumatológiai betegségek
36 óra/20 óra
A nemi szervek, a vizeletkiválasztó- és – elvezető rendszer betegségei: a betegség lényege,
okai, hajlamosító tényezők, a beteg objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés
szempontjai, terápia (különösen az életmódra vonatkozó tanácsok), szövődmények
A kiválasztó rendszer megbetegedései: a vese fertőzéses megbetegedései, érrendszeri
zavarai, öröklődő vese betegségek, vesekő betegség, veseelégtelenség
A nemi szervek betegségei, a nemi működés zavarai (gyulladások, daganat, meddőség)
A szülészeti és (terhesség, szülés, gyermekágy), nőgyógyászati (pubertás, a klimaktérium
sajátosságai) alapok
A mozgás szervrendszerét érintő fejlődési rendellenességek, az izületek gyulladásos és
degeneratív betegségei, anyagcsere-betegségek, a mozgásfunkciók javítása
A mozgásszervek megbetegedései: a betegség lényege, okai, hajlamosító tényezői, a beteg
objektív és szubjektív tünetei, a betegmegfigyelés szempontjai, terápiás lehetőségek,
alapápolási feladatok
10.3.5.
Dietetikai ismeretek
18 óra/13 óra
A táplálkozás, mint biológiai szükséglet, táplálkozástudományi alapfogalmak
A korszerű és egészséges táplálkozás alapelvei, feltételei; az életkornak és egészségi
állapotnak megfelelő étrend összeállítása
A leggyakoribb ételallergiák ismerete
A diétás kezelés alapelvei, a diéta fogalma, szerepe a beteg gyógyításában; konyhatechnikai
eljárások; a diéták felosztása
Betegségek étrendi kezelése: a gyomor-bélrendszer, a máj, az epe, a hasnyálmirigy, a vese
betegségeinek étrendi kezelése; a keringési rendszer betegségeiben szenvedők étrendje;
sebészeti betegek étrendje; kalória szegény és roboráló étrend
10.3.6.
Geriátriai ismeretek
18 óra/25 óra
Geriátria fogalma; az időskorra jellemző élettani, kórélettani és funkcionális változások
Az egészséges öregedés: biológiai, pszichológiai és szociálpszichológiai jellemzői; a kóros
öregedés jelei, azok következményei, az idős ember életvitelére gyakorolt hatása,
megelőzésének lehetőségei
A multimorbiditás jellemző összetevői, a betegségek korai felismerésének jelentősége, a
védő- és elhárító mechanizmusok működése
A leggyakrabban előforduló időskori megbetegedések és azok jellemzői
A gyógyszeres kezelés sajátosságai időskorban
Diagnosztikai nehézségek idős korban
10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Átlagos tanterem, előadóterem vagy egészségügyi szaktanterem és demonstrációs terem.
10.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanulás

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály
x
x
x
x
x
x
x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási
módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

11.Ápolási gyakorlat tantárgy

72 óra/71 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

11.1.
A tantárgy tanításának célja
Ápolási gyakorlatot szerezni a belgyógyászati betegségekben szenvedő és a sebészeti
beavatkozáson átesett betegek körében. Értelmezni és alkalmazni az egészségügyi ismereteket,
felismerni és értelmezni az ápolás lélektani és etikai összefüggéseit.
11.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A biológia tantárgy emberrel foglalkozó fejezetei, az egészségügyi, népegészségügyi és klinikai
ismeretek.
11.3.
Témakörök
11.3.1.
Alapápolás belgyógyászati betegek körében
36 óra/36 óra
A belszervi betegségek tüneteinek megfigyelése; a veszélyhelyzetben lévő betegek számára
megfelelő orvosi segítség kérése
A keringés- és vérképző rendszer betegségeiben szenvedők ápolása
A légző- és a kiválasztó szervek betegségeiben szenvedők ápolása
A belső-elválasztású mirigyek betegségeiben szenvedők ápolása
Az orvos utasításainak megfelelően alkalmazza a fizikális és természetes gyógymódokat
Felismeri és jelzi a gyógyszerek esetleges mellékhatásait
Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután injekciózást
Jelzi az injekciózás esetleges szövődményeit
A daganatos betegek ápolása
11.3.2.
Alapápolás sebészeti beavatkozáson átesettek körében
36 óra/35 óra
A sebészet és a baleseti sebészet körébe tartozó kórképek tünetei, a tünetek felismerése,
ápolási teendői
Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután injekciózást
A beteget veszélyeztető és sürgős beavatkozást igénylő állapotok felismerése
A veszélyhelyzetben lévő betegek számára megfelelő orvosi segítség kérése
A sebellátás alapelvei és technikái; vérzéscsillapítás, sebellátási eljárások
A gyulladásos sebek kezelése; sebészeti fertőzések kezelése
A műtéten átesett beteg ápolása, műtéti sebkötözés, a szövődmények felismerése
11.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Egészségügyi intézetben (fekvőbeteg ellátás, sebészet, belgyógyászat) vagy pszichiátriai betegeket
ellátó intézményben, valamint olyan személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, ahol
szakápolási tevékenység végzésére szakhatóság általi engedély került kiadásra.

11.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
megbeszélés
szemléltetés
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
4.
4.1.
5.
5.1.
6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében

6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

12. Gondozási ismeretek tantárgy

72 óra/72 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

12.1.
A tantárgy tanításának célja
Gondozási ismertek nyújtása, a gondozási feladatokra való felkészítés, a gondozási kapcsolat
lélektani és etikai összefüggéseinek értelmezése. A szolgáltatást igénybe vevő mindennapi
életvitelének támogatását lehetővé tevő módszerek, a háztartásgazdálkodás, a háztartásvezetés
eljárási szabályainak bemutatása.
12.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

12.3.
Témakörök
12.3.1.
A gondozási szükségletek felmérése
18 óra/18 óra
A gondozás fogalma, célja, feladatai; a komplex gondozás, mint a szükséglet-kielégítés és az
autonómia megőrzésének eszköze
Az emberi szükségletek rendszere, a válsághelyzetek; az idős emberek sajátos szükségletei,
életminőségét javító tárgyak, eszközök és szolgáltatási lehetőségek
A szükségletfeltárás módszerei és eszközei (genogram, ecomap, környezettanulmány);
komplexitása
A szükségletek kielégítése és az életminőség javításának keretei, tervezhetősége
A gondozási folyamat tervezése
Az érdekképviselet lehetőségei és etikája
12.3.2.
Gondozás és rehabilitáció fogyatékkal élők körében
18 óra/18 óra
A károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalma; a visszafordíthatóság, gyógyítás és
maradandóság problémái, meglévő képességek szinten tartása
A fogyatékosság megjelenése, okai
A fogyatékosság formái
A fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának lehetőségei, feladatai, a
társadalmi elfogadás és segítés lehetőségei, a foglakozási és munkalehetőségek, a társadalmi
aktivitás, a fogyatékos emberek szociális ellátásai
A komplex rehabilitáció és a társadalmi integráció eszközei, intézményrendszere

12.3.3.
Gerontológia és az idősek rehabilitációja
18 óra/18 óra
Gerontológia, geriátria; az idős korra jellemző élettani, biológiai és funkcionális változások
Az időskor sajátosságai, demográfiai jellemzői, a demográfiai folyamatok főbb trendjei
Az idős ember helye a társadalomban, az idős emberek kapcsolatrendszerének, társadalmi és
családi szerepének változása
Az idősek életkörülményeit, életmódját és életminőségét meghatározó tényezők
Az időskor speciális problémái, szükségletei
Az idős emberek személyiségének változásai, a változások biológiai és társadalmi
vonatkozásai
Az idős emberek kapcsolatrendszerének, társadalmi és családi szerepének változásai
Az idősek gondozásának sajátosságai; az időskori speciális terápiák lehetőségei
A fogyatékos emberek öregedése, az öregedő emberek fogyatékossága
A kóros öregedés megelőzésének lehetőségei
12.3.4.
Gondozás és rehabilitáció a szenvedélybetegek körében
18 óra/18 óra
A szenvedélybetegségek, a függőség kialakulásának biológiai, pszichológiai és társadalmi okai
A szenvedélybetegségek típusai, prevenciós feladatok
A szenvedélybetegek komplex rehabilitációjának lehetőségei
12.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Átlagos tanterem, előadóterem
12.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x

osztály
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
x
vezetett feldolgozása

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

x
x

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

13. A gondozási szükségletek felmérésének gyakorlata tantárgy

36 óra/35 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

13.1.
A tantárgy tanításának célja
Az elméletben tanult szükségletfelmérési technikák gyakorlati alkalmazása különböző
célcsoportok körében, valamint a gondozási feladatok és a gondozási folyamat szükségletek
szerinti tervezése, melynek során a jogszabályok által előírt dokumentáció elkészítését is
megismerik a tanulók.
13.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Az egészségnevelés, egészséggondozás területén, a társadalomismeret, az egészségügyi és klinikai
ismeretek, valamint az gondozási és ápolási ismeretek.

13.3.
Témakörök
13.3.1.
A gondozási szükségletek felmérése idősek körében
12 óra/12 óra
Komplex gondozás nyújtása, mint a szükségletkielégítés és az autonómia megőrzésének
eszköze
Az idős emberek sajátos szükségleteinek kielégítését, illetve életminőségüket javító tárgyak,
eszközök és szolgáltatási lehetőségek igénybevétele, alkalmazása
A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai interjú,
genogram, ecomap, környezettanulmány
A szükségletkielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek elhárítása
Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően
13.3.2.
A gondozási szükségletek felmérése fogyatékkal élők körében
12 óra/11 óra
Komplex gondozás nyújtása, mint a szükségletkielégítés és az autonómia megőrzésének
eszköze
A fogyatékos emberek sajátos szükségleteit, életminőséget javító tárgyak, eszközök és
szolgáltatási lehetőségek igénybevétele, alkalmazása
A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai interjú,
genogram, ecomap, környezettanulmány készítése
A szükségletkielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek elhárítása
Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően
13.3.3.
A gondozási folyamat tervezése
12 óra/12 óra
A szükségletekre alapozott tervezés és a tervek elkészítésében való részvétel
A gondozási folyamat tervezése a jogszabályi előírások szerint
Az adekvát gondozási terv kiválasztása (egyéni gondozási terv, egyéni rehabilitációs program,
egyéni fejlesztési terv)
Az ápolási feladatok tervezése a jogszabályi előírások szerinti tervezési dokumentáció
rendszerében
13.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az intézményi gyakorlathoz az iskola által összeállított, az adott település ellátási rendszerében
szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a gyakorlati képzés
lebonyolítása érdekében.
13.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

csoport

x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x
x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

14.Monitorozó gyakorlat tantárgy

90 óra/108 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

14.1.
A tantárgy tanításának célja
A képző intézmény környezetében található szociális és egészségügyi intézmények megismerése.
Az ellátó intézmények struktúrájának, feladatainak és belső rendszerének áttekintése.
14.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A történelem tantárgy társadalomtörténeti fejezetei, valamint társadalomföldrajzi információk, a
demográfiai és gazdasági adatok ábrázolási technikái.

14.3.
Témakörök
14.3.1.
A szociális ellátás intézményei
36 óra/36 óra
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás állami, egyházi és civil szervezetei,
intézményrendszerük
A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő, elérhető bentlakásos és nappali
szociális, foglalkoztatási, családtámogatási, köznevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és
munkaügyi intézmények, különösen a fogyatékkal élők és idősek ellátására szakosodott
intézmények monitorozás-szintű megtekintése, feladatainak és működésüknek áttekintő
megismerése
A jóléti ellátások és támogatások rendszerének megismerése, az ellátások megszerzésének
feltételeinek és szabályainak áttekintése
Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget kapjanak
majdani munkájuk megismeréséhez
A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a
tapasztalatokról
14.3.2.
Az egészségügyi ellátás intézményei
18 óra/36 óra
A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő egészségügyi intézmények áttekintő
megismerése
Az állami, egyházi és civil fenntartók által működtetett intézmények rendszerének
monitorozás-szintű megismerése, feladatainak és működésüknek áttekintő megismerése

A területi, a járóbeteg és a kórházi szakellátás területének megismerése
A betegellátás különböző funkciójú, szervezettségű és felszereltségű intézményeinek
megismerése
Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget kapjanak
majdani munkájuk megismeréséhez
A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a
tapasztalatokról

14.3.3.
Egy intézmény részletes megismerése
36 óra/36 óra
A monitorozás során megismert intézményekből a tanulók érdeklődésüknek megfelelően
választanak, hogy az adott intézményt részletesebben megismerjék
Az intézmény helye az adott település idős és fogyatékos ellátási rendszerében
Az intézmény profilja és tevékenységének rendszere
Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszerének megismerése
Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, pénzforrási lehetőségeinek feltárása
Az intézmény belső struktúrájának, tárgyi feltételeinek, működésének, fenntartásának,
döntési folyamatának megismerése
A kínált szolgáltatások és a kliensek szükségletei közötti viszony feltárása
Információk gyűjtése a szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, lehetőségeiről
Az alkalmazott szupervízió formái; a munkacsoportok közötti együttműködés
Az intézmény adminisztrációja
A gyakorlat során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a
tapasztalatokról
14.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az iskolai feldolgozásokhoz átlagos tanterem, vagy könyvtár.
Az intézményi gyakorlathoz az iskola által összeállított, az adott település ellátási rendszerében
szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a gyakorlati képzés
lebonyolítása érdekében.
14.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
kiselőadás
megbeszélés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

csoport
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Leírás készítése
x
x
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
x
Komplex információk körében
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján

14.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10571-16 azonosító számú
Sajátos gondozási feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Szociális gondozás

Szociális gondozás
gyakorlata

Mentálhigiéné

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Esetmegbeszélés és
szupervízió a
gyakorlaton

Szociális munka
gyakorlata

Szociális munka
elmélete

A 10571-16 azonosító számú Sajátos gondozási feladatok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz
tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák.

FELADATOK
Közreműködik az egyéni gondozási, ápolási,
fejlesztési és rehabilitációs folyamat
tervezésében, megvalósításában
Közreműködik a személyre szóló napirend
kialakításában
Segítséget nyújt az állapotnak megfelelő,
egészséges élettér kialakításában, illetve a
környezeti higiéné biztosításában
Megtanítja és szükség esetén segítséget
nyújt a mindennapi tevékenységek
elvégzésében; az öltözködésben, az
étkezésben
Segítséget nyújt a gyógyászati
segédeszközök beszerzésében és
használatában
Támogatja a szolgáltatást igénybevevőt az
életkori sajátosságok és az új élethelyzetek
elfogadásában
Segítséget nyújt a családi és egyéni krízisek
leküzdésében
Segítséget nyújt a személyes és hivatali
kapcsolatok fenntartásában
Megszervezi más szolgáltatók
közreműködését
Segítséget nyújt a háztartásvezetésben
Támogatja a fogyatékos emberek társadalmi
befogadásának folyamatát
Együttműködik a foglalkozások,
csoportfoglalkozások, csoportülések
lebonyolítóival
Részt vesz közösségi szociális munka
szervezésében, bonyolításában
Szakmai munkája hatékonyabbá tétele
érdekében esetmegbeszéléseken vesz részt
Szakmai személyisége és személyisége
védelmében részt vesz szupervízióban
Részt vesz adományok gyűjtésében és
elosztásában
Munkája során ügyel a munka-, baleset- és
tűzvédelmi utasítások betartására, annak
betartatására

x

x

x
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SZAKMAI ISMERETEK
Az egyéni esetkezelés módszerei, a segítő
kapcsolat, a segítő tevékenység jellemzői
A problémamegoldó folyamatban alkalmazott
módszerek, az erőforrásokkal való
gazdálkodás lehetőségei
A krízis, a krízisintervenció lehetőségei a
szociális munkában
Családsegítés, családgondozás feladatai,
módszerei
A szociális csoportmunka modelljei, típusai, a
csoporttípusok, csoportdinamikai jelenségek
A szociális csoportmunka folyamata, fázisai,
csoportfejlődési modell, a csoport tervezése,
elindítása, vezetése, lezárása, az önsegítő
csoportok sajátosságai
A közösségi szociális munka formái,
folyamata, közösségszervezés és tervezés
gyakorlata, a közösségi gyakorlat taktikái és
technikái
A helyi közösségek, a hálózati munka
szervezése
A gondozás eszközei, praktikus feladatai,
korszerű gondozási formák
Az idősek és fogyatékosok alap- és szakosított
ellátását végző intézmények tevékenysége
Gondozási, ápolási, fejlesztési és
rehabilitációs tervek készítése
A fogyatékos ember sajátos életterének
speciális eszközei
A fogyatékkal élők önellátásának fejlesztési
módszerei, önálló életvezetésének
támogatási módszerei, a fogyatékkal élők
képességfejlesztési módszerei, a gyógyászati
segédeszközök beszerzése és használata
Az aktivitás, foglalkozás jelentősége, formái,
lehetőségei, a foglalkoztatás személyi- és
tárgyi feltételei
A bazális stimulálás
Játékformák, a zenei és énekformák, a
mozgásformák, a dramatikus játékok, a
médiaformák, a szabadban űzhető
foglalkozások és alkalmazási lehetőségeik
A munka jellegű foglalkozások és a
munkavállalási lehetőségek
Az ellátottak érdekérvényesítésének
fejlesztési eszközei, az érdekképviselet
gyakorlata, a személyes és hivatalos
kapcsolatok fejlesztési módszerei
Az időskor sajátosságai, krízisei

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozása, a
haldoklás fázisai, a haldoklók kísérése,
támogatása
Hospice ellátása lényege, formái
A hozzátartozók támogatásának eszközei a
haldokló kísérésében, a gyász
feldolgozásában, az elhunyt körüli tennivalók
A team, az esetmegbeszélés és a szupervízió
szerepe
A családi költségvetés, bevételek, kiadások
főbb csoportjai, a háztartásgazdálkodás és a
háztartásvezetés gyakorlata, az
adósságkezelés lehetőségei
A táplálkozási szokások, táplálkozási hibák, az
élelmiszerek összetevői és fiziológiai hatásai;
az élelmiszerek elő- és elkészítése,
élelmiszerbiztonsági előírások
A háztartás berendezései, eszközei, a
házimunkák tervezése és szervezése, a
ruházat és textíliák kezelése, funkciója és
tulajdonságai
Egyéni védőeszközök szakszerű alkalmazása
A biztonságos élettér kialakítása és higiénéje,
a munkahelyi és háztartási balesetek
megelőzésének lehetőségei
Érintésvédelem, tűzvédelem
Mérgek tárolása
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Háztartási eszközök használata
Híradástechnikai és számítástechnikai
eszközök használata
Játékok és sporteszközök használata
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Stressz tűrő képesség
Szervezőkészség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

x
x

x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Empatikus készség
Motiváló készség

x
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság

x
x

15.Szociális munka elmélete tantárgy

109 óra/124 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

15.1.
A tantárgy tanításának célja
Átfogó ismeretek nyújtása a szociális munka sajátosságairól, a segítő foglalkozásokban
érvényesülő elméleti irányzatokról, értékekről és etikai követelményekről. A mindennapi szakmai
munka során használható tudás kialakítása a szociális munka formáiról, módszereiről, eszközeiről.
Ismeretek közvetítése a közvetett és közvetlen szociális munkáról. Felkészíteni a tanulókat az
egyéni esetkezelésre, a családokkal, csoportokkal történő szociális munkára. Integrált tudás
nyújtása, hogy a szociális asszisztens és a rehabilitációs nevelő, segítő megfelelő segítséget tudjon
nyújtani a klienseknek problémáik megoldásában.
15.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A történelem tantárgy társadalom- és kultúrtörténeti fejezetei. A szakképzés során megismert
társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, etikai, népegészségi ismeretek és gyakorlatok, valamint a
szükségletfelmérés és a problémamegoldás területéről tanult ismeretek.
15.3.
Témakörök
15.3.1.
Általános szociális munka
31 óra/32 óra
A szociális munka definíciója, szándéka, célja, formái és módszerei, színtere
A szociális munka története, a szociális munka XX. századi megjelenése Magyarországon
Elméletek, ideológiák a szociális munkában: általános rendszerelméleti, strukturális,
ökológiai, szociális tanulás, problémamegoldó, szerepelméletre építő modell
A szociális munka tevékenységének rendszere; a közvetlen és közvetett szociális munka
fogalma; tevékenységének és módszereinek áttekintése
A szociális munka értékei és etikai szabályai
A szakmai kompetenciahatárok és az együttműködés a szociális munkában
A szociális szakember szerepei, felelőssége
A segítő munka folyamatának tervezése
A team munka, az esetmegbeszélés és a szupervízió szerepe
15.3.2.
Szociális munka egyénekkel és családokkal
31 óra/32 óra
Az esetkezelés fogalma és jellemzői
A problémamegoldó modell alkalmazása, szakaszai és a szakaszokhoz kapcsolódó módszerek
és technikák
Krízis, krízisállapot, krízishelyzet
Krízisek csoportosítása
Krízisek lefolyása, kimenetele
Krízisben lévő személy jellemzői
A krízisintervenció lépései
A családsegítés, a családgondozás
A családstruktúra fogalma, a családi alrendszerek, a családi hierarchia
A családi életciklus és az ehhez kapcsolódó krízisek
Szociális munka családokkal

15.3.3.
Szociális munka csoportokkal
31 óra/32 óra
A csoport fogalma, célja, a csoport alkalmazásának lehetőségei, keretei a szociális munkában
A csoportmunka modelljei:
társadalmi célmodell (bizottságok, adminisztratív csoport, képviseleti testületek,
teamek, esetkezelési konferenciák, társadalmi akciócsoportok)
gyógyító modell (oktató csoport, személyiségfejlesztő csoport, terápiás csoport,
szocializációs csoport)
reciprok modell (önsegítő csoport)
Az egyetemes emberi jogok és azok érvényesülése a csoportmunka folyamán
A szociális csoportmunka folyamata
Tervezés
Szervezés
A csoportfejlődés öt szakasza
Csoportszerepek
A csoportmunka lezárása
Csoportdinamikai jelenségek
A csoport kommunikációs és interakciós mintái
Csoportkohézió
Csoportnorma, szociális kontroll
Csoportkultúra
A csoportszerepek közötti dinamizmus, építő és destruktív folyamatok
A csoport vezetése
A vezetést meghatározó tényezők
Vezetői stílusok
Kommunikációs hibák
Kezelési technikák
15.3.4.
Közösségi szociális munka
A közösségi szociális munka formái és folyamata
Szociális tervezés
Közösségfejlesztés, szociális fejlesztés
Közösségszervezés
Szociális akció

16 óra/28 óra

Szociális tervezés, közösségfejlesztés
A szociális tervezésszempontjai, fázisai
A közösségfejlesztés szemlélete
A közösségfejlesztés meghatározása
A közösségfejlesztés kialakulás Magyarországon, a XX. századvégi kísérletek (Bakony,
Csenger)
A közösségfejlesztési folyamat fázisai
Cselekvési technikák a közösségfejlesztésben
Közösségszervezés
A közösségi szociális munka történeti gyökerei, az elméletalkotást segítő tudományterületek
A közösségszervezés céljai, a célok elérését szolgáló programok és eljárások

Támogató rendszerek
Szomszédságok megismerése, szomszédsági szociális munka
Közösségi profil
A közösségszervező legfontosabb szerepei
A projektépítés főbb szakaszai
15.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Átlagos tanterem, előadóterem vagy könyvtár.
15.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x
x

csoport

x
x
x
x
x
x
x

osztály
x
x
x
x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.

Írásos elemzések készítése
Leírás készítése
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
Szöveges előadás egyéni
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

16. Szociális munka gyakorlata tantárgy

31 óra/32 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

16.1.
A tantárgy tanításának célja
Az elméleti tudás, a gyakorlati készségek és a szakmai attitűd integrációjának elősegítése a
mindennapi szakmai munka során használható tudás kialakítása érdekében. A gyakorlat során
megismerni az eseti, a családokkal, a csoportokkal és a közösségekben végzett szociális munkát. A
tanulók 2-3 fős kiscsoportokban személyre szabott feladatokban próbálhassák ki
felkészültségüket.
16.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, etika. A szakképzés során megismert társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, etikai,
egészségügyi ismeretek és gyakorlatok, valamint a szociális munka elméletéről tanult ismeretek.
16.3.
Témakörök
16.3.1.
Egyénekkel és családokkal végzett szociális munka gyakorlata 15 óra/16 óra
A tereptanár munkájának, módszereinek, technikáinak, magatartásának és a kliensekkel
kialakított viszonyának megfigyelése
Az esetkezelés és a családsegítés rendjének szabályainak megfigyelése, alkalmazása
Az esetvitel és a családsegítés folyamatának megfigyelése
A korábbi családsegítő folyamatok megismerése, a folyó ügyek figyelemmel kísérése
A tereptanárral közösen kiválasztott család problémáinak megoldásában való részvétel
Az esetmegoldáshoz kapcsolódó adatok, információk gyűjtése
Az esetkezeléshez és a családsegítéshez kapcsolódó adminisztráció megfigyelése, elkészítése,
alkalmazása
A családsegítő munkához szükséges adatok, információk, jogszabályok összegyűjtése,
értelmezése

A szükségletek és erőforrások feltárásában való részvétel
Más, az esetvitelre és a családsegítésre befolyást gyakorló intézményekkel, a jelzőrendszer
tagjaival való kapcsolat
Az egyéni esetkezelés és a családsegítés feladatainak gyakorlása, a segítő beszélgetés
elemeinek alkalmazása
Az erőforrások alkalmazásának tervezésében való részvétel az egyéni esetsegítés és a
családsegítés során
A krízisek jeleinek felismerése és a krízisintervencióban való részvétel
16.3.2.
A csoportokkal végzett szociális munka gyakorlata
8 óra/8 óra
A tereptanár munkájának, módszereinek, technikáinak, magatartásának és a kliensekkel
kialakított viszonyának megfigyelése
A csoportmunka folyamatának, módszereinek és a csoportdinamikai folyamatoknak a
megfigyelése
Részvétel a csoportmunka tervezésében, a csoportmunka eszközeinek, módszereinek
kiválasztásában
Részvétel a csoportok szervezésében, működési feltételeik kialakításában és vezetésében
Részvétel a csoportmunka eredményeinek értékelésében
Részvétel önsegítő csoportok munkájában, működési feltételeik javításában
A csoportmunka adminisztrációjának megfigyelése és gyakorlása
16.3.3.
Közösségi szociális munka gyakorlata
8 óra/8 óra
A tereptanár munkájának, módszereinek, technikáinak, magatartásának és a kliensekkel
kialakított viszonyának megfigyelése
A közösségi szociális munka formáinak és folyamatának megfigyelése (a szociális tervezés, a
közösségfejlesztés, a szociális fejlesztés, a közösségszervezés, a szociális akció)
Részvétel a közösségi szükségletek és erőforrások feltárásában, a felmérés módszereinek
kiválasztásában, a felmérési folyamat lebonyolításában
Részvétel a hálózati munka szervezésében
A helyi társadalom spontán önszerveződéseinek, önsegítő szervezeteinek megismerése
Nonprofit szervezetek megjelenési formáinak, struktúrájának és irányítási rendszerének
megismerése
Részvétel közösségi munkában, együttműködés más intézményekkel és az
önkormányzatokkal
16.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az iskola környezetében található, különböző fenntartású szociális alap- illetve szakosított ellátás
intézményei, szociális munkát végző civil szervezetek stb.
16.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x
x
x
x
x
x

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Képi információk körében
rajz értelmezése
x
x
rajz készítése leírásból
x
x

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
mozaikfeladattal
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

17. Szociális gondozás tantárgy

140 óra/170 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

17.1.
A tantárgy tanításának célja
Célja a gondozás fogalmának, feladatainak és tevékenységi formáinak komplex bemutatása. A
szellemi és fizikai képességek megőrzését, fejlesztését célzó foglalkoztatás főbb elveinek és
formáinak rendszerezése. Az ellátott mindennapi életvitelének megszervezéséhez szükséges
módszerek, és a háztartásgazdálkodás és háztartásvitel főbb kérdéseinek áttekintése. A
gondozással, a foglalkoztatással és a háztartásvezetéssel kapcsolatos munka-, baleset- és
tűzvédelmi szabályok és eljárások ismertetése.
17.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, etika. A szakképzés során megismert társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, etikai,
egészségügyi ismeretek és gyakorlatok, valamint a szociális munka elméletéről tanult ismeretek.
17.3.
Témakörök
17.3.1.
Idős és fogyatékkal élő emberek ellátásai
38 óra/40 óra
A gondozás fogalmának értelmezése az időskorúak ellátásában, az idős emberek életének
segítésében: mikor segítsünk, hogyan segítsünk, mivel segítsünk?

A gondozás elemei, eszközei, célcsoportjai, praktikus feladatai
Az idősek és fogyatékos emberek ellátását szolgáló szociális alapszolgáltatások és a
szakosított ellátások
A gyermekjóléti alapellátások és a gyermekvédelmi szakellátások
Az egyes ellátások igénybevételének módja, feltételei, az igénybevétellel kapcsolatos
eljárások
A gondozási tervek típusai, az egyéni gondozási terv tartalma, a gondozási tervet készítő
team munkája, a gondozási terv adminisztrálása
A szociális alapellátásban működő korszerű gondozási formák tartama és jelentősége
Az érdekvédelem céljának, fokozatainak, az érdekképviselet megvalósítását szolgáló eszközök
Az ellátottak speciális és általános jogai, a jogérvényesítés garanciái
Az érdekképviselet színterei
17.3.2.
Aktivitás és foglalkoztatás
28 óra/40 óra
A tevékenység, a foglalkozás funkciója, jelentősége: az önmegvalósítás eszköze, a fizikai, a
szellemi aktivitás, az önállóság fenntartásának eszköze
A családi és emberi kapcsolatok megőrzésének eszköze, a nyitottság és az új ismeretek
szerzésének lehetősége, a szórakozás és a rekreáció eszköze
A foglalkozás főbb elvei: önkéntesség, személyre szabottság, célszerűség, hasznosság,
rendszeresség, folyamatosság, az érdeklődést felkeltő és fenntartó változatosság, érték,
elismerés
A tevékenységek formái: az önellátáshoz kapcsolódó, rekreációs és gyógytorna jellegű, a
családi és emberi kapcsolatok fenntartásához kapcsolódó, szellemi és kulturális, művészeti
tevékenységek, és a termelő jellegű foglalkozások
A különböző programok személyi és tárgyi feltételeinek számbavétele
17.3.3.
Háztartási ismeretek
28 óra/31 óra
A háztartásgazdálkodás: a családi költségvetés, a bevételek (tőkejellegű, örökség,
munkajövedelmek, a társadalmi újraelosztásból származó bevételek, a kölcsönös segítségből
származó bevételek)
A családi kiadások: lakásszerzés, nagyberuházások költségei, a lakásfenntartás, a
hiteltörlesztés, az élelmezés, a ruházkodás, a munkába járás, az iskoláztatás, az
egészségmegőrzés, az egészségügyi ellátás költségei, a szórakozás, pihenés költségei
A háztartásvezetéshez szükséges ismeretek; az idős emberek igényei szerinti, a minél
teljesebb önellátás segítésének eszközei és módszerei a háztartásvitel során
Az adósságok kialakulásának megelőzése, törlesztése; adósságkezelési szolgáltatás
lehetősége
A házi munkák tervezése, rendszerezése az idős ember igényeinek és lehetőségeinek
figyelembevételével
A háztartásvezetés technikai megoldásai
A háztartási feladatok ellátása során jelentkező veszélyforrások figyelembevétele
17.3.4.
Munka-, baleset- és tűzvédelem
10 óra/16 óra
A munka,- baleset- és tűzvédelmi szabályok és jelentőségük
A munkavégzéssel összefüggő általános baleseti és egyéb veszélyforrások, a munkahelyre és
munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági szabályok

A veszélyforrások csoportosítása: a háztartási veszélyek, a munkahelyi veszélyek, a
közlekedési veszélyek, a különböző sajátos tevékenységi formák veszélyei
Különféle anyagok (vegyszerek, mérgek, gyógyszerek stb.) biztonságos tárolása,
nyilvántartások vezetése, veszélyes hulladékok tárolásának szabályai
A munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok adaptálása az idős emberek adottságaihoz
A veszélyek elhárításának lehetőségei, módszerei, eszközei; mindennapi érintésvédelmi és
szigetelési eljárások; a menekülési útvonalak kijelölési feltételei, egyéni védőeszközök
használata
17.3.5.
A gyógyászati segédeszközök beszerzése
10 óra/17 óra
A gyógyászati segédeszközök beszerzése, használatának ismerete
A gyógyászati segédeszközök karbantartása, tisztítása
A célok megválasztása, a támogatási folyamat tervezése, az eszközök és módszerek
kiválasztása
A mindennapi életmenet biztosításának feladatai az ellátott képességeihez adaptált módon; a
környezet átalakításának lehetőségei, feladatai, eszközei
A fejlesztés és rehabilitáció eszközei, szakmai lehetőségei
17.3.6.
Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók gondozása
26 óra/26 óra
A célok megválasztása, a támogatási folyamat tervezése, az eszközök és módszerek
kiválasztása
A mindennapi életmenet biztosításának feladatai az ellátott képességeihez adaptált módon; a
környezet átalakításának lehetőségei, feladatai, eszközei
A gyógyíthatatlan betegek gondozásának sajátos módszerei
A haldokló ember kísérése, a halott körüli teendők, a gyász feldolgozásának segítése, a család
támogatása
Az eutanázia; hospice-ellátás
A hospice célja, alapelvei
A hospice ellátás formái
17.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Átlagos tanterem, előadóterem.
17.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x
x

x

csoport
x

osztály
x

x
x
x

x
x
x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

7.

kooperatív tanulás

x

x

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.

csoport-bontás osztály-keret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

x
x
x
x
x

x
x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

18.Szociális gondozás gyakorlata tantárgy

108 óra/129 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

18.1.

A tantárgy tanításának célja

Célja a gondozás feladatainak, folyamatának és tevékenységi formáinak gyakorlása. A szellemi és
fizikai képességek megőrzését, fejlesztését célzó foglalkoztatás alkalmazása. Az ellátott
mindennapi életvitelének megszervezéséhez szükséges módszerek alkalmazása, a
háztartásgazdálkodás és háztartásvitel segítése. A gondozással, a foglakozással, foglalkoztatással
és a háztartásvezetéssel kapcsolatos munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartása,
alkalmazása.
18.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Történelem, etika. A szakképzés során megismert társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, etikai,
egészségügyi ismeretek és gyakorlatok, valamint a szociális munka és a szociális gondozás
elméletéről tanult ismeretek.
18.3.
Témakörök
18.3.1.
Idős emberek gondozása
40 óra/38 óra
Az idős emberek gondozásának, segítésének megfigyelése; a gondozás, segítés dilemmáinak
értelmezése, a korlátok és lehetőségek mérlegelése
Részvétel a gondozási, támogatási folyamat tervezésében, az eszközök és módszerek
kiválasztásában
Részvétel a személyes környezet kialakításban, az életvitel támogatásában, a napirend
kidolgozásában és a megvalósítás támogatásában
A gondozási terv elkészítésének és megvalósításának segítése
Az idős emberek érdekérvényesítő képességének segítése, támogatása felhatalmazásának
mértékében
A gyógyászati segédeszközök beszerzése, tisztítása, kezelése, használata, használatának
megtanítása
A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási módszereinek alkalmazása
A haldokló ember kísérése, a halott körüli teendők, a gyász feldolgozásának segítése, a család
támogatása
18.3.2.
Fogyatékkal élők gondozása
35 óra/35 óra
A fogyatékos emberek gondozásának, segítésének megfigyelése
A gondozás, segítés dilemmáinak értelmezése, a korlátok és lehetőségek mérlegelése
Részvétel a gondozási, támogatási folyamat tervezésében, az eszközök és módszerek
kiválasztásában
Részvétel a mindennapi környezet kialakításban, az életvitel támogatásában a napirend
kidolgozásában és a megvalósítás támogatásában
A testi ellátás és a testi érintkezés formái, jelentősége
A bazális stimulálás
Játékformák, a zenei és énekformák, a mozgásformák, a dramatikus játékok, a médiaformák,
a szabadban űzhető foglalkozások és alkalmazása
A fejlesztési és rehabilitációs terv kialakításának, és megvalósításának segítése
Segíteni a fogyatékos emberek integrációjának megvalósítását, az akadályok elhárítását, a
lehetőségek felkutatását
A gyógyászati segédeszközök beszerzése, tisztítása, kezelése, használata, a használatuk
megtanítása
18.3.3.
Foglalkozási gyakorlat
A tevékenységek tervezésének és szervezésének megfigyelése

8 óra/14 óra

Részvétel a tevékenységek tervezésében és szervezésében a tevékenységek feltételeinek
kialakításban, az ellátott motiválásában, az igények felmérésében
Részvétel a mindennapi önellátási tevékenységek megvalósításában, támogatásában a házi
gondozás és a bentlakásos intézményekben
Részvétel a rekreációs és gyógytorna-jellegű foglalkozások megvalósításában, a családi és
emberi kapcsolatok ápolásában, a szellemi, kulturális és művészeti tevékenységek
megvalósításában, a termelő és munka jellegű foglakozások szervezésében
18.3.4.
Háztartási gyakorlat
8 óra/14 óra
Részvétel háztartásgazdálkodással kapcsolatos tervezésben és háztartási költségvetés
kialakításban
A háztartásvitel megfigyelése és részvétel a háztartási teendők szervezésében és
megvalósításában; az idős emberek minél nagyobb önállóságának fenntartása, támogatása
Háztartási gépek, konyhatechnikai eszközök használata, tisztítása, karbantartása, az ételek
tárolása, ételminta vételének higiénés előírásai, mosás, szárítás, vasalás, érintésvédelmi
szabályok betartása, háztartási vegyszerek, mérgek szabályszerű tárolása
Részvétel az idős ember lakásának átalakításában, a szükséges források megszerzésében;
részvétel a személyi- és a lakás higiénéjének megteremtésében
18.3.5.
Munka-, baleset- és tűzvédelem gyakorlata
9 óra/14 óra
A munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok értelmezése és alkalmazása
Munkavégzéssel és a munkahellyel összefüggő baleseti és egyéb veszélyforrások felismerése,
megszüntetése vagy intézkedés kérése azok megszüntetésére
Mérgek, vegyszerek biztonságos tárolása, nyilvántartása; veszélyes hulladék tárolása
Gépek, berendezések áramtalanítása veszély esetén vagy a munkafolyamat befejezésével
Tűzoltó készülék használata
A munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok adaptálása az idős ember adottságaihoz, az adott
környezet viszonyaihoz (lakás, foglakozási terem, csoportszoba stb.)
A veszélyelhárítás lehetőségeinek, módszereinek, eszközeinek alkalmazása
A mindennapi érintésvédelmi és szigetelési eljárások alkalmazása; a menekülési útvonalak
kijelölése
Egyéni védőeszközök használata
18.3.6.
Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók gondozása
A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási módszereinek alkalmazása
A testi ellátás és a testi érintkezés formái, jelentősége
A haldokló ember kísérése
A halott körüli teendők ellátása
A gyász feldolgozásának segítése, a család támogatása

8 óra/14 óra

18.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az intézményi gyakorlathoz az iskola által összeállított, az adott település ellátási rendszerében
szerepet játszó intézmények köre, akik együttműködnek az iskolával a gyakorlati képzés
lebonyolítása érdekében.

18.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x
x

csoport

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

x
x
x

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység szervezési kerete
(differenciálási módok)
egyéni

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

csoport-bontás osztály-keret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban mondatszintű
x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

3.4.
3.5.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x

x
x

x
x
x
x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

19.Mentálhigiéné tantárgy

31 óra/48 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

19.1.
A tantárgy tanításának célja
A megszerzett ismeretek integrációja, a lelki egészség megőrzésének, a holisztikus szemlélet
kialakításának segítése, a tapasztalatok holisztikus szemlélet szerinti átgondolása érdekében. Az
egyéni életvezetés segítése, a személyiséget védő mechanizmusok kialakítása.
19.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A természetismereti összefüggések, a történelem tantárgy társadalom- és kultúrtörténeti fejezetei.
A szakképzés során megismert társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, etikai, egészségügyi
ismeretek és gyakorlatok, a szociális gondozás gyakorlata során szerzett tapasztalatok, élmények.

19.3.
Témakörök
19.3.1.
Elméleti ismeretek
14 óra/16 óra
A mentálhigiéné fogalma, szerepe, szükségessége
A mentálhigiéné fajtái (egyéni-közösségi, preventív-korrektív); a közösségi mentálhigiéné
színterei
Az elmélet és a gyakorlat integrálása, az emberi kapcsolatok komplexitása, az ember
holisztikus értelmezése
Egészség és társadalom, deviancia és a másság a társadalomban, a természetes támaszok, az
emberi szükségletek változása az életkorok szerint
A mentálhigiénés konzultáció formái (eset-, pedagógus-, programközpontú, segítő)

Az egészség holisztikus szemlélete; a természetes támogató rendszerek, életmód és
életvezetés
Az egyéni és közösségi válsághelyzetek
Az én-védő mechanizmusok, a pszichoszomatikus betegségek, krízis és a krízisintervenció
A segítő kapcsolat működtetésének mentálhigiénés vetülete, a segítő beszélgetés, mint
sajátos kommunikációs forma
A társadalmi szolgáltató rendszerek mentálhigiénés vonatkozásai
A munkapszichológiája
Az esetmegbeszélés módszertana
Az esetmegbeszélés, mint segítség a szociális szakemberek számára
A szupervízió módszertana
A szupervízió, mint segítség a szociális szakemberek számára
19.3.2.
A gondozás mentálhigiénés vonatkozásai
17 óra/32 óra
A társadalmi szolgáltató rendszerek mentálhigiénés vonatkozásai
A segítők mentálhigiénéje: a segítő kapcsolat csapdái, a szindrómás segítés jellemzői és
kialakulásának okai, a pihenés, rekreáció formái; szabadidős tevékenység, a kapcsolati és a
személyes erőforrások feltárása
A munka társas vonatkozásai; szervezetpszichológia; vezetők és vezetettek
A saját munka szervezése, időgazdálkodás
A munka- és lelkiegészség, a pihenés pszichológiája
A munkanélküliség lelki hatása
19.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Átlagos tanterem, előadóterem vagy könyvtár.
19.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
projekt
kooperatív tanulás
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni
x

x

csoport

x
x
x
x
x

osztály
x
x
x
x

x

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
Tesztfeladat megoldása
x
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
Elemzés készítése
x
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
x
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
x
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
x
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás
Információk rendszerezése
x
mozaikfeladattal
Csoportos helyzetgyakorlat
x

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

20.Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlaton tantárgy

46 óra/48 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

20.1.
A tantárgy tanításának célja
Az esetmegbeszélés a gyakorlat egész időszakában támogatja a tanulót a felkészülésben és a
szakmai felelősségek felismerésében. Kiscsoportos team munkában segíti a tanulót a gyakorlat
során szerzett élmények feldolgozásában, végig gondolásában. A tanulók tapasztalatot
szerezhetnek arról, hogy az eseteket, hogyan lehet több szempont szerint értelmezni, s ez
szerepet játszik abban, hogy gondolkodásuk rugalmasabb legyen, előítéleteik oldódjanak. A
szupervízió lehetőséget biztosít a tanulónak, hogy tudja használni a személyiség védelmének
eszközeit a szupervízió folyamatában és igényelje a szupervíziós támogatást szakmai személyisége
fejlődése érdekében.
A tantárgy értékelésének módja miután a foglalkozások célja a tapasztalatok feldolgozása, a
szakmai személyiség fejlesztése, védelme ezért a teljesítmény és az értékelés mindig egyéni. A
csoportos munka során a csoportvezető a választott módszernek megfelelően egyéni és csoportos
visszajelzést ad. A fejlődés feltétele a jelenlét, amit a csoportvezető aláírásával igazol, és ez
megfelel a követelmények teljesítésének.
20.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A történelem tantárgy társadalom- és kultúrtörténeti fejezetei. A szakképzés során megismert
társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, etikai, egészségügyi ismeretek és a gondozó munka
gyakorlata során szerzett tapasztalatok.

20.3.
Témakörök
20.3.1.
Esetmegbeszélés
31 óra/32 óra
Az esetmegbeszélés módszertana
Az esetmegbeszélés, mint segítség a szociális szakemberek számára
A folyamatos gyakorlat támogatása: esetelemzésekkel, esetbemutatásokkal
A személyiségi jogok védelme, a segítő szerepének és céljainak ismertetése, szerepelemzés, a
problémák meghatározása, a kompetenciák tisztázása
A személyes érintettség feltárása, megoldási, kimeneti lehetőségek felvázolása, az elvárások
és az érzelmek feltárása, nehézségek, a felmerülő problémák, dilemmák felvázolása
A munkafolyamatban való részvétel értelmezése
Az esetmegbeszélése, elemzése (kiválasztás, megfigyelés, elemzés, értékelés, stb.)
Az eset bemutatása
Életvesztés – találkozás a halállal
A megoldás, a kimeneti lehetőségek felvázolása
Elvárások, érzelmek feltárása
A nehézségek, felmerülő problémák
A munkafolyamatban való részvétel értelmezése
A gyakorlat során felmerült etikai kérdések mérlegelése, a dilemmák értelmezése a
tereptanár és a gyakorlóhely más szakembereinek segítségével
Az emberi értékek és autonómia tisztelete a szociális gondozás gyakorlatában
20.3.2.

Szupervízió

15 óra/16 óra

A szupervízió módszertana
A szupervízió, mint segítség a szociális szakemberek számára
A szupervíziós támogatás, mint a személyiség védelmének és fejlesztésének eszköze
A segítő munka személyiséget, a kommunikációt, a szakmai munkát fenyegető, kiégést
eredményező hatásai
A szakmai munkával való találkozás első élményének feldolgozása védett környezetben
A csoportmunka támogató lehetőségének alkalmazása a szakmai gyakorlat során
Önreflexió alkalmazásával megelőzni a kiégést
A szupervíziós támogatásra vonatkozó belső igény kiépítése
20.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Csoportszoba a gyakorlóhelyen, vagy a képző iskolában.
20.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
kooperatív tanulás
szimuláció
szerepjáték

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Szöveges előadás egyéni
x
felkészüléssel
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban

2.3.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban

Komplex információk körében
Esetleírás készítése
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Jegyzetkészítés eseményről
kérdéssor alapján
Esemény helyszíni értékelése
szóban felkészülés után
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Szolgáltatási tevékenységek körében
Részvétel az ügyfélfogadáson,
esetmegfigyelés
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10572-16 azonosító számú
Gondozási-ápolási adminisztráció
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Szociális
adminisztráció
gyakorlata

A 10572-16 azonosító számú Gondozási-ápolási adminisztráció megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák.

FELADATOK
Részt vesz a gondozási anamnézis, az egyéni
gondozási, ápolási terv készítésében
Dokumentálja saját gondozási munkájának
folyamatát
Előírásszerűen dokumentált
gyógyszernyilvántartást vezet
Szükség esetén nyilvántartásokat vezet és
adatokat szolgáltat
Vezeti a gondozási, ápolási naplót vagy egyéni
gondozási ápolási lapot
Vezeti az egészségi állapotot rögzítő
dokumentumokat
Részt vesz a pályázatok írásában és projektek
adminisztrálásában
Részt vesz a minőségbiztosítással és a
szakmai protokollokkal kapcsolatos
adminisztratív feladatok ellátásában
Megbízásra környezettanulmányt készít
A szolgáltatást igénybe vevő megbízására
beadványokat, kérelmeket fogalmaz

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A szükségletfelmérés dokumentumai
Az ellátottak nyilvántartása
Az ellátásokkal kapcsolatos adatok és tények
gyűjtése
A kérvények, beadványok tartalmi és formai
követelményei
Esetleírás tartalmi és formai követelményei
Környezettanulmány tartalmi és formai
követelményei
Az előgondozási munka adminisztrációja
Gondozási terv készítése, dokumentációja
Gondozási-ápolási napló szakszerű vezetése
A szakmai protokollok és a minőségbiztosítási
adminisztráció
Foglalkoztatási terv készítése
Háztartási napló vezetése
Ügyiratkezelés szabályai

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Az ellátottak adatainak és dokumentumainak
kezelése, ellátások nyilvántartásainak
kezelése
Ápolási terv készítése, adminisztrációja
Az életfunkciók és az egészségi állapot
adatrögzítése
Az alapápolási feladatok dokumentációja
A gyógyszerelés adminisztrációja
A gyógyszernyilvántartás vezetése
A pályázatok lehetőségei, elkészítési, és
dokumentálási szabályai

x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi és szakmai szöveg megértése,
írásos és szóbeli alkalmazása
Elemi szintű számítógép-használat
Információforrások kezelése

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Megbízhatóság
Precizitás
Felelősségtudat

x
x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Irányíthatóság
Nyelvhelyesség
Tömör fogalmazás készsége

x
x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Kontroll (ellenőrzőképesség)

x
x
x

21.A szociális adminisztráció gyakorlata tantárgy

62 óra/62 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

21.1.
A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg az intézményekhez tartozó adminisztrációs feladatokat és
dokumentumokat. Részt tudjon venni a pályázatok megírásában, munkája során tudja alkalmazni
a számítástechnikai és technikai eszközöket. Ismerje meg az internet használat és az elektronikus
ügyintézés alapjait, azokat a programokat, amelyek segítik napi munkáját.
21.2.
Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A szakképzés során megismert társadalomismereti, jogi, szociálpolitikai, ismeretek és az ápolási és
gondozási gyakorlatok.

21.3.
Témakörök
21.3.1.
Az ápolás adminisztrációja
15 óra/15 óra
Az ápolási folyamat dokumentálása, az ápolási adminisztráció vezetése
Az életfunkciók és egészségi állapotra vonatkozó értékek rögzítése az intézményben szokásos
jelölések és dokumentumok alapján
A gyógyszernyilvántartás és a gyógyszerelés adminisztrációjának vezetése
Részvétel az ápolási protokollok és a minőségbiztosítási dokumentumok kidolgozásában és
alkalmazásában
21.3.2.
A gondozás adminisztrációja
16 óra/16 óra
Az előgondozási munka adminisztrációjának és a gondozási munka folyamatának
dokumentálása, gondozási-ápolási napló, szükségletfelmérés dokumentumai
Kérvények, beadványok készítése, esetleírás, környezettanulmány, foglalkozási terv készítése,
háztartási napló vezetése
Ügyiratkezelés
Az intézményi nyilvántartások vezetése az intézményben használt számítástechnikai
programok segítségével
Részvétel a szakmai protokollok és a minőségbiztosítási dokumentumok kidolgozásában és
alkalmazásában
A pályázatokkal kapcsolatos általános feladatok
Pályázatfigyelés, tájékoztatás, team megszervezése
A pályázatírás tartalmi és formai követelményei
21.3.3.
Számítástechnika a gondozás adminisztrációjában
31 óra/31 óra
A számítógép alapfokú ismerete és a hozzá tartozó hardver illetve szoftver programok
ismerete (Windows Office Word, Excel, stb., vírusirtó programok, internet használata)
Az ügyintézéshez szükséges alapvető technikák elsajátítása (Szövegszerkesztés, táblázat
kezelés stb.)
Szövegbevitel, szövegek szerkesztése, szerkesztett szöveg mentése, nyomtatása
Az egyes ellátásokhoz kapcsolódó ügyiratok használata a tartalmi és formai követelmények
betartásával
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben alkalmazott dokumentumok
E-mail küldése, fogadása, törlése, csatolt állomány küldése e-mailben

21.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Osztályterem, tábla és projektor, illetve számítástechnika terem, általános tanterem megfelelő
számítógép, laptop elhelyezésével.
21.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alkalmazott oktatási
módszer neve
magyarázat
elbeszélés
kiselőadás
megbeszélés
vita
szemléltetés
kooperatív tanulás

A tanulói tevékenység szervezeti
kerete
egyéni

csoport
x
x
x
x
x
x
x

osztály

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése
Önálló szakmai munkavégzés
felügyelet mellett
Önálló szakmai munkavégzés
közvetlen irányítással

x
x

x
x
x
x

21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az
összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni
kompetenciafejlesztése érdekében.
Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
10570-16 A szükségletek felmérése
14. Monitorozó gyakorlat tantárgy
Témakörök
14.3.1.
A szociális ellátás intézményei
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás állami, egyházi és civil szervezetei,
intézményrendszerük
A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő, elérhető bentlakásos és nappali szociális,
foglalkoztatási, családtámogatási, köznevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és munkaügyi
intézmények, különösen a fogyatékkal élők és idősek ellátására szakosodott intézmények monitorozásszintű megtekintése, feladatainak és működésüknek áttekintő megismerése
A jóléti ellátások és támogatások rendszerének megismerése, az ellátások megszerzésének
feltételeinek és szabályainak áttekintése
Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget kapjanak majdani
munkájuk megismeréséhez
A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a tapasztalatokról
14.3.2.
Az egészségügyi ellátás intézményei
A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő egészségügyi intézmények áttekintő
megismerése
Az állami, egyházi és civil fenntartók által működtetett intézmények rendszerének monitorozás-szintű
megismerése, feladatainak és működésüknek áttekintő megismerése
A területi, a járóbeteg és a kórházi szakellátás területének megismerése
A betegellátás különböző funkciójú, szervezettségű és felszereltségű intézményeinek megismerése
Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget kapjanak majdani
munkájuk megismeréséhez
A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a tapasztalatokról
14.3.3.
Egy intézmény részletes megismerése
A monitorozás során megismert intézményekből a tanulók érdeklődésüknek megfelelően választanak,
hogy az adott intézményt részletesebben megismerjék
Az intézmény helye az adott település idős és fogyatékos ellátási rendszerében
Az intézmény profilja és tevékenységének rendszere
Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszerének megismerése

Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, pénzforrási lehetőségeinek feltárása
Az intézmény belső struktúrájának, tárgyi feltételeinek, működésének, fenntartásának, döntési
folyamatának megismerése
A kínált szolgáltatások és a kliensek szükségletei közötti viszony feltárása
Információk gyűjtése a szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, lehetőségeiről
Az alkalmazott szupervízió formái; a munkacsoportok közötti együttműködés
Az intézmény adminisztrációja
A gyakorlat során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a tapasztalatokról

10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok
7. Ápolási, gondozási alapismeretek tantárgy
Témakörök
7.3.1. Általános ápolási ismeretek
Az emberi szükségletek érvényesülése az ápolási munka során
Az ellátott élettere, személyi és tárgyi környezete
A pihenés fogalma az igény életkori változásai
A beteg, ellátott ágya, az ágy felszereltsége; az otthoni és intézményi körülmények, lehetőségek
Az ágyazás formái és alapszabályai
A beteg kényelmét szolgáló eszközök (háttámasz, lábtámasz, kapaszkodó, ágyasztal, ülőpárna, sarokés könyökgyűrű)
Fekvési módok
A beteg állapotának megfelelő fektetési módok
A tartós fekvés szövődményei (tüdőgyulladás, érelzáródás, izomsorvadás, izületi kötöttség,
székrekedés, aranyér, felfekvés)
A mozgás, aktivitás jelentősége az ember életében
Az aktív, passzív mozgás, a helyzetváltoztatás
A beteg mobilizálása
A torna, gyógytorna jelentősége, funkciója
Az ápolást elsegítő eszközök
A személyi higiéné fogalma, főbb területei
Az ellátott testének tisztántartása
A menstruáció higiénéje
Az inkontinens beteg higiénéje
A tisztálkodás eszközei
A táplálkozás és a folyadékszükséglet biztosítása
A táplálkozás, mint biológiai szükséglet, mint örömforrás
Az étkezés és étkeztetés feltételei, módjai
A folyadékszükséglet, a folyadék utánpótlás
Az ürítés szükségletének biztosítása
Az ürítéssel kapcsolatos ápolási teendők
Az ürítés életkorral együtt járó problémái
A biztonság szükséglete az ápolási folyamat során
Az emberi kapcsolatok szükséglete az ápolási folyamat során
A tudás, a kompetencia szükséglete az ápolási folyamat során

Az esztétikai szükséglet az ápolási folyamat során
Az önmegvalósítás, az alkotás szükséglete, az ápolási folyamat lélektani összefüggései
A betegmegfigyelés szempontjai
Az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási igényei
Együttműködés az ápoló teamben
7.3.2. Gondozási alapismeretek
A gondozás fogalma, célja, feladatai, tevékenységi formái és értelmezése a szociális munka és a
szociálpolitikai ellátás rendszerében
Az emberi szükségletek Maslow-féle rendszerének értelmezése a gondozási folyamat során
A gondozó munka főbb területei:
A személyes gondoskodás a célcsoportok sajátos igényeinek megfelelően
A különböző ellátási formák megszerzésének támogatása
A kapcsolatok fenntartásának segítése
A gondozó szerepei

8.

Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat tantárgy

Témakör
8.3.3. Elsősegélynyújtási gyakorlat
Az elsősegélynyújtás szabályai
Veszélyeztető állapotokból következő elsősegélynyújtási feladatok: újraélesztés, eszméletlen beteg
ellátása
Törések, vérzések ellátása, idegentest a szemben és a légutakban
Termikus trauma
Belgyógyászati megbetegedések, belgyógyászati balesetek
Mérgezések
Epilepszia és lázas eklampszia
Tömegbalesetek, tömegkatasztrófák
A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok
7.

Ápolási, gondozási alapismeretek tantárgy

Témakör
7.3.3. Az ápolás, gondozás dokumentációja
Az ápolási folyamat, az egyes ápolási tevékenységek dokumentációja
A gondozási folyamat adminisztrációja, dokumentálása
Az elhunyttal kapcsolatos értesítési és dokumentációs feladatok

8.

Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat tantárgy

Témakörök
8.3.1. Az ápolási folyamat megfigyelése

Az emberi szükségletek és az ápolás
Megfigyelni, hogy a pihenés, a mozgás, a személyi higiéné, a táplálkozás az ürítés, a biztonság, az
emberi kapcsolatok, a tudás, a kompetencia, az esztétikai és az önmegvalósítás szükségletének
biztosítása hogyan valósul meg az ápolási folyamat során
Megfigyelni az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási feladatainak végzését
Megfigyelni a gyógyszerek szervezetbe juttatásának technikáit (beleértve az injekciózást)
Megfigyelni a haldokló beteg ápolását, a haldoklóval és hozzátartozóikkal történő kommunikációt; az
elhunyt ellátását
Megfigyelni az ápolás etikai szabályainak, a betegek jogainak az érvényesülését
Az ápoló teamben folyó együttműködés megfigyelése
8.3.2. A gondozási folyamat megfigyelése
Gondozási szerepek gyakorlása: segítő, támogató, szervező, közvetítő, érdekképviselői, stb.
Különböző foglalkozási lehetőségek feltételeinek biztosítása; motiválás, anyag, tárgyi és személyi
feltételek biztosítása, foglalkozások szervezése
A mindennapi életvitel szervezése, háztartásgazdálkodási és háztartásvezetési feladatok ellátása
különböző körülmények között, háztartási eszközök és gépek kezelése
Munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatok ellátása, a szabályok betartása

10570-16 A szükségletek felmérése
11.

Ápolási gyakorlat tantárgy

Témakörök
11.3.1.
Alapápolás belgyógyászati betegek körében
A belszervi betegségek tüneteinek megfigyelése; a veszélyhelyzetben lévő betegek számára megfelelő
orvosi segítség kérése
A keringés- és vérképző rendszer betegségeiben szenvedők ápolása
A légző- és a kiválasztó szervek betegségeiben szenvedők ápolása
A belső-elválasztású mirigyek betegségeiben szenvedők ápolása
Az orvos utasításainak megfelelően alkalmazza a fizikális és természetes gyógymódokat
Felismeri és jelzi a gyógyszerek esetleges mellékhatásait
Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután injekciózást
Jelzi az injekciózás esetleges szövődményeit
A daganatos betegek ápolása
11.3.2.
Alapápolás sebészeti beavatkozáson átesettek körében
A sebészet és a baleseti sebészet körébe tartozó kórképek tünetei, a tünetek felismerése, ápolási
teendői
Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután injekciózást
A beteget veszélyeztető és sürgős beavatkozást igénylő állapotok felismerése
A veszélyhelyzetben lévő betegek számára megfelelő orvosi segítség kérése
A sebellátás alapelvei és technikái; vérzéscsillapítás, sebellátási eljárások
A gyulladásos sebek kezelése; sebészeti fertőzések kezelése
A műtéten átesett beteg ápolása, műtéti sebkötözés, a szövődmények felismerése

12.

Gondozási ismeretek tantárgy

Témakörök
12.3.1.
A gondozási szükségletek felmérése
A gondozás fogalma, célja, feladatai; a komplex gondozás, mint a szükséglet-kielégítés és az autonómia
megőrzésének eszköze
Az emberi szükségletek rendszere, a válsághelyzetek; az idős emberek sajátos szükségletei,
életminőségét javító tárgyak, eszközök és szolgáltatási lehetőségek
A szükségletfeltárás módszerei és eszközei (genogram, ecomap, környezettanulmány); komplexitása
A szükségletek kielégítése és az életminőség javításának keretei, tervezhetősége
A gondozási folyamat tervezése
Az érdekképviselet lehetőségei és etikája
12.3.2. Gondozás és rehabilitáció fogyatékkal élők körében
A károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalma; a visszafordíthatóság, gyógyítás és maradandóság
problémái, meglévő képességek szinten tartása
A fogyatékosság megjelenése, okai
A fogyatékosság formái
A fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának lehetőségei, feladatai, a
társadalmi elfogadás és segítés lehetőségei, a foglakozási és munkalehetőségek, a társadalmi aktivitás,
a fogyatékos emberek szociális ellátásai
A komplex rehabilitáció és a társadalmi integráció eszközei, intézményrendszere
12.3.3.
Gerontológia és az idősek rehabilitációja
Gerontológia, geriátria; az idős korra jellemző élettani, biológiai és funkcionális változások
Az időskor sajátosságai, demográfiai jellemzői, a demográfiai folyamatok főbb trendjei
Az idős ember helye a társadalomban, az idős emberek kapcsolatrendszerének, társadalmi és családi
szerepének változása
Az idősek életkörülményeit, életmódját és életminőségét meghatározó tényezők
Az időskor speciális problémái, szükségletei
Az idős emberek személyiségének változásai, a változások biológiai és társadalmi vonatkozásai
Az idős emberek kapcsolatrendszerének, társadalmi és családi szerepének változásai
Az idősek gondozásának sajátosságai; az időskori speciális terápiák lehetőségei
A fogyatékos emberek öregedése, az öregedő emberek fogyatékossága
A kóros öregedés megelőzésének lehetőségei
12.3.4.
Gondozás és rehabilitáció a szenvedélybetegek körében
A szenvedélybetegségek, a függőség kialakulásának biológiai, pszichológiai és társadalmi okai
A szenvedélybetegségek típusai, prevenciós feladatok
A szenvedélybetegek komplex rehabilitációjának lehetőségei

13.

A gondozási szükségletek felmérésének gyakorlata tantárgy

Témakörök
13.3.1.

A gondozási szükségletek felmérése idősek körében

Komplex gondozás nyújtása, mint a szükségletkielégítés és az autonómia megőrzésének eszköze
Az idős emberek sajátos szükségleteinek kielégítését, illetve életminőségüket javító tárgyak, eszközök
és szolgáltatási lehetőségek igénybevétele, alkalmazása
A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai interjú, genogram,
ecomap, környezettanulmány
A szükségletkielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek elhárítása
Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően
13.3.2.
A gondozási szükségletek felmérése fogyatékkal élők körében
Komplex gondozás nyújtása, mint a szükségletkielégítés és az autonómia megőrzésének eszköze
A fogyatékos emberek sajátos szükségleteit, életminőséget javító tárgyak, eszközök és szolgáltatási
lehetőségek igénybevétele, alkalmazása
A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai interjú, genogram,
ecomap, környezettanulmány készítése
A szükségletkielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek elhárítása
Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően
13.3.3. A gondozási folyamat tervezése
A szükségletekre alapozott tervezés és a tervek elkészítésében való részvétel
A gondozási folyamat tervezése a jogszabályi előírások szerint
Az adekvát gondozási terv kiválasztása (egyéni gondozási terv, egyéni rehabilitációs program, egyéni
fejlesztési terv)
Az ápolási feladatok tervezése a jogszabályi előírások szerinti tervezési dokumentáció rendszerében
14.

Monitorozó gyakorlat tantárgy

Témakör
14.3.3.
Egy intézmény részletes megismerése
A monitorozás során megismert intézményekből a tanulók érdeklődésüknek megfelelően választanak,
hogy az adott intézményt részletesebben megismerjék
Az intézmény helye az adott település idős és fogyatékos ellátási rendszerében
Az intézmény profilja és tevékenységének rendszere
Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszerének megismerése
Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, pénzforrási lehetőségeinek feltárása
Az intézmény belső struktúrájának, tárgyi feltételeinek, működésének, fenntartásának, döntési
folyamatának megismerése
A kínált szolgáltatások és a kliensek szükségletei közötti viszony feltárása
Információk gyűjtése a szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, lehetőségeiről
Az alkalmazott szupervízió formái; a munkacsoportok közötti együttműködés
Az intézmény adminisztrációja
A gyakorlat során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a tapasztalatokról

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
10569-16 Gondozási-ápolási alapfeladatok
7.

Ápolási, gondozási alapismeretek tantárgy

Témakörök
7.3.1.
Általános ápolási ismeretek
Az emberi szükségletek érvényesülése az ápolási munka során
A szolgáltatást igénybe vevő ellátott élettere, személyi és tárgyi környezete
A pihenés fogalma az igény életkori változásai
A beteg, ellátott ágya, az ágy felszereltsége; az otthoni és intézményi körülmények, lehetőségek
Az ágyazás formái és alapszabályai
A beteg kényelmét szolgáló eszközök (háttámasz, lábtámasz, kapaszkodó, ágyasztal, ülőpárna, sarokés könyökgyűrű)
Fekvési módok
A beteg állapotának megfelelő fektetési módok
A tartós fekvés szövődményei (tüdőgyulladás, érelzáródás, izomsorvadás, izületi kötöttség,
székrekedés, aranyér, felfekvés)
A mozgás, aktivitás jelentősége az ember életében
Az aktív, passzív mozgás, a helyzetváltoztatás
A beteg mobilizálása
A torna, gyógytorna jelentősége, funkciója
Az ápolást segítő eszközök
A személyi higiéné fogalma, főbb területei
Az ellátott testének tisztántartása
A menstruáció higiénéje
Az inkontinens beteg higiénéje
A tisztálkodás eszközei
A táplálkozás és a folyadékszükséglet biztosítása
A táplálkozás, mint biológiai szükséglet, mint örömforrás
Táplálkozás-élettani alapfogalmak
A táplálkozás és tápanyagszükséglet a különböző életkorokban és egészségi állapotban
Az egészséges táplálkozás alapelvei
A diéta fogalma, a diétáskezelés
Az étkezés és étkeztetés feltételei, módjai
A folyadékszükséglet, a folyadék utánpótlás
Ételallergiák
Az ürítés szükségletének biztosítása
Az ürítéssel kapcsolatos ápolási teendők
Az ürítés életkorral együtt járó problémái
A biztonság szükséglete az ápolási folyamat során

Az emberi kapcsolatok szükséglete az ápolási folyamat során
A tudás, a kompetencia szükséglete az ápolási folyamat során
Az esztétikai szükséglet az ápolási folyamat során
Az önmegvalósítás, az alkotás szükséglete, az ápolási folyamat lélektani összefüggései
A betegmegfigyelés szempontjai
Betegmegfigyelés, a megfigyelési tapasztalatok összegzése és a kompetens szakember felé való
közvetítése
Az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási igényei
A gyógyszerek szervezetbe juttatásának szabályai, eljárásai
A haldokló beteg ápolása, kommunikáció a haldoklóval és hozzátartozóikkal; az elhunyt ellátásának
szempontjai, szabályai
Az ápolás etikai szabályai, a betegek jogai
Együttműködés az ápoló teamben
Az ápolási folyamat dokumentációja
7.3.2.
Gondozási alapismeretek
A gondozás fogalma, célja, feladatai, tevékenységi formái és értelmezése a szociális munka és a
szociálpolitikai ellátás rendszerében
Az emberi szükségletek Maslow-féle rendszerének értelmezése a gondozási folyamat során
A gondozás célcsoportjai: csecsemők és kisgyermekek, családok, idős, fogyatékkal élő emberek,
pszichiátriai és szenvedély betegek peremhelyzetű személyek és csoportok (hajléktalanok, szegények,
etnikai kirekesztettek) gyógyíthatatlan betegek és haldoklók
A gondozói munka főbb területei:
A személyes gondoskodás a célcsoportok sajátos igényeinek megfelelően
A különböző ellátási formák megszerzésének támogatása
A kapcsolatok fenntartásának segítése
Az aktivitás fontossága, fenntartása, a foglalkozás feltételeinek biztosítása; a foglalkozás biztosításának
elvei
A mindennapi életvitel szervezése, a háztartásgazdálkodás és háztartásvezetés
A gondozó szerepei
A szociális munka etikai szabályainak érvényesítése a gondozó munka során
Munka-, tűz- és balesetvédelmi szabályok és feladatok
7.3.3.
Az ápolás, gondozás dokumentációja
Az ápolási folyamat, az egyes ápolási tevékenységek dokumentációja
A gondozási folyamat adminisztrációja, dokumentálása
Az elhunyttal kapcsolatos értesítési és dokumentációs feladatok

8.

Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat tantárgy

Témakörök
8.3.1.
Az ápolási folyamat megfigyelése
Az emberi szükségletek és az ápolás
Megfigyelni, hogy a pihenés, a mozgás, a személyi higiéné, a táplálkozás az ürítés, a biztonság, az
emberi kapcsolatok, a tudás, a kompetencia, az esztétikai és az önmegvalósítás szükségletének
biztosítása hogyan valósul meg az ápolási folyamat során

Megfigyelni az időskorú és a fogyatékkal élő emberek speciális ápolási feladatainak végzését
Megfigyelni a gyógyszerek szervezetbe juttatásának technikáit (beleértve az injekciózást)
Megfigyelni a haldokló beteg ápolását, a haldoklóval és hozzátartozóikkal történő kommunikációt; az
elhunyt ellátását
Megfigyelni az ápolás etikai szabályainak, a betegek jogainak az érvényesülését
Az ápoló teamben folyó együttműködés megfigyelése

8.3.2.
A gondozási folyamat megfigyelése
Gondozási szerepek gyakorlása: segítő, támogató, szervező, közvetítő, érdekképviselői, stb.
Különböző foglalkozási lehetőségek feltételeinek biztosítása; motiválás, anyag, tárgyi és személyi
feltételek biztosítása, foglalkozások szervezése
A mindennapi életvitel szervezése, háztartásgazdálkodási és háztartásvezetési feladatok ellátása
különböző körülmények között, háztartási eszközök és gépek kezelése
Munka-, tűz- és balesetvédelmi feladatok ellátása, a szabályok betartása
8.3.3.
Elsősegélynyújtási gyakorlat
Az elsősegélynyújtás szabályai
Veszélyeztető állapotokból következő elsősegélynyújtási feladatok: újraélesztés, eszméletlen beteg
ellátása
Törések, vérzések ellátása, idegentest a szemben és a légutakban
Termikus trauma
Belgyógyászati megbetegedések, belgyógyászati balesetek
Mérgezések
Epilepszia és lázas eklampszia
Tömegbalesetek, tömegkatasztrófák

10570-16 A szükségletek felmérése
14.

Monitorozó gyakorlat tantárgy

Témakörök
14.3.1.
A szociális ellátás intézményei
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás állami, egyházi és civil szervezetei,
intézményrendszerük
A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő, elérhető bentlakásos és nappali szociális,
foglalkoztatási, családtámogatási, köznevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és munkaügyi
intézmények, különösen a fogyatékkal élők és idősek ellátására szakosodott intézmények monitorozásszintű megtekintése, feladatainak és működésüknek áttekintő megismerése
A jóléti ellátások és támogatások rendszerének megismerése, az ellátások megszerzésének
feltételeinek és szabályainak áttekintése
Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget kapjanak majdani
munkájuk megismeréséhez
A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a tapasztalatokról
14.3.2.

Az egészségügyi ellátás intézményei

A képző intézmény/iskola környezetében tevékenykedő egészségügyi intézmények áttekintő
megismerése
Az állami, egyházi és civil fenntartók által működtetett intézmények rendszerének monitorozás-szintű
megismerése, feladatainak és működésüknek áttekintő megismerése
A területi, a járóbeteg és a kórházi szakellátás területének megismerése
A betegellátás különböző funkciójú, szervezettségű és felszereltségű intézményeinek megismerése
Élmények és motívumok nyújtása annak érdekében, hogy a tanulók segítséget kapjanak majdani
munkájuk megismeréséhez
A monitorozás során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a tapasztalatokról
14.3.3.
Egy intézmény részletes megismerése
A monitorozás során megismert intézményekből a tanulók érdeklődésüknek megfelelően választanak,
hogy az adott intézményt részletesebben megismerjék
Az intézmény helye az adott település idős és fogyatékos ellátási rendszerében
Az intézmény profilja és tevékenységének rendszere
Az intézmény külső és belső kapcsolatrendszerének megismerése
Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, pénzforrási lehetőségeinek feltárása
Az intézmény belső struktúrájának, tárgyi feltételeinek, működésének, fenntartásának, döntési
folyamatának megismerése
A kínált szolgáltatások és a kliensek szükségletei közötti viszony feltárása
Információk gyűjtése a szolgáltatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, lehetőségeiről
Az alkalmazott szupervízió formái; a munkacsoportok közötti együttműködés
Az intézmény adminisztrációja
A gyakorlat során a tanulók naplót vezetnek, és részletes jegyzeteket készítenek a tapasztalatokról

11.

Ápolási gyakorlat tantárgy

Témakörök
11.3.1.
Alapápolás belgyógyászati betegek körében
A belszervi betegségek tüneteinek megfigyelése; a veszélyhelyzetben lévő betegek számára megfelelő
orvosi segítség kérése
A keringés- és vérképző rendszer betegségeiben szenvedők ápolása
A légző- és a kiválasztó szervek betegségeiben szenvedők ápolása
A belső-elválasztású mirigyek betegségeiben szenvedők ápolása
Az orvos utasításainak megfelelően alkalmazza a fizikális és természetes gyógymódokat
Felismeri és jelzi a gyógyszerek esetleges mellékhatásait
Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután injekciózást
Jelzi az injekciózás esetleges szövődményeit
A daganatos betegek ápolása
11.3.2.
Alapápolás sebészeti beavatkozáson átesettek körében
A sebészet és a baleseti sebészet körébe tartozó kórképek tünetei, a tünetek felismerése, ápolási
teendői
Elsajátítja és orvosi utasításra alkalmazza az intramusculáris és subcután injekciózást
A beteget veszélyeztető és sürgős beavatkozást igénylő állapotok felismerése
A veszélyhelyzetben lévő betegek számára megfelelő orvosi segítség kérése

A sebellátás alapelvei és technikái; vérzéscsillapítás, sebellátási eljárások
A gyulladásos sebek kezelése; sebészeti fertőzések kezelése
A műtéten átesett beteg ápolása, műtéti sebkötözés, a szövődmények felismerése

12.

Gondozási ismeretek tantárgy

Témakörök
12.3.1.
A gondozási szükségletek felmérése
A gondozás fogalma, célja, feladatai; a komplex gondozás, mint a szükséglet-kielégítés és az autonómia
megőrzésének eszköze
Az emberi szükségletek rendszere, a válsághelyzetek; az idős emberek sajátos szükségletei,
életminőségét javító tárgyak, eszközök és szolgáltatási lehetőségek
A szükségletfeltárás módszerei és eszközei (genogram, ecomap, környezettanulmány); komplexitása
A szükségletek kielégítése és az életminőség javításának keretei, tervezhetősége
A gondozási folyamat tervezése
Az érdekképviselet lehetőségei és etikája
12.3.2.
Gondozás és rehabilitáció fogyatékkal élők körében
A károsodás, fogyatékosság, rokkantság fogalma; a visszafordíthatóság, gyógyítás és maradandóság
problémái, meglévő képességek szinten tartása
A fogyatékosság megjelenése, okai
A fogyatékosság formái
A fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének, integrációjának lehetőségei, feladatai, a
társadalmi elfogadás és segítés lehetőségei, a foglakozási és munkalehetőségek, a társadalmi aktivitás,
a fogyatékos emberek szociális ellátásai
A komplex rehabilitáció és a társadalmi integráció eszközei, intézményrendszere
12.3.3.
Gerontológia és az idősek rehabilitációja
Gerontológia, geriátria; az idős korra jellemző élettani, biológiai és funkcionális változások
Az időskor sajátosságai, demográfiai jellemzői, a demográfiai folyamatok főbb trendjei
Az idős ember helye a társadalomban, az idős emberek kapcsolatrendszerének, társadalmi és családi
szerepének változása
Az idősek életkörülményeit, életmódját és életminőségét meghatározó tényezők
Az időskor speciális problémái, szükségletei
Az idős emberek személyiségének változásai, a változások biológiai és társadalmi vonatkozásai
Az idős emberek kapcsolatrendszerének, társadalmi és családi szerepének változásai
Az idősek gondozásának sajátosságai; az időskori speciális terápiák lehetőségei
A fogyatékos emberek öregedése, az öregedő emberek fogyatékossága
A kóros öregedés megelőzésének lehetőségei
12.3.4.
Gondozás és rehabilitáció a szenvedélybetegek körében
A szenvedélybetegségek, a függőség kialakulásának biológiai, pszichológiai és társadalmi okai

A szenvedélybetegségek típusai, prevenciós feladatok
A szenvedélybetegek komplex rehabilitációjának lehetőségei

13.

A gondozási szükségletek felmérésének gyakorlata tantárgy

Témakörök
13.3.1.
A gondozási szükségletek felmérése idősek körében
Komplex gondozás nyújtása, mint a szükségletkielégítés és az autonómia megőrzésének eszköze
Az idős emberek sajátos szükségleteinek kielégítését, illetve életminőségüket javító tárgyak, eszközök
és szolgáltatási lehetőségek igénybevétele, alkalmazása
A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai interjú, genogram,
ecomap, környezettanulmány
A szükségletkielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek elhárítása
Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően
13.3.2.
A gondozási szükségletek felmérése fogyatékkal élők körében
Komplex gondozás nyújtása, mint a szükségletkielégítés és az autonómia megőrzésének eszköze
A fogyatékos emberek sajátos szükségleteit, életminőséget javító tárgyak, eszközök és szolgáltatási
lehetőségek igénybevétele, alkalmazása
A szükségletfeltárás komplex módszereinek és eszközeinek alkalmazása: szakmai interjú, genogram,
ecomap, környezettanulmány készítése
A szükségletkielégítés és az életminőség javításának tervezése, a válsághelyzetek elhárítása
Az érdekképviselet ellátása a szociális munka etikai szabályainak megfelelően
13.3.3.
A gondozási folyamat tervezése
A szükségletekre alapozott tervezés és a tervek elkészítésében való részvétel
A gondozási folyamat tervezése a jogszabályi előírások szerint
Az adekvát gondozási terv kiválasztása (egyéni gondozási terv, egyéni rehabilitációs program, egyéni
fejlesztési terv)
Az ápolási feladatok tervezése a jogszabályi előírások szerinti tervezési dokumentáció rendszerében

10571-16 Sajátos gondozási feladatok
18.

Szociális gondozás gyakorlata tantárgy

Témakörök
18.3.1.
Idős emberek gondozása
Az idős emberek gondozásának, segítésének megfigyelése; a gondozás, segítés dilemmáinak
értelmezése, a korlátok és lehetőségek mérlegelése
Részvétel a gondozási, támogatási folyamat tervezésében, az eszközök és módszerek kiválasztásában

Részvétel a személyes környezet kialakításban, az életvitel támogatásában, a napirend kidolgozásában
és a megvalósítás támogatásában
A gondozási terv elkészítésének és megvalósításának segítése
Az idős emberek érdekérvényesítő képességének segítése, támogatása felhatalmazásának mértékében
A gyógyászati segédeszközök beszerzése, tisztítása, kezelése, használata, használatának megtanítása
A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási módszereinek alkalmazása
A haldokló ember kísérése, a halott körüli teendők, a gyász feldolgozásának segítése, a család
támogatása
18.3.2.
Fogyatékkal élők gondozása
A fogyatékos emberek gondozásának, segítésének megfigyelése
A gondozás, segítés dilemmáinak értelmezése, a korlátok és lehetőségek mérlegelése
Részvétel a gondozási, támogatási folyamat tervezésében, az eszközök és módszerek kiválasztásában
Részvétel a mindennapi környezet kialakításban, az életvitel támogatásában a napirend kidolgozásában
és a megvalósítás támogatásában
A testi ellátás és a testi érintkezés formái, jelentősége
A bazális stimulálás
Játékformák, a zenei és énekformák, a mozgásformák, a dramatikus játékok, a médiaformák, a
szabadban űzhető foglalkozások és alkalmazása
A fejlesztési és rehabilitációs terv kialakításának, és megvalósításának segítése
Segíteni a fogyatékos emberek integrációjának megvalósítását, az akadályok elhárítását, a lehetőségek
felkutatását
A gyógyászati segédeszközök beszerzése, tisztítása, kezelése, használata, a használatuk megtanítása
A haldokló ember kísérése, a halott körüli teendők, a gyász feldolgozásának segítése, a család
támogatása
18.3.3.
Foglalkozási gyakorlat
A tevékenységek tervezésének és szervezésének megfigyelése
Részvétel a tevékenységek tervezésében és szervezésében a tevékenységek feltételeinek kialakításban,
az ellátott motiválásában, az igények felmérésében
Részvétel a mindennapi önellátási tevékenységek megvalósításában, támogatásában a házi gondozás
és a bentlakásos intézményekben
Részvétel a rekreációs és gyógytorna-jellegű foglalkozások megvalósításában, a családi és emberi
kapcsolatok ápolásában, a szellemi, kulturális és művészeti tevékenységek megvalósításában, a
termelő és munka jellegű foglakozások szervezésében
18.3.4.
Háztartási gyakorlat
Részvétel háztartásgazdálkodással kapcsolatos tervezésben és háztartási költségvetés kialakításban
A háztartásvitel megfigyelése és részvétel a háztartási teendők szervezésében és megvalósításában; az
idős emberek minél nagyobb önállóságának fenntartása, támogatása
Háztartási gépek, konyhatechnikai eszközök használata, tisztítása, karbantartása, az ételek tárolása,
ételminta vételének higiénés előírásai, mosás, szárítás, vasalás, érintésvédelmi szabályok betartása,
háztartási vegyszerek, mérgek szabályszerű tárolása
Részvétel az idős ember lakásának átalakításában, a szükséges források megszerzésében; részvétel a
személyi- és a lakás higiénéjének megteremtésében
18.3.5.

Munka-, baleset- és tűzvédelem gyakorlata

A munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok értelmezése és alkalmazása
Munkavégzéssel és a munkahellyel összefüggő baleseti és egyéb veszélyforrások felismerése,
megszüntetése vagy intézkedés kérése azok megszüntetésére
Mérgek, vegyszerek biztonságos tárolása, nyilvántartása; veszélyes hulladék tárolása
Gépek, berendezések áramtalanítása veszély esetén vagy a munkafolyamat befejezésével
Tűzoltó készülék használata
A munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok adaptálása az idős ember adottságaihoz, az adott
környezet viszonyaihoz (lakás, foglakozási terem, csoportszoba stb.)
A veszélyelhárítás lehetőségeinek, módszereinek, eszközeinek alkalmazása
A mindennapi érintésvédelmi és szigetelési eljárások alkalmazása; a menekülési útvonalak kijelölése
Egyéni védőeszközök használata
18.3.6.
Gyógyíthatatlan betegek és haldoklók gondozása
A gyógyíthatatlan betegek sajátos gondozási módszereinek alkalmazása
A testi ellátás és a testi érintkezés formái, jelentősége
A haldokló ember kísérése
A halott körüli teendők ellátása
A gyász feldolgozásának segítése, a család támogatása

1.39.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a
34 521 06
HEGESZTŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

I. A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet,
– a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapján készült.

II. A szakképesítés alapadatai

A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06

A szakképesítés megnevezése: Hegesztő

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év

Elméleti képzési idő aránya: 30%

Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

vagy iskolai előképzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakmai és vizsgakövetelményt kiadó rendelet
3. számú mellékletében az 5. Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

Szakmai előképzettség: -

Előírt gyakorlat: -

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

Pályaalkalmassági követelmények: -

IV.

A szakképzés szervezésének feltételei

Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő
végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember
alkalmazható:

Tantárgy
-

Szakképesítés/Szakképzettség
-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az
alábbiak: nincs

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre:
Hegesztő szimulátor

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:

évfolyam

heti óraszám

éves óraszám

szabadsáv

szabadsáv

nélkül
9. évfolyam

14,5 óra/hét

Ögy
10. évfolyam

heti óraszám

éves óraszám

szabadsávval

szabadsávval

17 óra/hét

612 óra/év

nélkül
522 óra/év
140

23 óra/hét

828 óra/év

140
25 óra/hét

900 óra/év

Ögy
11. évfolyam

140
23 óra/hét

Összesen:

évfolyam

heti óraszám

éves óraszám

szabadsáv

szabadsáv

31,5 óra/hét

Ögy.
2. évfolyam
Összesen:

713 óra/év

25,5 óra/hét

2343 óra

nélkül
1. évfolyam

140

2582 óra

heti óraszám

éves óraszám

szabadsávval

szabadsávval

nélkül
1134 óra/év

35 óra/hét

160 óra
31,5 óra/hét

790 óra/év

976 óra/év
2270 óra

1260 óra/év
160 óra

35 óra/hét

1085 óra/év
2505 óra

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolya
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam

Szakmai
követelmény-

2/10. évfolyam

Sz
3/11. évfolyam

Tantárgyak

modulok

elméleti

gyakorlati

heti

heti

óraszám

óraszám

ögy

elméleti

gyakorlati

heti

heti

óraszám

óraszám

elméleti
ögy

gyakorlati elm

heti

heti

óraszám

óraszám

Gépészeti alapozó
2
feladatok
10162-12
Gépészeti alapozó
feladatok

Gépészeti alapozó
4

feladatok
gyakorlata

10163-12

Munkavédelem

1

Gépészeti
munkabiztonság és
környezetvédelem

Elsősegélynyújtás
1
gyakorlat

10180-12

Hegesztési

A hegesztés

alapismeretek

előkészítő és

Hegesztési alap-

befejező műveletei

gyakorlatok

1

2

2

3

1,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

2

Foglalkoztatás II.

0,5

Foglalkoztatás I.
11499-12

h

óra

Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi
Munkahelyi
egészség és

0,5

0

egészség és
biztonság
biztonság
11453-12

Hegesztési
4

Bevontelektródás

ismeretek I.

3

kézi ívhegesztő

Hegesztési
3

feladatok

gyakorlatok I.

11455-12

Hegesztési

Fogyóelektródás

ismeretek II.

védőgázas

Hegesztési

4

3

7
ívhegesztő feladatok gyakorlatok II.

Hegesztési
3
11456-12

ismeretek III.

Gázhegesztő
Hegesztési

feladatok

7

gyakorlatok III.

11457-12

Hegesztési

Volfrámelektródás

ismeretek IV.

védőgázas

Hegesztési

2

7
ívhegesztő feladatok gyakorlatok IV.

Összes óra

Összes óra

4,5

10

14,5

9

140

14

23

7,5

140

15,5

23

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekez
rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 9
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjáb

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma év
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással

Szakmai
Tantárgyak/témakörök

Óraszám

követelménymodul
1/9. évfolyam
e

gy

ögy

2/10. évfolyam
e

gy

ögy

3/11. évfolyam
e

Összesen

gy

Gépészeti alapozó
72

72

Műszaki dokumentációk

18

18

Gépészeti alapmérések

18

18

18

18

18

18

feladatok

Anyagismeret,
anyagvizsgálat
10162-12

Fémek alakítása

Gépészeti alapozó

Gépészeti alapozó

feladatok

144

144

Műszaki dokumentációk

18

18

Gépészeti alapmérések

18

18

feladatok gyakorlata

Anyagismeret,

140

140

36

36

36

36

anyagvizsgálat

Fémek alakítása

Alapszerelések végzése

36

36

Munkavédelem

36

36

Munkabiztonság

18

18

10163-12

Tűzvédelem

9

9

Gépészeti

Környezetvédelem

9

9

munkabiztonság és

Elsősegélynyújtás

környezetvédelem

36

36

Az elsősegélynyújtás alapjai

16

16

Sérülések ellátása

20

20

gyakorlat

Hegesztési alapismeretek

Munkahelyi egészség és

36

biztonság
Hegesztési alapismeretek

18

Hegesztési műveletek

18

Munkavédelmi

10180-12
Hegesztési feszültségek,

alapismeretek

A hegesztés előkészítő

11500-12 Munkahelyi
alakváltozások

egészség és biztonság

és befejező műveletei

Munkahelyek kialakítása
Hegesztési
72
Munkavégzés személyi

alapgyakorlatok
A hegesztés előkészítő
40
műveletei

Munkaeszközök biztonsága

A hegesztés befejező
32
műveletei
Foglalkoztatás I.
Nyelvtani rendszerzés 1
11497-12
Nyelvtani rendszerezés 2
Foglalkoztatás I.
Nyelvi készségfejlesztés
Munkavállalói szókincs

Foglalkoztatás II.

Munkajogi alapismeretek
11499-12
Munkaviszony létesítése
Foglalkoztatás II.
Álláskeresés
Munkanélküliség

feltételei

4
72

108
4

36

54

18

36

18

18

2

2
108

47

227

81

24

145

27

23

82

62

62

10

10

10

10

24

24

18

18

15

15

4

4

4

4

4

4

3

3
18

Munkakörnyezeti hatások

Termikus vágás, darabolás

2

Fogyóelektródás védőgázas
ívhegesztés technológiája

Munkavédelmi jogi
4
ismeretek

Hegesztési ismeretek III.

Hegesztési ismeretek I.

Termikus vágás, darabolás
Gázhegesztés technológiája

Termikus vágás, darabolás

Hegesztett kötések

Bevontelektródás kézi

11456-12

ívhegesztés technológiája

Gázhegesztő feladatok

vizsgálata

11453-12

Hegesztési gyakorlatok

Hegesztett kötések
Bevontelektródás kézi

III.
vizsgálata

Termikus vágás, darabolás

ívhegesztő feladatok
Hegesztési gyakorlatok I.

108

Termikus vágás, darabolás

54

Bevontelektródás kézi
54
ívhegesztés technológiája

Hegesztési ismeretek II.

Termikus vágás, darabolás
Fogyóelektródás védőgázas
11455-12

ívhegesztés technológiája

Fogyóelektródás
Hegesztett kötések
védőgázas ívhegesztő
vizsgálata
feladatok
Hegesztési gyakorlatok II.

Gázhegesztés technológiája

2

4

144

144

36

36

72

72

36

36

144

252

72

126

72

126

108

108

36

36

36

36

36

36

252

252

126

126

126

126

93

93

32

32

32

32

29

29

217

217

108

108

109

109

Hegesztési ismeretek IV.

62

62

Termikus vágás, darabolás

22

22

22

22

18

18

Volfrámelektródás
védőgázas ívhegesztés
technológiája
11457-12
Hegesztett kötések
Volfrámelektródás
vizsgálata
védőgázas ívhegesztő
Hegesztési gyakorlatok
feladatok

217

217

108

108

109

109

481

2063

IV.
Termikus vágás, darabolás
Volfrámelektródás
védőgázas ívhegesztés
technológiája
Összesen:

162

360

324

504

140
Összesen:

522

Elméleti óraszámok/aránya

Gyakorlati óraszámok/aránya

232
140

828

713

2343

718 / 30,6%

1625 / 69,4%

Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelöl

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (5) bekezdésének megfelelően a táblázatb
meghatározott tanulói éves kötelez ő szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra ker

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
10162-12 azonosító számú

Gépészeti alapozó feladatok

megnevezésű

szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 10162-12 azonosító számú, Gépészeti alapozó feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok

Alapszerelések végzése

Fémek alakítása

Anyagismeret,anyagvizsgálat

Gépészeti alapmérések

Műszaki dokumentációk

Fémek alakítása

Anyagismeret,anyagvizsgálat

Gépészeti alapozó feladatok

Gépészeti alapmérések

10162-12

Műszaki dokumentációk

gyakorlata

FELADATOK

Tanulmányozza és értelmezi a munka
tárgyára, céljára és a technológiára

X

X

X

vonatkozó dokumentumokat
Kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az
általános kézi és kisgépes fémalakító
műveletekhez használatos gépeket,

X

X

X

X

X

szerszámokat, mérőeszközöket,
védőfelszereléseket
Egyszerű gépészeti műszaki rajzokat
X

X

X

készít, olvas, értelmez
Egyszerű alkatrészről szabadkézi
X
vázlatrajzokat készít, olvas, értelmez
Előkészíti a munkafeladat végrehajtását,
az ahhoz szükséges anyagokat,

X

X

X

segédanyagokat, előre gyártott elemeket,
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket,
felfogó- és befogóeszközöket,
védőfelszereléseket
Előrajzol szükség szerint a dokumentáció
alapján
Tanulmányozza és értelmezi az általános
gépészeti anyagokra és alkatrészekre

X

X

X

X

X

X

vonatkozó információkat
Kiválasztja az általános, gépészeti célú
anyagok és alkatrészek közül a feladatnak
megfelelőt
Meghatározza a szükséges
X

X

X

X

anyagmennyiséget
Gépipari alapméréseket végez

X

X

X

Alak- és helyzetpontossági méréseket
X
végez általános eszközökkel

X

X

X

Általános roncsolásos és roncsolásmentes
X

X

X

X

anyagvizsgálatokat végez
Alakítja a munkadarabot kézi forgácsoló
X

X

X

X

alapeljárásokkal
Alakítja a munkadarabot gépi forgácsoló
alapeljárásokkal
Képlékenyalakítást végez kézi
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

alapműveletekkel
Darabol kézi és gépi műveletekkel
Alakítja a munkadarabot kézi kisgépes
eljárásokkal
Alapszerelési műveleteket végez, oldható
és nem oldható kötéseket készít
Korrózió elleni védőbevonatot készít

X

X

X

X

X

X

Közreműködik a minőségbiztosítási
feladatok megvalósításában
Alkalmazza a munkabiztonsági, tűz- és
környezetvédelmi előírásokat
SZAKMAI ISMERETEK

Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések,
X

X

X

X

ábrázolási módok
Gépészeti műszaki rajzok olvasása,
értelmezése, készítése

Szabadkézi vázlatrajzok készítése
X

X

X

X

egyszerű alkatrészekről
Diagramok olvasása, értelmezése,
X

X

készítése
Szabványok használata

X

X

X

Gyártási utasítások értelmezése

X

X

X

X

Gépkönyv, kezelési, szerelési,
X

X

karbantartási útmutatók használata
Mérési utasítások értelmezése

X

X

X

X

Mértékegységek

X

X

X

X

Ipari anyagok és tulajdonságaik

X

X

X

X

X

Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik

X

X

X

X

Könnyűfém ötvözetek és tulajdonságaik

X

X

X

X

Színesfém ötvözetek és tulajdonságaik

X

X

X

X

X

Ötvözőanyagok hatása az anyag
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tulajdonságaira
Szabványos ipari vasötvözetek,
könnyűfém ötvözetek, színesfém

X

X

ötvözetek
Műszaki mérés eszközei, hosszméretek,
X

X

szögek mérése és ellenőrzése
Alak- és helyzetpontosság mérése és
X

X

X

X

ellenőrzése
Anyagvizsgálatok
Képlékenyalakítás
Forgácsolási alapfogalmak, műveletek,

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

technológiák
Kézi és gépi forgácsolás technológiája,
eszközei
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei,
szerszámai
Érintésvédelmi alapismeretek

Szerszámok, kézi kisgépek biztonságos
X

X

X

X

X

X

használata
Gépüzemeltetés, anyagmozgatás
munkabiztonsági szabályai
Hegesztési alapismeretek, hegesztő
berendezések és eszközök
Ívhegesztés, gázhegesztés és lángvágás

X

X

X

X

Korrózióvédelem alapeljárásai és
X

X

eszközei
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Gépészeti rajz olvasása, értelmezés,
alkatrészrajz készítése, szabadkézi

X

X

X

X

vázlatkészítés
Diagram, nomogram olvasása,
értelmezése, műszaki táblázatok kezelése
Gépipari mérőeszközök használata,
fémmegmunkáló kéziszerszámok és

X

X

X

X

kisgépek használata
Gépi forgácsoló alapeljárások gépeinek
X

X

használata
Alaphegesztési eljárások
X

X

X

X

berendezéseinek, eszközeinek használata
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Önállóság

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Szabálykövetés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Határozottság

X

X

X

X

X

X

X

X

X

KOMPETENCIÁK

MÓDSZER

Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lényegfelismerés (lényeglátás)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigyázatosság

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Gépészeti alapozó feladatok tantárgy

72 óra/72 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

1.1. A tantárgy tanításának célja
A Gépészeti alapozó feladatok tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók
gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését, hozzájáruljon a gépészeti
alapozó feladatok megértéséhez, képessé tegye a tanulókat a munka világának, ezen belül a
gépészeti témakörök jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a gépészeti eszközök
működésének a megértésére.
A tantárgy segítsen magyarázatot adni a megtapasztalt eseményekre és a
törvényszerűségekre. A hallgatók felelősséggel hajtsák végre a feladatokat, tudjanak
döntéseket hozni a gépészeti folyamatokkal és témakörökkel kapcsolatban.

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

1.3. Témakörök és elemeik

1.3.1. Műszaki dokumentációk Technológiai
dokumentációk fogalma, tartalma.

18 óra/18 óra

Gépészeti technológiai dokumentációk, mint információhordozók, azok formai és
tartalmi követelményei.
Rajztechnikai alapszabványok, előírások, megoldások.
Síkmértani szerkesztések, térelemek kölcsönös helyzete, vetületi és axonometrikus
ábrázolás.
Síkmetszés, valódi nagyság meghatározása, kiterítés.
Áthatások, áthatások alkatrészrajzokon.
Összeállítási és részletrajzok.

Alkatrész és összeállítási rajzok fogalma.
Metszetábrázolások, szelvény egyszerűsített ábrázolások.
Mérethálózat felépítése, különleges méretmegadások.
Tűrés, illesztés.
Felületi minőség.
Jelképes ábrázolások.
A munka tárgyára, céljára vonatkozó dokumentumok.
A munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációk.
Egyszerű gépészeti műszaki rajzok.
Egyszerű alkatrészek, szerkezeti egységek, művelet-, illetve szerelési terv.
Rendszerek rajzai, kapcsolási vázlatok, folyamatábrák és folyamatrendszerek.
Technológiai sorrend fogalma, tartalma.

1.3.2. Gépészeti alapmérések
Mérés, ellenőrzés fogalma és folyamata.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Mértékegységek.
Műszaki mérés eszközeinek ismerete.
Hosszméretek mérése és ellenőrzése.
Szögek mérése és ellenőrzése.

18óra/18 óra

Alak- és helyzetpontosság mérése és ellenőrzése.
Mérési utasítás.
Mérési pontosság.
Tűréssel, illesztéssel kapcsolatos alapfogalmak, táblázatok kezelése.
Mérési alapfogalmak, mérési hibák.
Műszerhibák.
Mérési jellemzők.
Mérés egyszerű és nagypontosságú mérőeszközökkel.
Mérőeszközök.
Hossz- és szögmérő eszközök.
Mechanikai mérőeszközök típusai, működésük, kezelésük.
Digitális mérőeszközök típusai, alkalmazásuk.
Külső felületek mérésének eszközei.
Belső felületek mérésének eszközei.
Szögek mérésének, ellenőrzésének eszközei.
Felületi minőség jelölése, ellenőrzésének és mérésének eszközei.
Munkadarabok alak- és helyzetmérésének eszközei, módjai.
Mérési dokumentumok jelentősége, fajtái, tartalma.

1.3.3. Anyagismeret, anyagvizsgálat
Alapanyagok csoportosítása és tulajdonságai.

Könny
űféme
k.
Nehéz
fémek.

Anyagszerkezet-tani alapismeretek.
Vasfémek és ötvözeteik, tulajdonságaik.
Ötvözők hatása.
A legfontosabb acélfajták alkalmazási területei.
Kiválasztás szempontjai.
Nem vasalapú fémes szerkezeti anyagok.

Szinte
relt
szerke
zeti
anyag
ok.

Műanyagok.
Segédanyagok.
Hőkezelések, feladatuk, csoportosításuk.
Hőkezelő eljárások.
Hőkezelési hibák.
Jellegzetes hibák.
Anyaghibák.
Öntési hibák.
Hegesztési hibák.
Forgácsolás során képződő hibák.
Köszörülési hibák.
Képlékeny alakítás okozta hibák.
Kifáradás.
Korrózió
Hibakimutatás lehetőségei.
Anyagvizsgálati módok.
Roncsolás-mentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok).
Roncsolásos anyagvizsgálatok, szakítóvizsgálat, keménység vizsgálat.
Technológiai próbák.

18 óra/18 óra

Szakítóvizsgálat
Hajlítóvizsgálat.
Csövek gyűrűtágító vizsgálata.
Lapító vizsgálat.
Törésvizsgálat.
Ütővizsgálat.
Keménységmérés
Metallográfiai vizsgálat.
Endoszkópos vizsgálat.
Folyadékbehatolásos repedésvizsgálat.
Mágnesezhető poros repedésvizsgálat.
Ultrahangos repedésvizsgálat.
Radiográfiai vizsgálat.

1.3.4. Fémek alakítása

18 óra/18 óra

Kézi forgácsoló műveletek (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés, fúrás,
süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás).
Forgács nélküli alakítási technológiák alkalmazásának megismerése, alkalmazott gépek,
eszközök, szerszámok.
Lemezhajlítás.
Peremezés.
Domborítás, ívelés.
A megmunkálásokra alkalmas és a gépészeti szakmákban használatos anyagok.
Alkatrészek illesztése.
Illesztés reszeléssel.
Hántoló szerszámok, eszközök.
Lemezalkatrész készítése.

Sík és ívelt felületek hántolása.
A dörzsárazás szerszámai és művelete.
Tűrésezett furatok alak- és méretellenőrzése.
Illesztés dörzsárazással.
Csiszoló és polírozó anyagok, szerszámok és gépek.
Illesztés csiszolással.
Komplex illesztési munkák, ellenőrző feladatok.
Gépi forgácsolás szerszámai.
Gépi forgácsoló alapeljárások gépei.
Esztergálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai.
Fúrás, furatmegmunkálás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai.
Marás technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai.
Köszörülés technológiája, a munkafolyamat mozgásviszonyai.
Gépüzemeltetés munkabiztonsági szabályai.

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

x

-

x

-

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
Osztály-keret

Csoport-bontás

Egyéni

szám

pontosítása)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett

1.5.
feldolgozása
1.6.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.7.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.
szóban
3.

Képi információk körében

3.1.

konszignációs rajz értelmezése

3.2.

konszignációs rajz készítése leírásból

x
x

-

3.3.

konszignációs rajz készítés tárgyról

x

-

3.4.

konszignációs rajz kiegészítés

x

-

3.5.

konszignációs rajz elemzés, hibakeresés

x

-

4.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

4.1.

x

-

szövegfeldolgozás
4.2.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

4.3.

Csoportos versenyjáték

x

-

5.

Vizsgálati tevékenységek körében

5.1.

Technológiai próbák végzése

x

-

5.2.

Technológiai minták elemzése

x

-

5.3.

Geometriai mérési gyakorlat

x

-

5.5.

Anyagminták azonosítása

x

-

5.6.

Tárgyminták azonosítása

x

-

1.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

2. Gépészeti alapozó feladatok gyakorlata

144 óra/144 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

2.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a különféle gépészeti alapozó feladatok és
gyakorlatok összedolgozhatóságának feltételeit; a nyersanyag, alapanyag, anyagminőségek,
megmunkálások meghatározását, illetve az alkalmazott vizsgálatok módját.

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

2.3. Témakörök és elemeik

2.3.1. Műszaki dokumentációk

18 óra/18 óra

Alkatrészrajzok szerkesztése felvételi vázlat alapján, rajzolvasás.
Szerelési-, karbantartási utasítások.
Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok.
Pályázatok formai, tartalmi követelményei.
Engedélyek, törvények, határozatok értelmezése.
Alkatrészrajzok, összeállítási rajzok, rajzdokumentációk elemzése, archiválása.
Műhelyrajzok sajátosságai, elkészítése, dokumentálása.
Megmunkálási technológia behatárolása, sorrendje alkatrészrajzok műszaki tartalmának
figyelembevételével.
Különféle szabványok megismerése, alkalmazása.
Minőségirányítási dokumentumok elkészítésének szempontjai.
Gépek, berendezések műszaki dokumentációi, fontosabb paraméterek nyilvántartása.
Alkatrészek, eszközök nyilvántartásának szempontjai, dokumentálása.
Alkatrészjegyzék, technológiai sorrend, bruttó anyagmennyiség, alkatrész nyersmérete,
megmunkáláshoz szükséges szerszám és gép, állásidő. Javítási jegyzőkönyvek.

Elektronikus dokumentációk.
Fájlformátumok, kiterjesztések.

Szövegszerkesztési alapismeretek.
Képfelbontás, rasztergrafika-, vektorgrafika előnyök, hátrányok ismerete.

2.3.2. Gépészeti alapmérések

18 óra/18 óra

Külső és belső felületek ellenőrzése egyszerű ellenőrző eszközökkel.
Külső felületek mérése, ellenőrzése tolómérővel, talpas tolómérővel, mikrométerrel.
Belső felületek mérése, ellenőrzése mélységmérő tolómérővel, mikrométerrel.
Szögmérés mechanikai szögmérővel.
Külső kúpok mérése, ellenőrzése.
Belső kúpok mérése, ellenőrzése.
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel.
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával.
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése.
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése.
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése.
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség, mérése
ellenőrzése.
Mérési dokumentumok készítése.
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez.

2.3.3. Anyagismeret, anyagvizsgálat
Roncsolásmentes anyagvizsgálatok (repedésvizsgálatok)
Roncsolásos anyagvizsgálatok
Keménység vizsgálat.
Keménységmérő eljárások.
Mikro-keménységmérés.
Keménységmérés meleg állapotban.

Dinam
ikus
kemén
ységm
érések
.
Rugal
mas
utóhat
ás

Rugalmas alakváltozás.
Kúszás és relaxáció.
Mechanikai kifáradás, Wöhler-görbe.
Frekvencia befolyása a kifáradásra.
Fárasztó gépek.
Melegalakíthatósági technológiai próbák.
Hidegalakíthatósági technológiai próbák.
Nyomóvizsgálat.
Hajlítóvizsgálat.
Csavaróvizsgálat.
Törésmechanikai vizsgálatok, Charpy-féle ütve hajlító vizsgálat.
Vegyi összetétel vizsgálata.
Korróziós vizsgálatok.
Mikroszkópikus vizsgálatok, maratás, polírozás, csiszolás.
Hőtechnikai tulajdonságok.
Villamos vezetőképesség mérése.
Mágneses tulajdonság vizsgálata.
Fémek és ötvözetek tulajdonságai.
A hűtési sebesség hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira.

Ötvözőelemek hatása az acélok szövetszerkezetére, tulajdonságaira.

36 óra/36 óra

Hőkezelések csoportosítása.

2.3.4. Fémek alakítása

36 óra/36 óra

Előrajzolással szembeni követelmények.
Az előrajzolás lépései.
Az előrajzolás szerszámai, eszközei.
Mérő és ellenőrző eszközök.
A felületszínezés lehetőségei.
A térbeli előrajzolás eszközei.
Az előrajzolás folyamata.
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai.
Síkbeli és térbeli előrajzolás.
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megválasztása adott feladat elvégzéséhez.
Többféle megmunkálást igénylő öntvények előrajzolásának gyakorlása.
Kézi megmunkálási gyakorlatok (darabolás, hajlítás, fűrészelés, reszelés, köszörülés,
fúrás, süllyesztés, dörzsölés, hántolás, csiszolás, menetvágás, menetfúrás).
A kézi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.
Alkatrészek illesztése.
A gépi forgácsoló műhely rendje, munka- és tűzvédelmi ismeretek rendszerezése.
Palástfelület, homlokfelület esztergálás.
Belső felületek megmunkálása (furatesztergálás, fúrás).
Marás (palástmarás, homlokmarás, síkmarás).
Köszörülés (palástköszörülés, síkköszörülés, furatköszörülés).

2.3.5. Alapszerelések végzése

Oldha
tó
kötése
k

készítése
Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése

36 óra/36 óra

Felületvédelem mázolással, lakkozással

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák
2.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

x

x

x

-

-

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

2.5.2 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

1.
1.1.

pont lebontása,
Osztály-keret

Egyéni

Csoport-bontás

szám

pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett

1.5.
feldolgozása
1.6.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.7.
rendszerezése

Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.2.
szóban
3.

Képi információk körében

3.1.

konszignációs rajz értelmezése

3.2.

konszignációs rajz készítése leírásból

x

-

3.3.

konszignációs rajz készítés tárgyról

x

-

3.4.

konszignációs rajz kiegészítés

x

-

3.5.

konszignációs rajz elemzés, hibakeresés

4.

x

x

-

-

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés

4.1.

x

-

irányítással
4.2.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

4.3.

Csoportos versenyjáték

x

-

5.
5.1.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

-

x

-

Munkamegfigyelés adott szempontok
5.2.
alapján
6.

Vizsgálati tevékenységek körében

6.1.

Technológiai próbák végzése

x

-

6.2.

Technológiai minták elemzése

x

-

6.3.

Geometriai mérési gyakorlat

x

-

6.4.

Anyagminták azonosítása

x

-

6.5.

Tárgyminták azonosítása

x

-

2.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10163-12 azonosító számú

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
megnevezésű
szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 10163-12 azonosító számú, Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák
Elsősegélynyújtás
Munkavédelem
gyakorlat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sérülések ellátása

Környezetvédelem

X

Az elsősegélynyújtásalapjai

Tűzvédelem

Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

Munkabiztonság

10163-12

FELADATOK

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi
jogszabályokat, előírásokat, valamint a szakmára, és egyéb szerelésijavítási technológiára vonatkozó előírásokat
A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek
X
megfelelő en alakítja ki
Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására
vonatkozó szabályokat
Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos
események kivizsgálásában
Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat
Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújt

X

X

SZAKMAI ISMERETEK

Környezetvédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok

X

X

X

X

A munkáltatók és a munkavállalók jogai és kötelezettségei

X

A munkahely biztonságos kialakításának követelményei

X

A gépek, berendezések, szerszámok használati és kezelési utasításai

X

Villamos berendezések biztonságtechnikája

X

Az anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai

X

Egyéni és kollektív védelmi módok

X

X

X

Munkabiztonsági szimbólumok értelmezése

X

X

X

X

X

X

Elsősegély-nyújtási ismeretek
Munkavégzés szabályai

X

X

X

X

X

X

X

X

X
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata

X

Információforrások kezelése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Munkabiztonsághoz kapcsolódó jelképek, szimbólumok, színjelölések
értelmezése
Gépek, berendezések, szerszámok szakszerű használata
Elsősegélynyújtás
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Döntésképesség

X

X

X

X

X

Határozottság

X

X

X

X

X

Felelősségtudat

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság

Irányítási készség

X

X

X

X

X

Figyelem-összpontosítás

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigyázatosság

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

3. Munkavédelem tantárgy

36 óra/36 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

3.1.A tantárgy tanításának célja
A Munkavédelem tantárgy oktatásának alapvető célja, hogy elősegítse a tanulók
munkavégzésének kialakítását és önálló gondolkodásra való nevelését. Tegye képessé a
tanulókat a munka világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek és működésének
megértésére.
3.2.Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

3.3. Témakörök és elemeik

3.3.1. Munkabiztonság
A baleset és a munkahelyi baleset fogalma
A munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések fajtái
Veszélyforrások kialakulása
Személyi védőfelszerelésekkel szemben támasztott követelmények
A munkavédelmi oktatás dokumentálása
A munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása
Kockázatelemzés fogalmai, kockázatértékelés

A
munk
ahely
en
alkal
mazot
t
bizton
sági
jelzés
ek
A
munk

avégzés fizikai ártalmai
Zaj- és rezgésvédelem
Munkahelyi klíma, a helyiség hőmérséklete, a levegő nedvességtartalma
A munkahelyek megvilágítása, a természetes fény
A színek kialakítása
A gázhegesztés és az ívhegesztés biztonsági előírásai
Anyagmozgatás, anyagtárolás szabályai
Villamos berendezések biztonságtechnikája
Egyéni és kollektív védelem
Munkaegészségügy
Kockázatbecslés.
Kockázatértékelés.
Időszakos biztonsági felülvizsgálat.
Soron kívüli munkavédelmi vizsgálat.
Jelző és riasztóberendezések.
Megfelelő mozgástér biztosítása.
Elkerítés, lefedés.
Tároló helyek kialakítása.
Munkahely padlózata.

18 óra/18 óra

3.3.2. Tűzvédelem
Általános tűzvédelmi ismeretek.
Tűzveszélyességi osztályok, jelölésük.
Tűzveszélyes anyagok.
Tűzveszélyes anyagok tárolása.
Tűzveszélyes anyagok szállítása.
Tűzveszélyes anyagok dokumentálása.
Az égés feltételei, az anyagok éghetősége.
Tűzveszélyes tevékenységek.
Tűzvédelmi szabályzat.
A tűzjelzés.
Teendők tűz esetén.
Veszélyességi övezet.
Áramtalanítás.
Tűzoltás módjai.
Tűzoltó eszközök.
Tűzoltó eszközök tárolása beltérben.
Tűzoltó eszközök tárolása kültereken.
Porral oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Vízzel oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Habbal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Halonnal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülékek, alkalmazásának feltételei.
Oltóhatás
Tűzmegelőzés

9 óra/9 óra

Tűzjelzés
Gépek, berendezések tűzvédelmi előírásai.
Tüzelő- és fűtőberendezések elhelyezésének tűzvédelmi előírásai.
Műszaki mentés.
Elektromos kábelek elhelyezése, elvezetése.
Hő és füstelvezető berendezések.
Jelzőtáblák.
Feliratok.
Irányfények.
Tűzgátló nyílászárók.
Tűzvédő festékek.
Dokumentációk.
3.3.3. Környezetvédelem
A környezetvédelem területei.
Természetvédelem.
Vízszennyezés vízforrások.
A levegő jellemzői, a levegőszennyezés.
Globális felmelegedés és hatása a földi életre.
Hulladékok kezelése, szelektív összegyűjtése tárolása.
Hulladékgyűjtő szigetek.
Gyűjtőhelyek kialakítása.
Veszélyes hulladékok tárolása.

9 óra/9óra

Veszélyes hulladékok begyűjtése.
Veszélyes hulladékok feldolgozása.
Hulladékok feldolgozása.
Hulladékok újrahasznosítása.
Hulladékok végleges elhelyezése.
Hulladékok lebomlása.
Az ipar hatása környezetre.
Megújuló energiaforrások.
Levegőszennyezés.
Zajszennyezés.
Hőszennyezés.
Fényszennyezés.
Talajszennyezés.
Nehézfémek.
Vízszennyezés.
Szennyvízkezelés
Környezetszennyezés egészségi hatásai.
Fontosabb környezetvédelmi jogszabályok.
Fontosabb Európai Uniós jogszabályok.
Fémiparban keletkező szennyezőanyagok.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok felhasználása.
Hűtő-, kenő-, mosófolyadékok tárolása.
Az elhasználódott hűtő-, kenő-, mosófolyadékok hulladékkezelése.
Az épített környezet védelme.
Munkahelyi környezet természetbarát kialakítása.

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

x

x

-

-

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

szám

1.
1.1.

Osztály-keret

Csoport -bontás

Egyéni

pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett

1.5.
feldolgozása
1.6.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.7.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.
szóban

3.

Képi információk körében

3.1.

konszignációs rajz értelmezése

3.2.

konszignációs rajz készítése leírásból

x

-

3.3.

konszignációs rajz készítés tárgyról

x

-

3.4.

konszignációs rajz kiegészítés

x

-

3.5.

konszignációs rajz elemzés, hibakeresés

4.

x

x

-

-

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

4.1.

x

-

szövegfeldolgozás
4.2.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

4.3.

Csoportos versenyjáték

x

-

5.

Vizsgálati tevékenységek körében

5.1.

Technológiai próbák végzése

x

-

5.2.

Technológiai minták elemzése

x

-

5.3.

Geometriai mérési gyakorlat

x

-

5.5.

Anyagminták azonosítása

x

-

5.6.

Tárgyminták azonosítása

x

-

3.6. A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.”

4. Elsősegélynyújtás gyakorlat tantárgy

36 óra/36 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

4.1. A tantárgy tanításának célja
Az Elsősegélynyújtás tantárgy alapvető célja, hogy a munkavégzés alatt vagy azon kívül is
a tanulók képesek legyenek felismerni a balesetek során keletkezett sérüléseket és legyenek
képesek az elsősegély-nyújtási teendők ellátására.

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Munkavédelem elméleti tantárgyra.

4.3. Témakörök és elemeik

4.3.1. Az elsősegélynyújtás alapjai
Mentőhívás módja.
Teendők a baleset helyszínén.
Elsősegély nyújtásának korlátai.
A baleseti helyszín biztosítása.
Vérkeringés, légzés vizsgálata.
Heimlich-féle műfogás.
Rautek-féle műfogás.
Elsősegélynyújtás vérzések esetén.
Életveszély elhárítása.
Újraélesztés.
Mellkasnyomás technikája
Légútbiztosítás lehetőségei.

Légút
akadál
yment
esítése
.
Léleg
ezteté
s.
Fiziká
lis
vizsgá
lat.
Stabil
oldalf
ekvő
helyze
t
alkal
mazás
a.

Az eszméletlenség veszélyei.
A sokk tünetei, veszélyei, ellátása.
Idegen test eltávolítása szemből, orrból, fülből.
Agyrázkódás tünetei, veszélyei, ellátása.
Koponyasérülés tünetei, veszélyei, ellátása.
Bordatörés tünetei, veszélyei, ellátása.
Végtagtörések.
Hasi sérülések.
Gerinctörés tünetei, veszélyei, ellátása.
Áramütés veszélyei.
Áramütött személy megközelítése.
Áramtalanítás.
Áramütött személy ellátása.
Égési sérülés súlyosságának felmérése, ellátása.
Fagyás, tünetei, veszélyei és ellátása.
Mérgezések tünetei, fajtái, ellátása.
Leggyakrabban előforduló mérgezések.
Marószerek okozta sérülések veszélyei, ellátása.

16 óra/16 óra

Rosszullétek.
Ájulás tünetei, ellátása.
Epilepsziás roham tünetei, ellátása.
Szív eredetű mellkasi fájdalom tünetei, ellátása.
Alacsony vércukorszint miatti rosszullét tünetei, ellátása.

4.3.2. Sérülések ellátása

20 óra/20 óra

Sebellátás.
Hajszáleres vérzés.
Visszeres vérzés.
Ütőeres vérzés.
Belső vérzések és veszélyei.
Orrvérzés, ellátása.
Mérgezések: gyógyszermérgezés, szénmonoxid (CO) mérgezés, metilalkoholmérgezés.
Csontok, ízületek sérülései: rándulás, ficam, törés.
Fektetési módok.
Idegen test szemben, orrban, fülben.
Elsősegélynyújtó feladata veszélyes anyagok okozta sérülések esetén.
Elsősegélynyújtó feladatai villamos áram okozta sérülések esetén.
Az eszméletlenség fogalmát, tüneteit, leggyakoribb okai, következményei
Az eszméletlenség ellátása.
A vérzésekkel kapcsolatos ismeretek.
A sokk fogalma és formái.
A termikus traumákkal, hőártalmakkal kapcsolatos ismeretek.
Az ízületi sérülések formái, tünetei és ellátásuk módja.
A csontsérülések formái, tünetei és ellátásuk (fektetési módok).
A hasi sérülés formái, tünetei és ellátásuk módjai.

A kimentés fogalma és betegmozgatással kapcsolatos ismeretek.
A mérgezések fogalma, tünetei és ellátásuk módja.
A belgyógyászati balesetek (áramütés).
A leggyakoribb belgyógyászati kórképek, tüneteik és ellátásuk.

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

x

x

x

-

-

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

1.
1.1.

Osztály-keret

Csoport-bontás

Egyéni

szám
pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett

1.5.
feldolgozása
1.6.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.7.
rendszerezése

Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.2.
szóban
3.

Képi információk körében

3.1.

konszignációs rajz értelmezése

3.2.

konszignációs rajz készítése leírásból

x

-

3.3.

konszignációs rajz készítés tárgyról

x

-

3.4.

konszignációs rajz kiegészítés

x

-

3.5.

konszignációs rajz elemzés, hibakeresés

4.

x

x

-

-

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés

4.1.

x

-

irányítással
4.2.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

4.3.

Csoportos versenyjáték

x

-

5.
5.1.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

-

x

-

Munkamegfigyelés adott szempontok
5.2.
alapján
6.

Vizsgálati tevékenységek körében

6.1.

Technológiai próbák végzése

x

-

6.2.

Technológiai minták elemzése

x

-

6.3.

Geometriai mérési gyakorlat

x

-

6.4.

Anyagminták azonosítása

x

-

6.5.

Tárgyminták azonosítása

x

-

4.6. A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
10180-12 azonosító számú

A hegesztés előkészítő és befejező műveletei
megnevezésű
szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 10180 -12 azonosító számú, A hegesztés előkészítő és befejező műveletei megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

alapismeretek

végez

10180-12

WPS alapján beazonosítja az anyagokat
Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás,
vízcsöpögés stb.)

A hegesztés előkészítő és befejező műveletei

Hegesztési

Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést
Beállítja a WPS szerinti paramétereket
Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait

FELADATOK
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot
Azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait

X

Betartja és betartatja a magasban végzett munkák

Megtisztítja a felületet
Termikus vágásokat végez

speciális munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásait

Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint

Szemrevételezi a munkaterületet

Folyamatos minőségellenőrzést végez

Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására

Üzemen kívül helyezi a berendezést HBSZ szerint

Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét és

Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos

szivárgásellenőrzést végez

elhelyezéséről

Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi,

Letakarítja a munkaterületet

tűzvédelmi és környezetvédelmi eszközök meglétét

Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű

Betartja a HBSZ (Hegesztési Biztonsági Szabályzat)

tárolásáról, kezeléséről
X

előírásait

Felhegeszti a kifutólemezeket

Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban

Eltávolítja a salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés

meghatározott műveleteket

esetén

Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve
X
huzalt
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A hegesztésefejezőműveleteib

A hegesztéselőkészítőműveletei

Hegesztési
feszültségek,alakváltozások

Hegesztési műveletek

X

Hegesztési
Hegesztési

alapismeretek
alapgyakorlatok

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

Fűzővarrattal összeállítja a munkadarabot

X

X

Eltávolítja a segédelemeket és a kifutólemezeket

X

SZAKMAI ISMERETEK

Ábrázolási módok

X

X

X

X

Műszaki rajzok olvasása, értelmezése

X

X

Hegesztéssel kapcsolatos szabványok használata

X

X

A hegesztésnél használt anyagok, segédanyagok

X

Az anyagok tulajdonságai

X

A fémes anyagok rendszerezése

X

Fémtani alapismeretek

X

Az ötvöző anyagok hatása a hegeszthetőségre

X

Hegesztőgázok

X

A gázhegesztés hozaganyagai

X

X

A bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai

X

X

Anyagvizsgálatok

X

Hegesztő eszközök, szerszámok, gépek, berendezések

X

Varrat mérőeszközök használata

X

A gázhegesztő-berendezések kezelése

X

X

Az ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelése

X

X

Hegesztési technológiák

X

Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési varratok
alap és kiegészítőjelei

X

X

X

X
X
X

Az anyagok előkészítése hegesztéshez

X

X

Hegesztési utasítás szerinti élkiképzés

X

X

A hegesztőláng használata

X

A kötések hibáinak, eltéréseinek feltárása

X

A gázhegesztés biztonságtechnikája

X

Az ívhegesztés biztonságtechnikája

X

A gázhegesztés környezetkárosító hatása

X

Az ívhegesztés környezetkárosító hatása

X

Tűzoltó berendezések, eszközök

X

X

X

X

A hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásai

X

A munkavégzés szabályai

X

X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Hegesztési jelképek értelmezése

X

X

Termikus vágás berendezéseinek, eszközeinek használata

X

X

Gázhegesztés berendezéseinek, eszközeinek használata

X

X

Ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek használata

X

X

Hegesztési biztonsági ismeretek alkalmazása

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Pontosság

X

X

X

X

X

Önállóság

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kézügyesség

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Határozottság

X

X

Közérthetőség

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

X

A környezet tisztántartása

X

X

X

X

5. Hegesztési alapismeretek tantárgy

108 óra/103 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

5.1. A tantárgy tanításának célja
A gáz- és ívhegesztés alapfogalmainak elsajátítása, a hegesztés előkészítő és befejező
műveleteinek megismerése. A hegesztéshez használt alap-, hozag- és segédanyagok
fajtáinak, kiválasztási szempontjainak meghatározásához szükséges ismeretek átadása.
Információforrások kezelése WPS alapján. A HBSZ tartalmának értelmezése. A
hegesztésből adódó hibák felismerése, elkerülése.

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

5.3. Témakörök és elemeik

5.3.1. Hegesztési alapismeretek

54 óra/52 óra

Hegesztés feltételei.
Hegesztés fogalma.
Hegesztési alapfogalmak.
Hegesztési eljárások csoportosítása.
Hegesztés eszközei, berendezései és védőfelszerelései.
Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) felépítése tartalma, értelmezése.
Fémek hegeszthetősége.
Hegesztési helyzetek értelmezése.
Varratképzési ismeretek az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján.
Hegesztés rajzi jelölése, alap és kiegészítő jelek.
Hegesztés hő és fémtani folyamata.

Hegesztőt és környezetét érő hatások, terhelések.
Munka és környezetvédelmi előírások.

5.3.2. Hegesztési műveletek

36 óra/33 óra

Szerkezeti anyagok főbb típusai és nemzetközi jelölésük.
Felületek előkészítése, tisztítása.
Daraboló eljárások.
Munkavégzés szabályai.
Alkatrészek összeállítása, készülékek használata.
Munkaterület kialakítása.
Hegesztő berendezések üzembe helyezése.
Hegesztés hozag- és segédanyagai.
Hegesztés berendezéseinek, eszközeinek biztonságos kezelése.
Hegesztési él előkészítése.
Termikus vágási eljárások.
Hegesztési eltérések csoportba sorolása.
Hegesztet kötések roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatainak ismerete.
A hegesztett kötések minőségi követelményei.

5.3.3. Hegesztési feszültségek, alakváltozások
A hegesztési feszültségek és alakváltozások kialakulása.

18 óra/18 óra

Hegesztési hő hatása az alakváltozásra.
A hegesztési feszültségek és alakváltozások csökkentésének lehetőségei.

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

x

x

-

-

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

1.
1.1.

Osztály-keret

Egyéni

Csoport-bontás

szám
pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett

1.5.
feldolgozása
1.6.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.7.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

x

-

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.
szóban
3.

Képi információk körében

3.1.

konszignációs rajz értelmezése

3.2.

konszignációs rajz készítése leírásból

x

-

3.3.

konszignációs rajz készítés tárgyról

x

-

3.4.

konszignációs rajz kiegészítés

x

-

3.5.

konszignációs rajz elemzés, hibakeresés

4.

x

x

-

-

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

4.1.

x

-

szövegfeldolgozás
4.2.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

4.3.

Csoportos versenyjáték

x

-

5.

Vizsgálati tevékenységek körében

5.1.

Technológiai próbák végzése

x

-

5.2.

Technológiai minták elemzése

x

-

5.3.

Geometriai mérési gyakorlat

x

-

5.5.

Anyagminták azonosítása

x

-

5.6.

Tárgyminták azonosítása

x

-

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

6. Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy

227 óra/201 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

6.1. A tantárgy tanításának célja
Megismertetni a tanulókkal a biztonságos munkavégzés feltételeit.
A hegesztés előkészítő és befejező műveleteihez szükséges gépek, berendezések,
szerszámok használatának begyakoroltatása, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való
nevelés. WPS utasításainak készség szintű értelmezése, alkalmazása.

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Hegesztési alapismeretek elméleti tantárgyra.

6.3. Témakörök és elemeik

6.3.1. A hegesztés előkészítő műveletei

145 óra/129 óra

Munkaterület szemrevételezése.
Intézkedik a munkavégzést gátló tárgyak eltávolítására.
Ellenőrzi a gépcsatlakozások épségét (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek).
Ellenőrzi a munkaterületre előírt munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi
eszközök meglétét.
Kiválasztja a megfelelő elektródát, égőszárat, illetve huzalt.
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerint előmelegítést végez.
WPS alapján beazonosítja az anyagokat.

Ellenőrzi a gépek általános állapotát (gázszivárgás, vízcsöpögés).
Bekapcsolja az elszívó- és szűrőberendezést.
Beállítja a WPS szerinti paramétereket.
Jelenti vagy korrigálja a munkavégzés akadályait.
Megtisztítja a felületet.
Felhegeszti a kifutólemezeket.
Fűzővarrattal munkadarabot összeállít.
Palackcserét végez.

6.3.2. A hegesztés befejező műveletei
Elvégzi a kezelési és karbantartási előírásban meghatározott műveleteket.
Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot.
Megtisztítja a felületet.
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint.
Folyamatos minőségellenőrzést végez.
Üzemen kívül helyezi a hegesztő berendezést HBSZ szerint.
Gondoskodik a meleg, kész munkadarab biztonságos elhelyezéséről.
Letakarítja a munkaterületet.
Gondoskodik a veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról.
Salakot és fröcskölődéseket ívhegesztés esetén eltávolít.
Segédelemeket és a kifutólemezeket eltávolít.
6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

82 óra/72 óra

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

x

x

-

-

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

szám

1.
1.1.

Osztály-keret

Csoport -bontás

Egyéni

pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett

1.5.
feldolgozása
1.6.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.7.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok

2.1.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.2.
szóban
3.

Képi információk körében

3.1.

konszignációs rajz értelmezése

3.2.

konszignációs rajz készítése leírásból

x

-

3.3.

konszignációs rajz készítés tárgyról

x

-

3.4.

konszignációs rajz kiegészítés

x

-

3.5.

konszignációs rajz elemzés, hibakeresés

4.

x

x

-

-

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai munkavégzés

4.1.

x

-

irányítással
4.2.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

4.3.

Csoportos versenyjáték

x

-

5.
5.1.

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

-

x

-

Munkamegfigyelés adott szempontok
5.2.
alapján
6.

Vizsgálati tevékenységek körében

6.1.

Technológiai próbák végzése

x

-

6.2.

Technológiai minták elemzése

x

-

6.3.

Geometriai mérési gyakorlat

x

-

6.4.

Anyagminták azonosítása

x

-

6.5.

Tárgyminták azonosítása

x

-

6.6. A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11497-12 azonosító számú

Foglalkoztatás I.
megnevezésű

szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 11497-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
I.
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák
Foglalkoztatás I.

Nyelvtanirendszerezés II.

Nyelvikészségfejlesztés

Munkavállalóiszókincs

Foglalkoztatás I.

Nyelvtanirendszerezés I.

11497-12

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)

egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés
x
melletti munkát végez
SZAKMAI ISMERETEK

Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt
x
egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései

x
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen

x

x

nyelven
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett
egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

reagálás egyszerű mondatokban

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Fejlődőképesség, önfejlesztés
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Nyelvi magabiztosság

x

Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x

x

7. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

7.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai
vonatkozást is beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat
tartalmazó formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai
irányítás mellett képes legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a mondatszerkesztési
eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi
élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva
valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:
Idegen nyelvek

7.3. Témakörök

7.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1 10 óra/10 óra A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3
alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó igeidőket, illetve begyakorolják azokat,
hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne okozzon gondot sem a
múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó egyszerű
mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén a diák
alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégezendő, illetve elvégzett feladathoz
kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégezendő munka elért
eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértse, valamint a
helyes igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni.
A célként megfogalmazott idegennyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes
és pontos használata révén fog megvalósulni.

7.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2

10 óra/10 óra

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen idejű
feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - használata
révén a diák képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni szakmai és
személyes vonatkozásban egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az
állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva az a 3 alapvető
igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés, a
szórend alapvet ő szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy
egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is
egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során.

7.3.3. Nyelvi készségfejlesztés

24 óra/24 óra

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória fejlesztése
fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve/

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegennyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és
az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül
valósul meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját
meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák
koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni,
feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan
kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag
megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az
anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind
a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
‐
‐

személyes bemutatkozás
a munka világa

‐
‐

napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is,
amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a
nyelvtanuló.

7.3.4. Munkavállalói szókincs

18 óra/18 óra

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör elsajátítása
után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, megfelelő
nyelvi tartalmi koherenciával be tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással.
A témakör tananyagának elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket
feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó
formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá
teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör
tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket
sajátítja el.

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes
tanteremben, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott
formában zajlik.

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek,
mind pedig a tanulói tevékenységformák.

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási
Sorszám

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete
módszer neve

felszerelések
egyéni

csoport

osztály

1.1

magyarázat

x

1.3.

megbeszélés

x

1.5.

szemléltetés

1.7.

kooperatív tanulás

x

1.8.

szerepjáték

x

1.9.

házi feladat

x

1.10.

digitális alapú feladatmegoldás

x

x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Alkalmazandó
SorTanulói tevékenységforma

eszközök és

1.
1.1.

felszerelések
Osztály-keret

Csoport -bontás

Egyéni

szám

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x
feldolgozása

1.3.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

x

Hallott szöveg feladattal vezetett
1.4.

x
feldolgozása
Információk feladattal vezetett

1.6.

x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló

x

2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Levélírás

x

Válaszolás írásban mondatszintű
2.2.

x
kérdésekre

3.
3.1.
4.

Komplex információk körében
Elemzés készítése tapasztalatokról

x

Csoportos munkaformák körében

Feladattal vezetett kiscsoportos
4.1.

x
szövegfeldolgozás

4.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
11499-12 azonosító számú

Foglalkoztatás II.
megnevezésű

szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 11499-12
azonosító
számú,
Foglalkoztatás
II.
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák

x

Munkanélküliség

x

Álláskeresés

Foglalkoztatás II.

Munkaviszonylétesítése

11499-12

Munkajogialapismeretek

Foglalkoztatás II.

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerő-piaci technikákat

x

Feltérképezi a karrierlehetőségeket

x

Vállalkozást hoz létre és működtet

x

Motivációs levelet és önéletrajzot készít

x

Diákmunkát végez

x
SZAKMAI ISMERETEK

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei,
munkavállaló felelőssége
x

x

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák

x

x

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)

x

x

Álláskeresési módszerek

x

Vállalkozások létrehozása és működtetése

x

Munkaügyi szervezetek

x

Munkavállaláshoz szükséges iratok

x

Munkaviszony létrejötte

x

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és
nyugdíjbiztosítási összefüggései
x

x

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és
lehetőségei
x

x

x

x

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási
tanácsadás)

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése

x

x

x

x

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x

x

x

x

Elemi szintű számítógép-használat

x

x

x

x

Információforrások kezelése

x

x

x

x

Köznyelvi beszédkészség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés

x

x

Szervezőkészség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség

x

Határozottság

x

x

Logikus gondolkodás

x

x

Információgyűjtés

x

x

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
x
x

x
x

8. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a
munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
-

8.3. Témakörök

8.3.1. Munkajogi alapismeretek

4 óra/4 óra

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés,
költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés,
rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás),
munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség,
munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési
formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony,
munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített
foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka),
önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében
végzett diákmunka, önkéntes munka.

8.3.2. Munkaviszony létesítése

4 óra/ 4óra

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai,
elállás szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által
kiadandó dokumentumok.
Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései:
munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési
kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és
természetbeli), nyugdíj és munkaviszony.

8.3.3. Álláskeresés

4 óra/4 óra

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac
ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai,
szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban
szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes
kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat

az Európai unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő
álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT),
Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.

8.3.4. Munkanélküliség

3 óra/3 óra

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként
történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési
kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói;
nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott
szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti
álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás:
közfoglalkoztatás
közfoglalkozatás főbb szabályai

célja,

közfoglalkozatás

célcsoportja,

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.
Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás
támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások,
mobilitási támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás,
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének,
megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka-és
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
-

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Alkalmazandó
SorTanulói tevékenységforma

eszközök és

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x
feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása

1.3.

x
jegyzeteléssel

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

x

1.5.

Hallott szöveg feladattal vezetett

x

felszerelések

keret

Osztály-

Csoport -bontás

Egyéni

szám

feldolgozása
Információk önálló rendszerezése

1.6.

x

Információk feladattal vezetett
1.7.

x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló

2.
tevékenységek, feladatok
Leírás készítése

2.2.

x

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x
kérdésekre
Tesztfeladat megoldása

2.4.

x

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

A tanulói tevékenység

Alkalmazott oktatási
Sorszám

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete
módszer neve

felszerelések
egyéni

csoport

1.1

magyarázat

1.4.

megbeszélés

x

1.5.

vita

x

1.6.

szemléltetés

1.10.

szerepjáték

1.11.

házi feladat

8.6. A tantárgy értékelésének módja

osztály

x

x
x
x

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11500-12 azonosító számú

Munkahelyi egészség és biztonság
megnevezésű

szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő
kompetenciák

Munkakörnyezetihatások

Munkavédelmi jogi
ismeretek

Munkaeszközökbiztonsága

Munkahelyekkialakítása

Munkahelyi egészség és biztonság

Munkavédelmialapismeretek

11500-12

Munkavégzés személyifeltételei

Munkahelyi egészség és biztonság

x

x

FELADATOK
Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság

x

jelentőségét
Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos
x
munkavédelmi követelményeket

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és
szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi

x

követelményeket

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi
feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi

x

követelményeket

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi
képviselővel együttműködve részt vesz a
munkavédelmi feladatok ellátásában

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték

x

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések
x

x

x

x

hátrányos következményei

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai

x

A munkavégzés általános személyi és szervezési
x
feltételei

Munkaeszközök a munkahelyeken

x

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken

x

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a
x
munkahelyeken

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK

x

x

x

x

x

Információforrások kezelése
x
Biztonsági szín- és alakjelek
Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Felelősségtudat
Szabálykövetés

x

x

x

x
x

Döntésképesség

x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Visszacsatolási készség

x

x
x

x

x

x

Irányíthatóság

Irányítási készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerező képesség

x

x
x

x

Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés

x

x

x

x

9. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

18 óra/18 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

9.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák
elsajátíttatása.
Nincsen előtanulmányi követelmény.

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
‐

9.3. Témakörök

9.3.1. Munkavédelmi alapismeretek

4 óra/4 óra

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége
Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és
munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek
értelmezése.
A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi
épségére
A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a
munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet
kóroki tényezők.
A megelőzés fontossága és lehetőségei
A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a
munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a
munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének

érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni
védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük.
Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság munkaegészségügy)
Veszélyes és ártalmas termelési tényezők
A munkavédelem fogalomrendszere, források
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom-meghatározásai.

9.3.2. Munkahelyek kialakítása

4 óra/ 4óra

Munkahelyek kialakításának általános szabályai
A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások.
Szociális létesítmények
Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása,
megfelelősége.
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések
Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők,
veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. Alapvető feladatok a
tűzmegelőzés érdekében
Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat.
Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó

berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint
távfelügyelet.
Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai.
Anyagmozgatás
Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi
anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése Raktározás

Áruk fajtái, raktározás típusai
Munkahelyi rend és hulladékkezelés
Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem
célja, eszközei.

9.3.3. Munkavégzés személyi feltételei

2 óra/2 óra

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek
A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás
szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai.

9.3.4. Munkaeszközök biztonsága

2 óra/2 óra

Munkaeszközök halmazai
Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása.
Munkaeszközök dokumentációi
Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs
követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi
nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. Munkaeszközök
veszélyessége, eljárások
Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás,
biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes
munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás.
Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi
tényezők szerepe.
Általános
üzemeltetési
követelmények. Kezelőelemek,
védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai
követelmények.

9.3.5. Munkakörnyezeti hatások

2 óra/2 óra

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és
keverékek, stressz)
Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a
veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.
A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a
munkahelyen.
A kockázat fogalma, felmérése és kezelése
A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi
balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének
jelentősége

9.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek

4 óra/4 óra

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek
Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot
tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A
Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a
munkavédelem alapvető szabályai, a követelménye normarendszere és az érintett
szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek
rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A
szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. Munkavédelmi feladatok a
munkahelyeken
A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés.
Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. Munkavédelmi szakemberek feladatai a
munkahelyeken
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó
feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok Balesetek és foglalkozási
megbetegedések
Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma.
Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze
Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen
A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A
választott képviselők szerepe, feladatai, jogai.

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
-

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák (ajánlás)

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Tanulói tevékenység
Sor-

Alkalmazandó eszközök
és felszerelések

Információ feldolgozó tevékenységek

1.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

1.1.

2.

Osztály-keret

Egyéni

szám

Csoport -bontás

Tanulói tevékenységforma

x

Ismeretalkalmazási gyakorló
tevékenységek, feladatok

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

2.1.

x

x

A tanult (vagy egy
választott) szakma
szabályainak veszélyei,
ártalmai

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

módszer neve

felszerelések

szervezeti kerete
egyéni

csoport

osztály
Szakkönyvek, munkavédelmi

1.1

magyarázat

x
tárgyú jogszabályok
Munkabaleset, foglalkozási

1.2.

megbeszélés

x
megbetegedés elemzése

1.3.

szemléltetés

1.4.

házi feladat

x

1.5.

teszt

x

x

Oktatófilmek (pl. NAPO)

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11453 - 12 azonosító számú

Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok
megnevezésű
szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 11453 -12 azonosító számú, Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák
Hegesztési
Hegesztési ismeretek I.

Bevontelektródás kéziívhegesztéstechnológiája

Termikus vágás, darabolás

Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

Hegesztett kötések vizsgálata

Termikus vágás, darabolás

11453-12

Bevontelektródás kéziívhegesztéstechnológiája

gyakorlatok I.

FELADATOK
X

X

X

Ellenőrzi az összeállítás pontosságát
X

X

X

X

X

X

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító
segédelemeket
X

X

X

Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján
az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosít

X

X

WPS alapján segédanyagokat beazonosít és

X

X

összekészít
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a

X

X

X

X

hegesztéshez szükséges védőeszközöket
WPS szerinti próbahegesztést végez

X

X

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

X

X

X

X

Eljárásnak megfelelő hegesztő berendezést választ
Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint

X

X

X

X

Polaritást és a paramétereket beállít

X

X

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

X

X

Szárítási naplót vezet, elektródát szárít

X

X

Termikus vágáshoz paramétereket beállít,

X

X

Palackcserét végez

X

X

Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést

X

X

hevítő/éghető gáz- és az oxigénellátást biztosít

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a vágáshoz

X

X

Termikus vágást végez

X

X

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

X

Leszedi a maradék anyagot

X

X

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a gázmennyiséget

X

X

szükséges védőeszközöket

X

X

X

X

beállítja
Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít

X

X

Ellenőrzi a beszállási engedély meglétét

X

X

Hegesztett kötést készít bevontelektródás kézi

X

X

ívhegesztéssel
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok

X

X

X

X

X

végrehajtását
SZAKMAI ISMERETEK

X

X

A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése
A Gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tartalma, értelmezése
A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantartási
utasítás használata

Anyagok, segédanyagok értelmezése, használata
Az ötvöző-anyagok hatása a hegeszthetőségre

X

X

A bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai

X

X

Varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

X

X

X

Hegesztőgázok használata

X

X

Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai

X

X

Gázhegesztő-berendezések és kezelésük

X

X

Bevont elektródás kézi ívhegesztő berendezései és

X

X

kezelésük
A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és

X

X

kezelésük
A gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,

X

X

X

X

tartalma, értelmezése
A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és

X

X

kezelésük
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük

X

X

Az ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és

X

X

X

X

X

X

kezelésük
A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük
Hegesztés-technológiák

X

X

A lángvágás technológiája

X

A plazmavágás technológiája

X

X

Egyéb vágási technológiák

X

X

A vágott felület hibái, eltérései

X

A hegesztő-berendezések használata

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Varratképzési ismeretek alkalmazása az MSZ EN ISO
6947 szerinti szabvány alapján
A varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

x

A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek

x

x

x

x

értelmezése
A hegesztőeljárások berendezésinek, eszközeinek
ismerete
x

x

x

x

x

X

X

X

A hegesztési biztonsági szabályzat alkalmazása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Precizitás

X

X

Önállóság

X

X

X

X

X

Kézügyesség

X

X

X

X

X

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Irányíthatóság

X

X

X

X

X

Közérthetőség

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

X

X

X

A környezet tisztántartása

X

X

X

X

X

Körültekintés, elővigyázatosság

X

X

X

X

X

10. Hegesztési ismeretek I. tantárgy

144 óra/126 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

10.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.
A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését,
járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a tanulókat a munka
világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a
hegesztéshez használt eszközök működésének a megértésére. A tantárgy segítsen
magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra.

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

10.3. Témakörök és elemeik

10.3.1. Termikus vágás, darabolás

36 óra/36 óra

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata.

Termikus vágás típusainak csoportosítása.
Termikus megmunkálási technológiák.
Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése,
szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete.
Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák

felismerése, vizsgálata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei.
Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi
eszközök jellemzői, általános ismeretek.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.

10.3.2. Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája
Az elektróda és az elektródabevonat fogalma.

72 óra/54 óra

Elektródabevonat típusai, összehasonlításuk (vasoxidos, vas-mangánoxidos, rutilos,
cellulóz típusú bevonatok, bázikus elektródok).
Elektródabevonat szerepe, feladatai (ömledékvédelem, ívstabilitás biztosítása, varratfém
dezoxidálás, denitrálás, ötvözés, salakképzés, kihozatalnövelés). Elektródabevonat
helyes kiválasztásának elsajátítása.
Bevontelektródák nemzetközi jelölése.
Fémtani alapismeretek.
Fémes anyagok rendszerezése.
Bevontelektródás kézi ívhegesztés elvének, fázisainak ismerete
Hegesztőív keltése és fenntartása.
Hegesztéshez szükséges polaritás megválasztása.

Hegesztőív mágneses hatása.
Anyagátmenetre ható erők meghatározása.
Hegesztési paraméterek meghatározása.
Hegesztő áramforrások és adattáblájának jellemzői (transzformátorok, hegesztő
egyenirányító, inverter, hegesztő generátor).
Bevontelektródás kézi ívhegesztő áramforrás jelleggörbéje.
Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája.
Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök megismerése (kesztyű,
kötény, lábszárvédő, tüzifogó).
Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok megismerése (salakverő
kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök).
Bevontelektródás kézi ívhegesztő berendezések felépítése (áramforrások, hegesztéshez
szükséges kábelek és csatlakozóik, saruk, szorítók, elektródafogók, egyéb eszközök,
hegesztőelektródák).
Bevontelektródás kézi ívhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezésének
elmélete.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabvány alapján.
Felrakó hegesztés technológiája.
Az elektróda tartása, vezetése.
Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) ismerete.
Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem.

10.3.3. Hegesztett kötések vizsgálata

36 óra/36 óra

Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- és
mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák).

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok
összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki
hibák).
Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat,
keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat).
Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés,
folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat).
Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme).
Minőségellenőrzési szempontok.
Gyártási utasítások értelmezése.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Szabványok használata.
Gyártási utasítások értelmezése.
Mérőeszközök használata.
Hibajavítások végzésének ismerete.

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során

x

x

-

-

alkalmazható tanulói tevékenységformák

(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
Sor-

eszközök és

Tanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

1.
1.1.

Osztály-keret

Egyéni

Csoport-bontás

szám
pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett

1.5.
feldolgozása
1.6.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.7.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.

x
szóban

3.

Csoportos munkaformák körében

-

Feladattal vezetett kiscsoportos
3.1.

x

-

x

-

szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
3.2
irányítással
3.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

3.4.

Csoportos versenyjáték

x

-

10.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

11. Hegesztési gyakorlatok I. tantárgy

252 óra/ 278 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

11.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a műszaki
dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai
rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye.

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek I. elméleti tantárgyra.

11.3. Témakörök és elemeik

11.3.1. Termikus vágás, darabolás

126 óra/140 óra

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata,
karbantartása.
Termikus vágási eljárások végrehajtása.
Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata.
WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása.
WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok.
Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása.
Lemezterv készítése.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiválasztása és használata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása.

11.3.2. Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája
Az elektróda bevonatok megkülönböztetése, felismerése.
Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt.

126 óra/138 óra

Megfelelő hegesztőgép kiválasztása.
Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök használata (kesztyű,
kötény, lábszárvédő, tüzifogó).
Bevontelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő
kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök). Bevontelektródás
kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása.
Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantartása, gépkönyvek ismerete, használata. Hegesztési paraméterek meghatározása.

Megfelelő elektródabevonat kiválasztása az adott feladathoz.
Szükség esetén az elektróda szárítása, szárítási napló vezetése.
Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok.
Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása.
Hegesztési sorrendterv készítése.
Hegesztés végrehajtása (él előkészítés, varratok készítése, elektródavezetés).
Az ívhegesztés ömlesztőfolyamatának gyakorlása.
Hegesztőív keltése és fenntartása a hegesztés során.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban (vízszintes,
függőleges és fej feletti pozíciókban).
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti hegesztési feladatok.
A felülettisztaság WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti ellenőrzése.
Egyrétegű és többrétegű varratok készítése.
Tompavarratok, sarokvarratok készítése, csövek hegesztése.
Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása.
Elektróda ívhúzása, tartása és vezetése.
Fémes anyagok rendszerezése, megkülönböztetése, használata.
Acélok, egyéb fémek hegeszthetőségi gyakorlata.
Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata.

Hegesztési eltérések javítása.
Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok elvégzése).
Munkavégzés befejezési rendjének betartása. Munka- baleseti és környezetvédelmi
előírások betartása a hegesztés előkészítése, elvégzése és minősítése során.

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása.
Zaj, és hőhatás elleni védelem.

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni
1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

x

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

-

x

-

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

1.
1.1.

pont lebontása,
Osztály-keret

Egyéni

Csoport-bontás

szám

pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x
jegyzeteléssel

-

1.4.

Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

x

-

x

-

x

-

x

-

Hallott szöveg feladattal vezetett
1.5.
feldolgozása
1.6.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.7.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.
szóban

3.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

3.1.
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
3.2
irányítással
3.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

3.4.

Csoportos versenyjáték

x

-

4.

Gyakorlati munkavégzés körében

Bevontelektródás kézi ívhegesztő szakmai
4.1.

x

-

munkatevékenység
4.2.

Műveletek gyakorlása

4.3.

Munkamegfigyelés adott szempontok

x

x

-

alapján

5.
5.1.

Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése

x

-

x

-

x

-

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
5.2.
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
5.3.
irányítással

11.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11455 - 12 azonosító számú

A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 11455-12 azonosító számú, Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök
oktatása során fejlesztendő kompetenciák
Hegesztési
Hegesztési ismeretek II.

Fogyóelektródáskéziívhegesztést
echnológiája

Termikusvágás,darabolás

11455-12

Hegesztettkötésekvizsgálata

Termikusvágás,darabolás

Fogyóelektródáskéziívhegeszté
stechnológiája

gyakorlatok II.

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

FELADATOK
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát

x

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait

x

x

Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a

x

x

x

x

x

x

hegesztőkészülékben
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító
segédelemeket
Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás)
alapján az elkészített varratgeometriát és

x

x

x

felülettisztaságot
WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosít

x

x

x

x

WPS alapján segédanyagokat beazonosít és
összekészít

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a

x

x

x

x

hegesztéshez szükséges védőeszközöket
WPS szerinti próbahegesztést végez

x

x

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

x

x

Eljárásnak megfelelő hegesztő berendezést választ

x

x

Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint

x

x

x

x

Polaritást és a paramétereket beállít

x

x

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

x

x

Termikus vágáshoz paramétereket beállít,

x

x

hevítő/éghető gáz- és az oxigénellátást biztosít
Palackcserét végez

x

Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a vágáshoz

x

x

x

x

x

x

szükséges védőeszközöket
Termikus vágást végez

x

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

x

Leszedi a maradék anyagot

x

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a

x

x

x

x

x

x
x

x

x

gázmennyiséget beállítja
Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít

x

x

Hegesztett kötést készít fogyóelektródás védőgázas

x

x

x

x

ívhegesztéssel
Ellenőrzi a beszállási engedély meglétét
Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok

x

x

x

x

x

végrehajtását
SZAKMAI ISMERETEK

x

x

A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése
A Gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tartalma, értelmezése
A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantartási
utasítás használata

Anyagok, segédanyagok értelmezése, használata
x

x

Az ötvöző-anyagok hatása a hegeszthetőségre
A bevontelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai
x
Varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

x

x

Hegesztőgázok használata

x

x

x

x

A gázhegesztés hozaganyagai
A volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés
hozaganyagai
A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés

x

x

hozaganyagai
x

x

x

x

x

x

Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai
Gázhegesztő-berendezések és kezelésük
Bevont elektródás kézi ívhegesztő berendezései és
kezelésük
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
berendezései és kezelésük
A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük

A gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,

x

x

x

x

tartalma, értelmezése
A fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei,

x

x

berendezései és kezelésük
A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és

x

x

kezelésük
Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései

x

x

és kezelésük
Az ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és

x

x

x

x

x

x

kezelésük
A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük
Hegesztés-technológiák

x

x

A lángvágás technológiája

x

A plazmavágás technológiája

x

x

Egyéb vágási technológiák

x

x

A vágott felület hibái, eltérései

x

A hegesztő-berendezések használata

x

x

x

x

x

x

x

x

A lángforrasztás eszközei, berendezései
Termikus szórás
SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Varratképzési ismeretek alkalmazása az MSZ EN
ISO 6947 szerinti szabvány alapján

x
A varratmérő és ellenőrzőeszközök használata
A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek

x

x

x

x

értelmezése
A hegesztőeljárások berendezésinek, eszközeinek
ismerete
x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

Kézügyesség

x

x

x

x

x

A hegesztési biztonsági szabályzat alkalmazása

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Irányíthatóság

x

x

x

x

x

Közérthetőség

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK
Gyakorlatias feladatértelmezés

x

A környezet tisztántartása

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

x

12. Hegesztési ismeretek II. tantárgy

108 óra/108 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

12.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.
A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését,
járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a tanulókat a munka
világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a
hegesztéshez használt eszközök működésének a megértésére. A tantárgy segítsen
magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra.

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

12.3. Témakörök és elemeik

12.3.1. Termikus vágás, darabolás

36 óra/36 óra

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata.

Termikus vágás típusainak csoportosítása.
Termikus megmunkálási technológiák.
Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése,
szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete.
Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák

felismerése, vizsgálata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei.
Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi
eszközök jellemzői, általános ismeretek.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.

12.3.2. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája
Az elektróda fogalma, típusai.
Fémtani alapismeretek.
Fémes anyagok rendszerezése.
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik.
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik.
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik.
Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre.
A hegesztett kötések felépítése.
Hegesztéshez szükséges polaritás megválasztása.
Hegesztőív mágneses hatása.
Anyagátmenetre ható erők meghatározása.
Hegesztési paraméterek meghatározása.

36 óra/36 óra

Hegesztési jelképek értelmezése.
Védőgázok, hozaganyagok ismerete.
Hegesztő áramforrások és adattáblájának jellemzői (transzformátorok, hegesztő
egyenirányító, inverter, hegesztő generátor).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök megismerése (kesztyű,
kötény, lábszárvédő, tüzifogó).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok megismerése (salakverő
kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrző mérőeszközök).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztő berendezések felépítése (áramforrások, hegesztéshez
szükséges kábelek és csatlakozóik, saruk, szorítók, elektródafogók, egyéb eszközök,
hegesztőelektródák).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezésének
elmélete.
Az elektróda tartása, vezetése.
Élkiképzés.
Varratképzés elmélete az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban.
Egyrétegű és többrétegű varratok elmélete.
Tompavarratok, sarokvarratok készítésének elmélete.
Fűzővarratok lesalakolása, ívhegesztésnél a salak és a fröcskölődések eltávolítása.
Hegesztési eltérések ismerete.
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) értelmezése.
Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) ismerete.
Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem.

12.3.3. Hegesztett kötések vizsgálata

36 óra/36 óra

Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- és
mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák).

Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok
összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki
hibák).
Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat,
keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat).
Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés,
folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat).
Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme).
Minőségellenőrzési szempontok.
Gyártási utasítások értelmezése.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Szabványok használata.
Gyártási utasítások értelmezése.
Mérőeszközök használata.
Hibajavítások végzésének ismerete.

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során

x

x

-

-

alkalmazható tanulói tevékenységformák

(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)

eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

1.
1.1.

pont lebontása,
Osztály-keret

Egyéni

Csoport-bontás

szám

pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.5.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.
szóban

3.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

3.1.

x
szövegfeldolgozás

-

Kiscsoportos szakmai munkavégzés
3.2

x

-

irányítással
3.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

3.4.

Csoportos versenyjáték

x

-

12.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

13. Hegesztési gyakorlatok II. tantárgy

252 óra/260 óra

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

13.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a műszaki
dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai
rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye.

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek II. elméleti tantárgyra.

13.3. Témakörök és elemeik

13.3.1. Termikus vágás, darabolás
126 óra/131 óra

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata,
karbantartása.
Termikus vágási eljárások végrehajtása.
Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata.
WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása.
WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok.
Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása.
Lemezterv készítése.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiválasztása és használata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása.

13.3.2. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés technológiája

126 óra/129 óra

Munkaterület ellenőrzése a hegesztés elkezdése előtt.
Megfelelő hegesztőgép kiválasztása.
Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges védőeszközök

használata (kesztyű,

kötény, lábszárvédő, tüzifogó).
Fogyóelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges szerszámok használata (salakverő
kalapács, drótkefe, beverő szerszám, egyéb ellenőrz ő mérőeszközök). Fogyóelektródás
kézi ívhegesztés hozaganyagainak alkalmazása.
Fogyóelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantartása, gépkönyvek ismerete, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata.
Hegesztési paraméterek meghatározása.
Anyagok, segédanyagok ismerete.
Az anyagok tulajdonságainak átültetése gyakorlatba.
Fémes anyagok rendszerezése, használata.
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik.
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik.
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik.
Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre.
Acélok hegeszthetősége: ötvözetlen acélok, finomszemcsés acélok, melegszilárd acélok,
erősen ötvözött acélok.
Egyéb fémek hegeszthetősége: öntöttvasak, az alumínium és ötvözetei, a réz és
ötvözetei, a nikkel és ötvözetei.
Ívhegesztés berendezései, eszközei.
A hegesztett kötés felépítése.
Hegesztési jelképek értelmezése.
Fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés anyagainak előkészítése hegesztéshez.
Hegesztőáramforrás.
Huzalelőtoló berendezés.
Hegesztőpisztoly.
Fogyóeleketródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok
használata és alkalmazása.
Próbahegesztés készítése, tesztek, vizsgálatok.
Hegesztést biztosító segédelemek alkalmazása.

Hegesztési sorrendterv készítése.
Hegesztéstechnológiák.
WPS-ben meghatározott gyökvédelem biztosítása.
WPS alapján a segédanyagokat beazonosítása és összekészítése.
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) csatlakoztatása és beállítása.
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometria és
felülettisztaság ellenőrzése.
Hegesztés közben huzal cserélésének folyamata.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban.
Varratképzés vízszintes helyzetekben.
Varratképzés függőleges és fej feletti helyzetben.
Hegesztési eltérések javítása.
Hegesztett kötések minősítése (Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok elvégzése).
Munkavégzés befejezési rendjének betartása. Munka- baleseti és környezetvédelmi
előírások betartása a hegesztés előkészítése, elvégzése és minősítése során.

Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ) alkalmazása.
Zaj, és hőhatás elleni védelem.

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

x

x

-

-

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó

(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

1.
1.1.

Osztály-keret

Egyéni

Csoport-bontás

szám
pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.5.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.
szóban

3.
3.1.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

x

-

szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
3.2

x

-

irányítással
3.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

3.4.

Csoportos versenyjáték

x

-

x

-

4.

Gyakorlati munkavégzés körében
Fogyóelektródás kézi ívhegesztő szakmai

4.1.
munkatevékenység
4.2.

Műveletek gyakorlása

x

-

Munkamegfigyelés adott szempontok
4.3.

x

-

alapján
5.
5.1.

Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése

x

-

x

-

x

-

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
5.2.
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
5.3.
irányítással

13.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11456 - 12 azonosító számú Gázhegesztő
feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodul tantárgyai, témakörei

A 11456-12 azonosító számú, Gázhegesztő feladatok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során
fejlesztendő kompetenciák
Hegesztési

Hegesztési ismeretek III.

gyakorlatok III.

Gázhegesztéstechnoló
giája

Gázhegesztéstechnoló
giája

Termikusvág
ás,
darabolás

Gázhegesztő feladatok

Termikusvágás,dara
bolás

Hegesztett kötésekvizsgálata

11456-12

FELADATOK
Ellenőrzi az összeállítás pontosságát

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait
Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben
Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító
segédelemeket
x

x

x

Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján
az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot
WPS alapján segédanyagokat beazonosít és

x

x

összekészít
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a

x

x

x

x

hegesztéshez szükséges védőeszközöket
WPS szerinti próbahegesztést végez

x

x

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

x

x

x

x

Eljárásnak megfelelő hegesztő berendezést választ
Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint

x

x

x

x

Polaritást és a paramétereket beállít

x

x

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

x

x

Termikus vágáshoz paramétereket beállít,

x

x

hevítő/éghető gáz- és az oxigénellátást biztosít
Palackcserét végez

x

x

x

x

Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést

x

x

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a vágáshoz

x

x

Termikus vágást végez

x

x

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

x

szükséges védőeszközöket

x

x

x

x

Leszedi a maradék anyagot

x

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a gázmennyiséget

x

x
x

x

x

beállítja
Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít

x

x

Ellenőrzi a beszállási engedély meglétét

x

x

Hegesztett kötést készít gázhegesztéssel

x

x

Hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztéssel

Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok

x

x

x

x

x

végrehajtását
SZAKMAI ISMERETEK

x

x

A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése
A Gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tartalma, értelmezése
A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantartási
utasítás használata

Anyagok, segédanyagok értelmezése, használata
Az ötvöző-anyagok hatása a hegeszthetőségre

x

Varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

x

Hegesztőgázok használata

x

A gázhegesztés hozaganyagai
Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

Gázhegesztő-berendezések és kezelésük

x

A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és

x

x

x

x

x

kezelésük
A gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,

x

x

x

x

tartalma, értelmezése
A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és

x

x

x

x

x

x

x

x

kezelésük
Az ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük
A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
kezelésük
Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük
Hegesztés-technológiák

x

A lángvágás technológiája

x

A plazmavágás technológiája

x

x

x
x

x
x

Egyéb vágási technológiák

x

A vágott felület hibái, eltérései

x

x
x

x

A lángforrasztás eszközei, berendezései

x

x

Termikus szórás

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Varratképzési ismeretek alkalmazása az MSZ EN ISO
6947 szerinti szabvány alapján
A varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

x

A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek

x

x

x

x

értelmezése
A hegesztőeljárások berendezésinek, eszközeinek
ismerete
x

x

x

x

x

A hegesztési biztonsági szabályzat alkalmazása
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Precizitás

x

x

x

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

Kézügyesség

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Irányíthatóság

x

x

x

x

x

Közérthetőség

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

A környezet tisztántartása

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

x

14. Hegesztési ismeretek III. tantárgy

93 óra/93 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

14.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.
A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését,
járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a tanulókat a munka
világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a
hegesztéshez használt eszközök működésének a megértésére. A tantárgy segítsen
magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra.

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

14.3. Témakörök és elemeik

14.3.1. Termikus vágás, darabolás

32 óra/32 óra

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata.

Termikus vágás típusainak csoportosítása.
Termikus megmunkálási technológiák.
Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése,
szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete.
Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák

felismerése, vizsgálata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei.
Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi
eszközök jellemzői, általános ismeretek.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.

14.3.2. Gázhegesztés technológiája

32 óra/32 óra

Gázhegesztés főbb jellemzői.
Hegesztőláng szerkezete.
Alkalmazott gázok tulajdonságai, tárolásuk.
Gázpalackok szerkezete, szerelvényei, kezelésük (cseréjük, tárolásuk) szabályai.
Hegesztőüzem gázellátásának lehetőségei.
Gázhegesztő eszközök és berendezések ismerete, alkalmazása.
Gázhegesztés technológiája.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Gépészeti rajz, diagramok olvasása, értelmezése.
Hegesztési jelképek értelmezése.
Hegesztési el típusai, kialakítása.
Az élkiképzés és a hegesztési eljárás kapcsolata.

A hegesztett kötések típusai.
Varratképzés.
Jobbra hegesztés.
Balra hegesztés.
Gázelvétel és gázfogyasztás meghatározása.
Gázhegesztés hozaganyagai, hegesztőpálcák fajtái, jelölése.
Hegesztőpálcák ismerete, alkalmazásuk.
Folyósítószerek ismerete.
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik.
Gázhegesztő berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Forrasztási eljárások és forraszanyagok ismerete.
Gázpalackok színjelölése.
Gázhegesztéskor előforduló hegesztési eltérések keletkezésének okai és elkerülésük,
javítása.
Gázhegesztés biztonságtechnikai előírásai.
Gázhegesztéshez szükséges védőeszközök rendeltetésszerű használata.
Gázhegesztés veszélyforrásainak ismerete.
Gázhegesztés környezetkárosító hatásainak ismerete.
Munka-, balesetvédelmi és környezetvédelmi ismeretek, előírások betartása.

14.3.3. Hegesztett kötések vizsgálata

29 óra/29 óra

Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- és
mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák).
Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok
összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki
hibák).

Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat,
keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat).
Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés,
folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat).
Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme)
Minőségellenőrzési szempontok.
Gyártási utasítások értelmezése.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Szabványok használata.
Gyártási utasítások értelmezése.
Mérőeszközök használata.
Hibajavítások végzésének ismerete.

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során

x

-

x

-

alkalmazható tanulói tevékenységformák

(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

Osztály-keret

Csoport-bontás

Egyéni

szám
pont lebontása,
pontosítása)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.5.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.
szóban

3.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

3.1.
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
3.2

irányítással
3.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

3.4.

Csoportos versenyjáték

x

-

14.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

15. Hegesztési gyakorlatok III. tantárgy

217 óra/248 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

15.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a műszaki
dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.
Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai
rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye.

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek III. elméleti tantárgyra.

15.3. Témakörök és elemeik

15.3.1. Termikus vágás, darabolás

108 óra/128 óra

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata,
karbantartása.
Termikus vágási eljárások végrehajtása.
Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata.
WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása.
WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok.
Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata.
Elemi szintű számítógép-használat.

Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása.
Lemezterv készítése.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiválasztása és használata.
Munka- , baleset- és környezetvédelmi előírások betartása.

15.3.2. Gázhegesztés technológiája

109 óra/120 óra

Összeállítás pontosságának ellenőrzése.
Fűzővarratok karbantartása.
Hegesztést biztosító segédelemek ismerete, alkalmazásuk.
Gázhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok használata.
Hegesztőgázok, hegesztőpálca, folyósítószer alkalmazása.
Gázhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Összeállított gázhegesztő berendezések ellenőrzése, szivárgáspróba végzése, üzemi
nyomás beállítása.
Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantartása.
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti munkapróbák hegesztése feladatváltásnál.
Hegesztési és vágási feladatok (WPS szerint).
WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján az elkészített varratgeometria és
felülettisztítás ellenőrzése.
WPS alapján a segédanyagok beazonosítása, összekészítése.

Varrathely fémtisztára tisztítása.
Gázhegesztéshez és termikus vágáshoz szükséges védőeszközök rendeltetésszerű
használata.
A hegesztési él kialakítása, élek illesztése, fűzése.
A hegesztett kötések típusainak alkalmazása.
Hegesztőláng beállítása.
Hegesztés végrehajtása.
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolási alkalmazások.
Gépészeti rajz, diagramok értelmezése, készítése.
Hegesztési jelképek értelmezése, alkalmazásuk.
Előrajzolás, reszelés, fűrészelés, köszörülés.
Balra hegesztés.
Jobbra hegesztés.
Próbahegesztés ellenőrzése töréspróbával vagy csiszolattal.
Hegesztési eltérések felismerése, vizsgálata, javítása.
Hegeszthetőség: az acélok hegesztése, az öntöttvas hegesztése, az alumínium és
ötvözeteinek hegesztése, a réz és ötvözeteinek hegesztése, a nikkel hegesztése.
Gázpalackok cseréje, tárolása.
Forrasztások végrehajtása.
Gázhegesztés veszélyforrásainak ismerete, védőeszközök használata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása.

15.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

15.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

x

x

-

-

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

szám

1.
1.1.

Osztály-keret

Csoport -bontás

Egyéni

pont lebontása,
pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.5.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.
szóban
3.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

3.1.
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
3.2
irányítással
3.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

3.4.

Csoportos versenyjáték

x

-

x

-

4.

Gyakorlati munkavégzés körében

4.1.

Gázhegesztő szakmai munkatevékenység

4.2.

Műveletek gyakorlása

x

-

Munkamegfigyelés adott szempontok
4.3.

x

-

alapján
5.
5.1.

Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése

x

-

x

-

x

-

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
5.2.
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
5.3.
irányítással

15.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

A
11457 - 12 azonosító számú

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
feladatok megnevezésű
szakmai követelménymodul

tantárgyai, témakörei

A 11457-12 azonosító számú, Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása
során fejlesztendő kompetenciák
Hegesztési
Hegesztési ismeretek IV.

11457-12

Volfráme
lektródás
kéziívheg
esztéstech
nológiája

Termikusvágás,darabolás

Hegesztettkötés
ekvizsgálata

Volfrámelektr
ódáskéziívheg
esztéstechnoló
giája

Termikusvá
gás,darabolá
s

gyakorlatok IV.

Volfrámtelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

FELADATOK

Ellenőrzi az összeállítás pontosságát

x

Megköszörüli a fűzővarratok kezdeti és végpontjait

x

x

x

x

x

x

x

x

Behelyezi és rögzíti a munkadarabot a
hegesztőkészülékben

Elhelyezi a hegesztési geometriát biztosító
segédelemeket

Ellenőrzi a WPS (Gyártói Hegesztési Utasítás) alapján
x

x

x

az elkészített varratgeometriát és felülettisztaságot

WPS-ben meghatározott gyökvédelmet biztosít

x

x

WPS alapján segédanyagokat beazonosít és
x

x

összekészít
Felveszi és rendeltetésszerűen használja a
x

x

x

x

hegesztéshez szükséges védőeszközöket

WPS szerinti próbahegesztést végez

x

x

Végrehajtja a hegesztési feladatot (WPS szerint)

x

x

Eljárásnak megfelelő hegesztő berendezést választ

x

x

Ellenőrzi a csatlakozást HBSZ szerint

x

x

x

x

Polaritást és a paramétereket beállít

x

x

Hegesztő berendezéseket üzembe helyezi

x

x

Termikus vágáshoz paramétereket beállít,
x

x

hevítő/éghető gáz- és az oxigénellátást biztosít

Palackcserét végez

x

Üzembe helyezi a gázhegesztő-berendezést

x

x

x

x

x

x

Felveszi és rendeltetésszerűen használja a vágáshoz
szükséges védőeszközöket

x

Termikus vágást végez

x

Szemrevételezéssel ellenőrzi a munkadarabot

x

Leszedi a maradék anyagot

x

x
x

x

x

x

x

Csatlakozó elemeket csatlakoztat, és a gázmennyiséget
x

x

x

x

beállítja
Hegesztéshez szükséges eszközöket biztosít

x

x

x

x

x

x

Hegesztett kötést készít volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztéssel

Ellenőrzi a beszállási engedély meglétét

Munkavégzés közben dokumentálja a folyamatok
x

x

x

x

x

végrehajtását
SZAKMAI ISMERETEK

A Hegesztett kötés- és varrattípusok, hegesztési
x

x

varratok alap- és kiegészítő jeleinek értelmezése

A Gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

tartalma, értelmezése

A Gépkönyv, Kezelési-, Szerelési-, Karbantartási
utasítás használata

Anyagok, segédanyagok értelmezése, használata

Az ötvöző-anyagok hatása a hegeszthetőségre

x

Varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

x

Hegesztőgázok használata

x

x

x

x

x

x

x

A volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés
x

x

hozaganyagai

Egyéb hegesztési technológiák hozaganyagai

x

x

Gázhegesztő-berendezések és kezelésük

x

x

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő berendezései
x

x

és kezelésük

A fedett ívű hegesztés eszközei, berendezései és
x

x

kezelésük

A gyártói Hegesztési Utasítás (WPS) felépítése,
x

x

x

x

tartalma, értelmezése

A plazmaívhegesztés eszközei, berendezései és
x

x

kezelésük

Egyéb ívhegesztési eljárások eszközei, berendezései és
x

x

kezelésük

Az ellenállás-hegesztés eszközei, berendezései és
x

x

kezelésük

A sajtolóhegesztés eszközei, berendezései és
x

x

x

x

kezelésük

Egyéb hegesztési eljárások eszközei, berendezései és
kezelésük

Hegesztés-technológiák

x

x

A lángvágás technológiája

x

A plazmavágás technológiája

x

x

Egyéb vágási technológiák

x

x

A vágott felület hibái, eltérései

x

A hegesztő-berendezések használata

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK

Varratképzési ismeretek alkalmazása az MSZ EN ISO
6947 szerinti szabvány alapján

A varratmérő és ellenőrzőeszközök használata

x

A hegesztési varratok alap- és kiegészítő jeleinek
x

x

x

x

értelmezése

A hegesztőeljárások berendezésinek, eszközeinek

ismerete

A hegesztési biztonsági szabályzat alkalmazása

x

x

x

x

x

x

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK

Precizitás

x

x

Önállóság

x

x

x

x

x

Kézügyesség

x

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Irányíthatóság

x

x

x

x

x

Közérthetőség

x

x

x

x

x

MÓDSZER KOMPETENCIÁK

Gyakorlatias feladatértelmezés

x

x

x

x

x

A környezet tisztántartása

x

x

x

x

x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

x

x

x

x

16. Hegesztési ismeretek IV. tantárgy

62 óra/62 óra*

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

16.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló ismerje meg a különböző hegesztési technológiákat.
A tantárgy segítse elő a tanulók gépészeti gondolkodásmódjának kialakulását és fejlesztését,
járuljon hozzá a hegesztési feladatok megértéséhez, tegye képessé a tanulókat a munka
világának, ezen belül a hegesztési eljárások jellemzőinek és összefüggéseinek, valamint a
hegesztéshez használt eszközök működésének a megértésére. A tantárgy segítsen
magyarázatot adni a gyakorlatban szerzett tapasztalatokra.

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül.

16.3. Témakörök és elemeik

16.3.1. Termikus vágás, darabolás

22 óra/22 óra

Termikus vágás fogalma, elve, feltételei, folyamata.

Termikus vágás típusainak csoportosítása.
Termikus megmunkálási technológiák.
Termikus vágó berendezések (eszközök, szerszámok, gépek) felépítése, működése,
szoftvereinek ismerete.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver ismerete.
Termikus vágáshoz használt ipari gázok ismerete.
Termikus vágó berendezések üzembe- és üzemen kívül helyezése.
Termikus vágás vágott felületének minőségét meghatározó tényezők ismerete, hibák

felismerése, vizsgálata.
Fémtani ismeretek.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezésének alapismeretei.
Termikus vágással kapcsolatos tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi
eszközök jellemzői, általános ismeretek.
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések ismerete.
Munkabiztonsághoz kapcsolódó színjelölések értelmezése.

16.3.2. Volfrámelektródás kézi ívhegesztés technológiája

22 óra/22 óra

Volfrámelektródás kézi ívhegesztés elve és technológiája.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztő berendezés felépítése és működési elve.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztés paramétereinek meghatározása
Nem fogyóelektródás, védőgázas ívhegesztés eszközei, berendezései és kezelésük.
Hegesztés-technológiák.
Nem fogyóelektródás,

védőgázas ívhegesztési

anyagok előkészítésének

ismerete

hegesztéshez, a berendezések használatának elvi ismerete, a hegesztés végrehajtásának
elvi ismerete.
Egyen- és váltakozó áramú hegesztő berendezések ismerete.
Védőgázok ismerete, szerepe, tulajdonságai, jellemzői, tárolásuk.
Védőgázok hatása a beolvadási mélységre.
Gázpalackok színjelölése.

Volfrámelektródák típusai, áramterhelhetősége, nemzetközi jelölése.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztés hozaganyagai.
Volfrámelektródás ívhegesztésnél alkalmazott hegesztőpisztolyok felépítése, működése
és kezelése.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztés biztonságtechnikai előírásai.
Hegesztő áramforrás adattáblájának jellemzői.
Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem.
Hegesztőpálcák ismerete, felismerése, használati lehetőségei.
Varratképzések ismerete.
Fémek ismerete, fémtani alapismeretek.
Fémes anyagok rendszerezése.
Anyagok, segédanyagok ismerete.
Az anyagok tulajdonságainak ismerete.
Ipari vasötvözetek és tulajdonságaik.
Könnyűfémötvözetek és tulajdonságaik.
Színesfémötvözetek és tulajdonságaik.
Ötvözőanyagok hatása a hegeszthetőségre.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Szabványok ismerete.
Gépészeti rajz olvasása, értelmezése.
Gépészeti rajz készítése.
Diagramok olvasása, értelmezése.
Hegesztési jelképek értelmezése.
Gyártási utasítások értelmezése.
Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási utasítás használata.
Hegesztő felületek megtisztításának elve.
Veszélyes hulladékok szakszerű tárolásának elve.

Volfrámelekotródás ívhegesztés környezetkárosító hatása.
Tűzoltó berendezések, eszközök ismerete.
Hegesztés befejezésének tűzvédelmi előírásainak ismerete.
Munkavégzés szabályainak ismerete.

16.3.3. Hegesztett kötések vizsgálata

18 óra/18 óra

Hegesztési eltérések ismerete.
Hegesztési hibák megismerése (repedések, üregek és salakzárványok, összeolvadási- és
mérethibák, alak- és méreteltérések, egyéb hibák).
Hegesztés során elkövetett hibák felismerése, vizsgálata (előkészítés és munkadarabok
összeillesztésének hibái, gyökhiba, a varratkezdés és varratbefejezés hibái, külalaki
hibák).
Üzemi körülmények hatására kialakult eltérések felismerése (pl. kifáradás).
Hegesztett kötések minősítése.
Roncsolásos vizsgálatok elve (szakító, nyíró-szakító, hajlító, ütő-hajlító vizsgálat,
keménységmérés, mikroszkópi vizsgálat, makroszkópos vizsgálat).
Roncsolásmentes vizsgálatok elve (Felületi hibák detektálása - szemrevételezés,
folyadékbehatolásos, mágnesporos, örvényáramos vizsgálatok -, belső hibák feltárása radiográfiai, röntgen vizsgálat, ultrahangos vizsgálat).
Környezeti feltételek vizsgálata (hegesztő és környezetének védelme).
Minőségellenőrzési szempontok.
Gyártási utasítások értelmezése.

Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolások.
Műszaki rajzok olvasása, értelmezése, készítése.
Szabványok használata.
Gyártási utasítások értelmezése.
Mérőeszközök használata.
Hibajavítások végzésének ismerete.

16.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

16.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

x

x

x

-

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során

alkalmazható tanulói tevékenységformák

(ajánlás)
Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.

1.

1.1.

pont lebontása,
Osztály-keret

Egyéni

Csoport-bontás

szám

pontosítása)

Információ feldolgozó tevékenységek

Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.5.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.

tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.
szóban
3.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

3.1.
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
3.2
irányítással
3.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

x

-

3.4.

Csoportos versenyjáték

x

-

16.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

17. Hegesztési gyakorlatok IV. tantárgy

217 óra/248 óra

*Három évfolyamos képzés közismereti oktatással/két évfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

17.1. A tantárgy tanításának célja

A tanuló készségszinten sajátítsa el a különböző hegesztési eljárások technikáját, a műszaki
dokumentáció alapján végezze el önállóan a hegesztési feladatot.

Ismerje meg és tudja alkalmazni a munkáját segítő legmodernebb technológiákat.
Tanulja meg a hegesztett alkatrészek elkészítéséhez szükséges alapvető tervezési
szabályokat, számításokat, törvényszerűségeket. Ezeket az ismereteket megfelelő szakmai
rutinnal alkalmazza. Alakuljon ki a precíz, pontos munkára való igénye.

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeiként megjelölt közismereti és szakmai
tartalmakra épül és a Hegesztési ismeretek IV. elméleti tantárgyra.

17.3. Témakörök és elemeik

17.3.1. Termikus vágás, darabolás

108 óra/128 óra

Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek beüzemelése.

Termikus vágás eszközeinek beállítása, szükség szerinti minőségellenőrzése.
Termikus vágás eszközeinek, berendezéseinek rendeltetésszerű használata,
karbantartása.
Termikus vágási eljárások végrehajtása.
Termikus vágási eljárások vágófejeinek és betéteinek kiválasztása és használata.
WPS (gyártói Hegesztési Utasítás) szerinti paraméterek beállítása.
WPS szerinti hegesztést és vágási feladatok.
Vágott felület minősítése, hibáinak, eltéréseinek felismerése, vizsgálata.
Elemi szintű számítógép-használat.
Hegesztő-vágógép kezelőszoftver alkalmazása.
Lemezterv készítése.

Gépészeti rajz olvasása, értelmezési gyakorlata.
Védőeszközök kiválasztása és használata.
Munka-, baleset- és környezetvédelmi előírások betartása.

17.3.2. Volfrámelektródás kézi ívhegesztés technológiája
Volfrámelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok.

109 óra/ 120 óra

Összeállítás pontosságának ellenőrzése.
A géphez történő munka- és testkábel, illetve távszabályozó csatlakoztatásának
gyakorlata, valamint a hálózatba való bekötés.
A WPS szerinti védőgázt (védőgázokat) alkalmazása, bekötési művelete.
Élelőkészítés.
Fűzővarratok karbantartása, munkadarab összeállítása
Gépcsatlakozások ellenőrzési feladata (elektromos, gáz-, nagynyomású vezetékek).
Munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi eszközök előírásainak betartása a
munkaterületen.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztéshez szükséges hegesztőanyagok használata.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztő berendezés működése.
Egyen- és váltakozó áramú hegesztő berendezések használata.
Védőgázok szerepe, tárolásuk.
Védőgázak hatása a beolvadás mélységre.
Gázpalackok használata.
Volfrámelektróda használat.
Volfrámelektródás ívhegesztésnél alkalmazott hegesztőpisztolyok felépítése, működése
és kezelése.
Hegesztőpálcák ismerete, felismerése, használata.
Volfrámelektródás kézi ívhegesztés gépeinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantartása.
Szükséges anyagmennyiség kiszámítása.

Varrathely fémtisztára tisztítása.
Általános minőségű hegesztett kötést készítése volfrámelektródás védőgázas
ívhegesztéssel.
A berendezés HBSZ szerinti üzemen kívül helyezése.
Munkaterület karbantartása.
Hegesztési rajzjelek ismerete, varratábrázolási alkalmazások.
Gépészeti rajz, diagramok értelmezése, készítése.
Hegesztési jelképek értelmezése, alkalmazásuk.
Előrajzolás, reszelés, fűrészelés, köszörülés.
Veszélyes hulladékok kezelése, szakszerű tárolása.
Hegesztési eltérések felismerése, vizsgálata, javítása.
Védőeszközök használata.
Folyamatos minőségellenőrzést végez.
Munkahely biztonságos kialakítása, tűz- és környezetvédelem.

17.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem és/vagy szakmaspecifikus tanműhely

17.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott sajátos módszerek, tanulói
tevékenységformák

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Alkalmazott oktatási

A tanulói tevékenység

Alkalmazandó eszközök és

szervezeti kerete

felszerelések (SZVK 6. pont

Sorszám
módszer neve

egyéni

csoport

osztály

lebontása, pontosítása)

x

-

1.1

magyarázat

1.2.

elbeszélés

1.3.

kiselőadás

1.4.

megbeszélés

x

-

1.5.

vita

x

-

1.6.

szemléltetés

1.7.

projekt

x

-

1.8.

kooperatív tanulás

x

-

1.9.

szimuláció

x

-

1.10.

szerepjáték

x

-

1.11.

házi feladat

x

-

x

x

-

x

-

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó
(differenciálási módok)
eszközök és
SorTanulói tevékenységforma

felszerelések (SZVK 6.
pont lebontása,
Osztály-keret

Csoport-bontás

Egyéni

szám

pontosítása)

1.
1.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló feldolgozása

x

-

Olvasott szöveg feladattal vezetett
1.2.

x

-

feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
1.3.

x

-

x

-

x

-

jegyzeteléssel
1.4.

Információk önálló rendszerezése
Információk feladattal vezetett

1.5.
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló
2.
tevékenységek, feladatok
2.1.

Írásos elemzések készítése

x

-

2.2.

Leírás készítése

x

-

Válaszolás írásban mondatszintű
2.3.

x

-

x

-

kérdésekre
2.4.

Tesztfeladat megoldása

2.5.

Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

x

-

2.6.

Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

x

-

x

-

x

-

x

-

x

-

Tapasztalatok helyszíni ismertetése
2.7.
szóban

3.

Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos

3.1.
szövegfeldolgozás
Kiscsoportos szakmai munkavégzés
3.2
irányítással
3.3.

Csoportos helyzetgyakorlat

3.4.
4.

Csoportos versenyjáték

x

-

x

-

Gyakorlati munkavégzés körében

4.1.

Gázhegesztő szakmai munkatevékenység

4.2.

Műveletek gyakorlása

x

-

Munkamegfigyelés adott szempontok
4.3.

x

-

alapján
5.
5.1.

Szolgáltatási tevékenységek körében
Szolgáltatási napló vezetése

x

-

x

-

x

-

Önálló szakmai munkavégzés felügyelet
5.2.
mellett
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen
5.3.
irányítással

17.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti
értékeléssel.

Összefüggő szakmai gyakorlat

I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a
tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.

Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak/Témakörök
Gépészeti alapozó feladatok tantárgy

Gépészeti alapmérések
10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

Anyagismeret, anyagvizsgálat
Fémek alakítása
Alapszerelések végzése

10180-12

Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy

A hegesztés előkészítő és befejező

A hegesztés előkészítő műveletei

műveletei

A hegesztés befejező mű veletei
Hegesztési gyakorlatok I. tantárgy

11453-12

Termikus vágás, darabolás

Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok Bevontelektródás kézi ívhegesztés
technológiája

Hegesztési gyakorlatok II. tantárgy

11455-12
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Termikus vágás, darabolás
feladatok
Hegesztési gyakorlatok III. tantárgy
11456-12

Termikus vágás, darabolás

Gázhegesztő feladatok
Gázhegesztés technológiája

Hegesztési gyakorlatok IV. tantárgy

11457-12
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Termikus vágás, darabolás
feladatok

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. .évfolyamot követően

Gépészeti alapozó feladatok tantárgy

Gépészeti alapmérések
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel

Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális
mérőórával Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség,
mérése ellenőrzése
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez

Anyagismeret, anyagvizsgálat
Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata,
technológiai próbák)

Fémek alakítása
Előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megválasztása adott feladat elvégzéséhez

Alapszerelések végzése
Oldható kötések készítése

Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem mázolással, lakkozással

10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően

Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy

A hegesztés előkészítő műveletei Felhegeszti a
kifutólemezeket Fűzővarrattal munkadarabot
összeállít

A hegesztés befejező műveletei
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint

11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 1/9. évfolyamot követően

Hegesztési gyakorlatok tantárgy

Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása
Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája

Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantartása
Hegesztés végrehajtása
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos
pozíciókban Egyrétegű és többrétegű varratok készítése

11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően

Hegesztési gyakorlatok tantárgy

Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása

11456-12 Gázhegesztő feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően

Hegesztési gyakorlatok tantárgy

Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása

Gázhegesztés technológiája
Gázhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése
Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantartása
Hegesztés végrehajtása
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban

11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok*
*Három évfolyamos oktatás esetén az 2/10. évfolyamot követően

Hegesztési gyakorlatok tantárgy

Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek
keretében az összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a
tanulók egyéni kompetenciafejlesztése érdekében.

Szakmai követelménymodulok

Tantárgyak/Témakörök
Gépészeti alapozó feladatok tantárgy

Gépészeti alapmérések
10162-12
Gépészeti alapozó feladatok

Anyagismeret, anyagvizsgálat
Fémek alakítása
Alapszerelések végzése

10180-12

Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy

A hegesztés előkészítő és befejező

A hegesztés előkészítő műveletei

műveletei

A hegesztés befejező mű veletei
Hegesztési gyakorlatok I. tantárgy

11453-12

Termikus vágás, darabolás

Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok Bevontelektródás kézi ívhegesztés
technológiája
11455-12

Hegesztési gyakorlatok II. tantárgy

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Termikus vágás, darabolás
feladatok
Hegesztési gyakorlatok III. tantárgy

11456-12

Termikus vágás, darabolás

Gázhegesztő feladatok
Gázhegesztés technológiája

Hegesztési gyakorlatok IV. tantárgy

11457-12
Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Termikus vágás, darabolás
feladatok
10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
Gépészeti alapozó feladatok tantárgy

Gépészeti alapmérések
Külső kúpok mérése, ellenőrzése
Belső kúpok mérése, ellenőrzése
Munkadarabok mérése digitális mérőeszközökkel
Munkadarabok mérése digitális tolómérővel, digitális mérőórával
Felületi érdesség ellenőrzése, mérése
Munkadarabok alak- és helyzetpontosságának mérése, ellenőrzése
Körkörösség ellenőrzése, tengely ütésellenőrzése
Egyenesség, síklapúság, derékszögesség, párhuzamosság, egytengelyűség,

mérése ellenőrzése
Mérési dokumentumok készítése
Felvételi vázlatok készítése méretellenőrzésekhez

Anyagismeret, anyagvizsgálat
Roncsolásos anyagvizsgálatok (szakítóvizsgálat, keménység vizsgálata,
technológiai próbák)

Fémek alakítása
Előrajzolással szembeni követelmények
Az előrajzolás lépései
Az előrajzolás szerszámai, eszközei
Mérő és ellenőrző eszközök
A felületszínezés lehetőségei
A térbeli előrajzolás eszközei
Az előrajzolás folyamata
Az előrajzolás biztonságtechnikai előírásai
Síkbeli és térbeli előrajzolás
Síkbeli és térbeli előrajzolás eszközei, segédeszközei és mérőeszközeinek
megválasztása adott feladat elvégzéséhez

Alapszerelések végzése
Oldható kötések készítése
Nem oldható kötések készítése
Különféle fémfelületek előkészítése
Felületvédelem mázolással, lakkozással

10180-12 A hegesztés előkészítő és befejező műveletei

Hegesztési alapgyakorlatok tantárgy

A hegesztés előkészítő műveletei Felhegeszti a
kifutólemezeket Fűzővarrattal munkadarabot
összeállít

A hegesztés befejező műveletei
Elvégzi a hibajavításokat szükség szerint

11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

Hegesztési gyakorlatok tantárgy

Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása
Bevontelektródás kézi ívhegesztés technológiája

Bevontelektródás kézi ívhegesztés berendezéseinek, eszközeinek beüzemelése és
karbantartása
Hegesztés végrehajtása
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos
pozíciókban Egyrétegű és többrétegű varratok készítése

11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

Hegesztési gyakorlatok tantárgy

Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása

11456-12 Gázhegesztő feladatok

Hegesztési gyakorlatok tantárgy

Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása

Gázhegesztés technológiája
Gázhegesztő berendezés üzembe- és üzemen kívül helyezése
Hegesztés eszközeinek beüzemelése és karbantartása
Hegesztés végrehajtása
Varratképzés az MSZ EN ISO 6947 szerinti szabványos pozíciókban

11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

Hegesztési gyakorlatok tantárgy

Termikus vágás, darabolás
Termikus vágási eljárások végrehajtása

1.30.
SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV
a
34 621 01
GAZDA
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
I. A szakképzés jogi háttere
A szakképzési kerettanterv
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,
valamint
– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,
– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.
9.) Korm. rendelet, és
– a 34 621 01 számú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó rendelet
alapján készült.

II. A szakképesítés alapadatai
A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01
Szakképesítés megnevezése: Gazda
A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIII. Mezőgazdaság
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Elméleti képzési idő aránya: 40%
Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
– 3 évfolyamos képzés esetén: a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai végzettség hiányában

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
kiadó rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában
Szakmai előképzettség: —
Előírt gyakorlat: —
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: —
IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező
pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható:
Tantárgy

Szakképesítés/Szakképzettség

-

-

-

-

Tárgyi feltételek
A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: Nincs
Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: Nincs
V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra
A szakközépiskolai képzésben a heti és éves szakmai óraszámok:

évfolyam

heti óraszám
szabadsáv
nélkül
14,5 óra/hét

9. évfolyam
Ögy
10. évfolyam
23 óra/hét
Ögy
11. évfolyam
23 óra/hét
Összesen:

évfolyam

heti óraszám
szabadsáv
nélkül

éves óraszám
szabadsáv
nélkül
522 óra/év
140
828 óra/év
140
713 óra/év
2343 óra
éves óraszám
szabadsáv
nélkül

heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

17 óra/hét

612 óra/év
140
900 óra/év
140
791 óra/év
2583 óra

25 óra/hét
25,5 óra/hét

heti óraszám
szabadsávval

éves óraszám
szabadsávval

1. évfolyam
31,5 óra/hét
Ögy.
2. évfolyam
31,5 óra/hét
Összesen:

1134 óra/év
160 óra
977 óra/év
2271 óra

35 óra/hét
35 óra/hét

1260 óra/év
160 óra
1085 óra/év
2505 óra

1. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés
közismereti oktatás nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással
1/9. évfolyam
heti óraszám

Összesen

e

gy

7

7,5

ögy

2/10. évfolyam
heti óraszám
e

gy

10

13

140
Összesen

ögy

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

heti óraszám heti óraszám
e

gy

e

gy

10

13

14

17,5

140

14,5

23,0

23
0,5

0,5

11497-12
Foglalkoztatás I.

Foglalkoztatás I.

2

2

10998-16 Növénytermesztés

10999-16 Kertészeti alapok

2

1,5
2
2

e

gy

13

18,5

31,5

Foglalkoztatás II.

Állattartás 1.
Állattartás 2.
Állattartási gyakorlat
Általános növénytermesztés
Részletes növénytermesztés
Általános növénytermesztési
gyakorlat
Részletes növénytermesztési
gyakorlat
Zöldség kertészet
Gyümölcs kertészet
Zöldség kertészeti gyakorlat

heti óraszám

160

11499-12
Foglalkoztatás II.

10997-16 Állattartás

ögy

2. évfolyam

31,5

2,5

1
3

1,5
3

4

2

4

5

2
1,5
2

1,5
1

4

2
1,5

1
1
1,5

3

4

6
2,5

1
1

3
1

2,5

2

Gyümölcs kertészeti gyakorlat
Műszaki ismeretek
Műszaki ismeretek gyakorlat
11001-16 Agrárkereskedelem, Gazdálkodási ismeretek
vállalkozás és ügyvitel
Gazdálkodási ismeretek gyakorlat
11002-12 Gazda kiegészítő
Kiegészítő tevékenységek
tevékenységei
11000-16 Mezőgazdasági
géptan

2
1

1
2

0,5

2
1

2
1

1
1,5

2
1

2
2
3
2

1
1

2,5
1
2
1

2
0,5

1
1

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra
meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.
Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.

2. számú táblázat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
Szakközépiskolai képzés közismereti oktatás
nélkül

Szakközépiskolai képzés közismereti oktatással

1/9. évfolyam

2/10. évfolyam

3/11.
évfolyam

1. évfolyam

2. évfolyam

Összesen

Összesen

11497-12
Foglalkoztatás I.

11499-12
Foglalkoztatás II.

A szakképesítésre
vonatkozó:

e

gy

252

270

ögy

e

gy

360

468

140
Összesen

ögy

Összesen

e

gy

e

gy

311

403

494

630

140

522

ögy

e

gy

403

573

160

828

714

1124

2064

976

Elméleti óraszámok (arány ögy-vel)

923 óra (39,4%)

897 óra (39,7%)

Gyakorlati óraszámok (arány ögy-vel)

1141 óra (60,6%)

1203 óra (60,3%)

Foglalkoztatás II.

0

0

0

0

15

0

15

15

0

0

2100

0

15

Munkajogi alapismeretek

4

4

4

4

Munkaviszony létesítése

4

4

4

4

Álláskeresés

4

4

4

4

Munkanélküliség

3

3

3

3

62

62

Foglalkoztatás I.

0

0

0

0

62

0

0

0

0

62

Nyelvtani rendszerezés 1

10

10

10

10

Nyelvtani rendszerezés 2

10

10

10

10

Nyelvi készségfejlesztés

24

24

24

24

Munkavállalói szókincs

18

18

18

18

10997-16 Állattartás

Állattartás 1.
Az állati test felépítése és működése
Az állattenyésztés alapfogalmai,
értékmérő tulajdonságok
A gazdasági állatok szaporítása, a
nemesítés folyamata
A gazdasági állatok környezeti igényei,
elhelyezése, gondozása
Takarmányozástani alapfogalmak, a
takarmányok csoportosítása
Munka-, tűz- és környezetvédelem az
állattartásban
Állat-egészségügyi és állathigiéniai
alapfogalmak
Állattartás 2.
A ló tenyésztése és tartása
A szarvasmarha tenyésztése és tartása
A juh és a kecske tenyésztése és
tartása
A sertés tenyésztése és tartása
A baromfifélék tenyésztése és tartása
Legeltetés, az ökológiai gazdálkodás
lehetőségei az állattartásban
Állattartási gyakorlat
Az állati test felépítése, általános
állattenyésztési gyakorlatok
Takarmányozástani gyakorlatok
Állat-egészségügyi és higiéniai
gyakorlatok
A ló tartási és tenyésztési gyakorlata

72
22

0

54

0

0

0

126
22

90
22

20

20

20

22

22

12

18

18

18

18

20

20

18

18

8
16
0

0

72
20
30

0

46

0

22

0

72

0

108

0

31

0

121
22
20

8

20

8

8

8

16

15

15

118
20
30

0

0

93
10
24

0

93
10
24

22

18

18

18
20

18
20

15
18

15
18

8

8

8

8

0

124

304

0

144

0

155

299

22

22

24

24

22

22

24

24

20

20

21

21

30

25

25

8

22

10998-16 Növénytermesztés

A szarvasmarha tartási és tenyésztési
gyakorlata
A juh és a kecske tartási és tenyésztési
gyakorlata
A sertés tartási és tenyésztési
gyakorlata
A baromfifélék tartási és tenyésztési
gyakorlata
Általános növénytermesztés
A növény és környezete, éghajlattani
ismeretek
Talajtani ismeretek
Talajművelés és talajművelési
rendszerek
Tápanyag utánpótlás
A növények szaporítása és vetése
Növényápolás
Betakarítás és tartósítás, termények
tárolása
Részletes növénytermesztés
A gabonafélék termesztéstechnológiája
A hüvelyes növények
termesztéstechnológiája
Gyökér- és gumós növények
termesztéstechnológiája
Az ipari növények
termesztéstechnológiája
A szálastakarmányok
termesztéstechnológiája
Gyepgazdálkodási ismeretek

50

20

20

70

36

31

31

48

48

48

48

56

56

56

56

0

72

72

0

72

9

9

9

9

10

10

10

10

20

20

20

20

10
7
9

10
7
9

10
7
9

10
7
9

7

7

7

7

100
32

0

36

72

0

0

0

0

54
32

0

0

0

46

22

0

70

50

0

0

0

93
31

0

93
31

22

20

20

6

6

6

6

14

14

12

12

14

14

12

12

12

12

12

12

10999-16 Kertészeti alapok

Általános növénytermesztési
gyakorlat
Talajtani ismeretek a gyakorlatban
Talajművelés és talajművelési
rendszerek a gyakorlatban
Tápanyag utánpótlás a gyakorlatban
A növények szaporítása és vetése
Növényápolási gyakorlatok
Betakarítás és tartósítás, termények
tárolása
Részletes növénytermesztési
gyakorlat
A gabonafélék termesztéstechnológiája
A hüvelyes növények
termesztéstechnológiája
Gyökér- és gumós növények
termesztéstechnológiája
Az ipari növények
termesztéstechnológiája
A szálastakarmányok
termesztéstechnológiája
Gyepgazdálkodási ismeretek
Zöldség kertészet
Általános zöldségtermesztési
ismeretek
Burgonyafélék
termesztéstechnológiája
A káposztafélék
termesztéstechnológiája
A kabakosok termesztéstechnológiája

0

0

72

0

36

0

0

108

0

144

0

0

144

16

16

20

20

24

24

32

32

16
16
18

16
16
18

22
21
24

22
21
24

18

18

25

25
186

186

44

42

42

10

40

38

38

30

30

28

28

30

30

28

28

30

30

28

28

10
0

22
90

90

22
0

22
90

20

20

20

20

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

54

0

0

0

36

72

124

196

30

14

30

12
0

0

0

0

0

0

0

0

A gyökérzöldségfélék
termesztéstechnológiája
A hüvelyesek termesztéstechnológiája
A hagymafélék
termesztéstechnológiája
A levélzöldségek
termesztéstechnológiája
Gyümölcs kertészet
Általános gyümölcstermesztési
ismeretek
Az almagyümölcsűek
termesztéstechnológiája
A csonthéjas gyümölcsűek
termesztéstechnológiája
A bogyós gyümölcsűek
termesztéstechnológiája
Szőlőtermesztési ismeretek és
technológiák
A szőlő feldolgozása, alapvető
pinceműveletek
Zöldség kertészeti gyakorlat
Burgonyafélék
termesztéstechnológiája
A káposztafélék
termesztéstechnológiája
A kabakosok termesztéstechnológiája
A gyökérzöldségfélék
termesztéstechnológiája
A hüvelyesek termesztéstechnológiája
A hagymafélék
termesztéstechnológiája

0

0

0

54

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

10

10

67

0

36

0

31

0

0

93

0

93

18

18

22

22

12

12

16

16

6

6

10

10

6

6

10

10

20

20

25

25

5

5

10

10

0

36

0

31

121

0

90

0

62

152

18

18

18

7

25

18

18

18

7

25

18

18

18

7

25

9

8

17

9

10

19

9

6

15

9

9

18

9

7

16

9

9

18

11000-16 Mezőgazdasági géptan

A levélzöldségek
termesztéstechnológiája
Gyümölcs kertészeti gyakorlat
Az almagyümölcsűek
termesztéstechnológiája
A csonthéjas gyümölcsűek
termesztéstechnológiája
A bogyós gyümölcsűek
termesztéstechnológiája
Szőlőtermesztési ismeretek és
technológiák
A szőlő feldolgozása, alapvető
pinceműveletek
Műszaki ismeretek
Anyagismeret és gépelemek
Az erőgépek felépítése és működése
A talajművelő gépek felépítése és
működése
A tápanyag visszapótlás gépeinek
felépítése és működése
A vetés, ültetés és palántázás gépeinek
felépítése és működése
A növényvédelem gépeinek felépítése
és működése
A betakarítás gépeinek felépítése és
működése
Az állattenyésztés gépeinek felépítése
és működése
Műszaki ismeretek gyakorlat
Anyagismeret és gépelemek
Az erőgépek felépítése és működése
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11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

11
00
212
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zda
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gés
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A talajművelő gépek felépítése és
működése
A tápanyag visszapótlás gépeinek
felépítése és működése
A vetés, ültetés és palántázás gépeinek
felépítése és működése
A növényvédelem gépeinek felépítése
és működése
A betakarítás gépeinek felépítése és
működése
Az állattenyésztés gépeinek felépítése
és működése
Gazdálkodási ismeretek
Közgazdaságtani alapfogalmak
Számviteli és adózási ismeretek
Banki, pénzügyi alapfogalmak
Vállalkozási ismeretek
Munkajogi ismeretek
Agrártámogatási ismeretek
Gazdálkodási ismeretek gyakorlat
A vállalkozás működtetése
Számviteli és pénzügyi gyakorlatok
A termelés nyilvántartásának
dokumentációja
Támogatások igénylése, pályázati
dokumentáció és beszámoló
Beszerzés, értékesítés és szállítás
bizonylatai
Üzleti levelezés, adminisztráció,
kommunikáció
Kiegészítő tevékenységek
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A falusi vendéglátás és turizmus
alapfogalmai
Hagyományos élelmiszertartósítási
módok
Hagyományos termék feldolgozások,
élelmiszer előállítások módok
Élelmiszer higiénia és minőség
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Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves
kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került.
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie.
A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás.

A
11499-12 azonosító számú
Foglalkoztatás II.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás II.

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Munkaviszonyt létesít
Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat
Feltérképezi a karrierlehetőségeket
Vállalkozást hoz létre és működtet
Motivációs levelet és önéletrajzot készít
Diákmunkát végez

x
x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Munkavállaló jogai, munkavállaló
kötelezettségei, munkavállaló felelőssége
Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák
Speciális jogviszonyok (önkéntes munka,
diákmunka)
Álláskeresési módszerek
Vállalkozások létrehozása és működtetése
Munkaügyi szervezetek
Munkavállaláshoz szükséges iratok
Munkaviszony létrejötte
A munkaviszony adózási, biztosítási, egészségés nyugdíjbiztosítási összefüggései
A munkanélküli (álláskereső) jogai,
kötelezettségei és lehetőségei
A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és
pályaválasztási tanácsadás)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban

x
x

Elemi szintű számítógép használat
Információforrások kezelése
Köznyelvi beszédkészség

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Önfejlesztés
Szervezőkészség

x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Információgyűjtés

x
x

4. Foglalkoztatás II. tantárgy

15 óra/15 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

4.1. A tantárgy tanításának célja
A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz,
munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.
4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
—
4.3. Témakörök
4.3.1.
Munkajogi alapismeretek
4 óra/4 óra
Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés,
munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás,
munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége
(vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték).
Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör,
munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés,
pihenőidők, szabadság.
Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony,
közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony.
Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új
munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés,
rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági,
turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási
munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.
4.3.2.
Munkaviszony létesítése
4 óra/4 óra
Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és
határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás
szabályai, próbaidő.
Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó
dokumentumok.

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó
járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei,
biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és
munkaviszony.
4.3.3.
Álláskeresés
4 óra/4 óra
Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete,
mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete.
Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai
önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és
fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése.
Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok,
kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban
történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek
adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe.
Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási
Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).
Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe.
4.3.4.
Munkanélküliség
3 óra/3 óra
A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő
nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb
kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése,
nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a
munkaközvetítés.
Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési
segély. Utazási költségtérítés.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb
szabályai
Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása,
foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási
támogatások).
Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás,
mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének,
megszüntetésének szabályai.
A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és
pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás.
4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

vita

x

4.

szemléltetés

5.

szerepjáték

6.

házi feladat

x
x
x

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3

csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

4.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
11497-12 azonosító számú
Foglalkoztatás I.
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Foglalkoztatás I.

A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Idegen nyelven:
bemutatkozik (személyes és szakmai
vonatkozással)
egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölt
idegen nyelvű szakmai irányítás,
együttműködés melletti munkát végez

x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Idegen nyelven:
közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran
használt egyszerű szavak, szókapcsolatok
a munkakör alapkifejezései

x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Egyszerű formanyomtatványok kitöltése
idegen nyelven
Szakmai párbeszédben elhangzó idegen
nyelven feltett egyszerű kérdések megértése,
illetve azokra való reagálás egyszerű
mondatokban

x

x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Nyelvi magabiztosság
Kapcsolatteremtő készség
MÓDSZERKOMPETENCIÁK

x
x

Információgyűjtés
Analitikus gondolkodás

x
x

5. Foglalkoztatás I. tantárgy

62 óra/62 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

5.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok képesek legyenek személyes és szakmai vonatkozást is
beleértve bemutatkozni idegen nyelven. Továbbá egyszerű alapadatokat tartalmazó
formanyomtatványt kitölteni. Illetve cél, hogy a tanuló idegen nyelvű szakmai irányítás mellett képes
legyen eredményesen végezni a munkáját.
Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy alapvető nyelvtani
rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve a mondatszerkesztési
eljárásokhoz kapcsolódóan. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív
memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 4 alapvető, a mindennapi élethez
kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a
szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés.
5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Idegen nyelvek
5.3. Témakörök
5.3.1.
Nyelvtani rendszerezés 1
10 óra/10 óra
A 10 óra alatt a tanulók átismétlik a 3 alapvető idősíkra (jelen, múlt, jövő) vonatkozó igeidőket,
illetve begyakorolják azokat, hogy a munkavállaláshoz kapcsolódóan az állásinterjú során ne
okozzon gondot sem a múltra, sem a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra
adandó egyszerű mondatokban történő válaszok megfogalmazása. A témakör elsajátítása révén
a diák alkalmassá válik a munkavégzés során az elvégzendő, illetve elvégzett feladathoz
kapcsolódó a munkaadó által idegen nyelven feltett egyszerű, az elvégzendő munka elért
eredményére, illetve a jövőbeli feladatokra vonatkozó kérdések megértésére, valamint a helyes
igeidő használattal ezekre egyszerű mondatokban is képes lesz reagálni.
A célként megfogalmazott idegen nyelvi magabiztosság csak az alapvető igeidők helyes és pontos
használata révén fog megvalósulni.
5.3.2.

Nyelvtani rendszerezés 2

10 óra/10 óra

A témakör tananyagaként megfogalmazott nyelvtani egységek – a tagadás, a jelen idejű
feltételes mód, illetve a segédigék (képesség, lehetőség, szükségesség) - használata révén a diák
képes lesz egzaktabb módon idegen nyelven bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban
egyaránt. Egyszerű mondatokban meg tudja fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett
kérdésekre a választ kihasználva a 3 alapvető igeidő, a segédigék által biztosított nyelvi precizitás
adta kereteket. A kérdésfeltevés, a szórend alapvető szabályainak elsajátítása révén alkalmassá
válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve
esetlegesen ő maga is egyszerű tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás
során.
5.3.3.
Nyelvi készségfejlesztés
24 óra/24 óra
(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése fonetikai
készségfejlesztéssel kiegészítve)
A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk célja, hogy rendszerezze a diák idegen nyelvi
alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. Az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az
idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 4 alapvető társalgási témakörön keresztül valósul
meg. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó
szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a
nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a
képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi
asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség
arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a
célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök
elsajátítása során valósul meg.
Az elsajátítandó témakörök:
személyes bemutatkozás
a munka világa
napi tevékenységek, aktivitás
étkezés, szállás
Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely során
a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló.
5.3.4.

Munkavállalói szókincs

18 óra/18 óra

(Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása)
A 20 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 44 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után
lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák egyszerű mondatokban, megfelelő nyelvi tartalmi
koherenciával tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. A témakör tananyagának
elsajátítása révén alkalmas lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban.
Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését. Elsajátítja azt a szakmai
jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről,
munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára
vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el.
5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes tanteremben,
hiszen az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik.
5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, mind pedig a
tanulói tevékenységformák.

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály
x

1.

magyarázat

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

4.

kooperatív tanulás

x

5.

szerepjáték

x

6.

házi feladat

x

7.

digitális alapú
feladatmegoldás

x

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

Levélírás
Válaszolás írásban
mondatszintű kérdésekre
Komplex információk körében
Elemzés készítése
tapasztalatokról
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
szövegfeldolgozás
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

x

x
x

5.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
10997-16 azonosító számú
Állattartás
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Állattartási gyakorlat

Állattartás 2.

Állattartás 1.

A 10997-16 azonosító számú Állattartás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak
és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Gazdálkodásához kapcsolódó információkat
gyűjt
Alkalmazza az állattartás, és tenyésztés
tradicionális és korszerű technológiáit,
eljárásait
A jogszabályi környezetnek megfelelően végzi
tevékenységét
Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz
Takarmányt tartósít, tárol
Takarmányadagot állít össze
Takarmányt előkészít, kioszt, itat, állatot
legeltet
Figyelemmel kíséri az állatok viselkedését,
egészségi állapotát, beteg állatot elkülönít
Szükség esetén értesíti az állatorvost, és
segédkezik az állat kezelésében
Állatokat ápol, csoportosít, ellát,
szükségleteiket kielégíti
Állatot mozgat, terel, szállít
Állatot mérlegel, jelöl, minősít
Ivarzó állatot felismer, kiválaszt
Elvégzi/elvégezteti a pároztatást, segédkezik a
vemhesség megállapításánál
Ellést, fialást előkészít, levezet
Újszülött állatot, anyaállatot ellát

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Elvégzi a gépi fejést és a hozzá kapcsolódó
műveleteket
Tojást gyűjt, kezel, tojást keltet
Kitrágyázást, almozást végez, trágyát kezel
Istállót, berendezést takarít, fertőtlenít
Rágcsáló-, rovarirtásról gondoskodik
Gondoskodik a napi fertőtlenítésről,
betartja/betartatja a járványveszély megelőző
intézkedéseket
Az állattartáshoz kapcsolódó munka-, tűz- és
környezetvédelmi feladatokat ellát

x
x
x
x
x
x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Állattartáshoz kapcsolódó jogszabályok,
rendeletek, szakmai anyagok
Takarmányozástan (takarmányozási módok)
Táplálóanyag-szükséglet, takarmányadag
összeállítása
Gazdasági állatok emésztési sajátosságai
Gazdasági állatok viselkedése
Gazdasági állatok mozgatása, szállítása
Etetés, itatás módja, rendje
Trágyázás, almozás, a trágyakezelés módjai
Istállóklíma, környezeti igények
Haszonállat hízlalás
Tejtermeltetés, gépi fejés
Tojás termeltetés, keltetés
Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés módjai és
lehetőségei
Kártevőirtás
A gazdasági állatok gondozása, szaporítása
Ellés, fialás jelei, szakaszai, lefolyása
Anyaállat, újszülött állat igényei, tejtáplálás
Szarvasmarha, ló, sertés, juh/kecske, baromfi
tenyésztése
Beteg állatok felismerése, teendő beteg állatok
esetén, elsősegélynyújtás módjai

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

A bejelentési kötelezettség fogalma, módjai
Állattartó telepek járványvédelme
Az állattartás munka-, tűz- és
környezetvédelme

x
x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Állatok megközelítése, viselkedésének
értelmezése
Környezeti tényezők értékelése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Mennyiségérzék
A jó gazda gondossága

x

x

x

x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Precizitás

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Empatikus készség
Motiválhatóság

x
x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Ismeretek helyén való alkalmazása
Helyzetfelismerés
Módszeres munkavégzés

x
x
x

6. Állattartás 1. tantárgy

126 óra/121 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

6.1. A tantárgy tanításának célja
Az általános állattenyésztés témakörébe tartoznak azok a domesztikációs, rendszerezési, küllemtani,
genetikai, tenyésztési, nemesítési, tartási, szaporítási, felnevelési, szervezési ismeretek és szabályok,
amelyek minden állatfajra és minden állati termék termelésére érvényesek. Az általános
állattenyésztés oktatásának a célja, hogy olyan szemléletet alakítson ki, amely az adott természeti,
gazdasági és társadalmi körülmények között folytatandó, konkrét tenyésztési tevékenységhez
feltétlenül szükséges.
A tanuló képessé válik az általános állattartással kapcsolatos átfogó alap szakismeret nyújtására, mely
ismeretek birtokában értelmezi az állattartás, az állattenyésztés elméleti kérdéseit.
6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika és biológia közismereti tartalmak
Műszaki ismeretek szakmai tartalmai
Takarmányozási és szaporítási szakmai tartalmak
6.3. Témakörök
6.3.1.

Az állati test felépítése és működése

Az állati szervezet kémiai és biológiai felépítése
A gazdasági állatok testtájai
A mozgás szervrendszere (aktív, passzív)
Az emésztőkészülék
Hím- és női ivarszervek és működésük
A nemi működés hormonális és idegrendszeri szabályozása
A tojás képződése
A tőgy anatómiája, tejképződés és tejleadás

22 óra/22 óra

6.3.2.

Az állattenyésztés alapfogalmai, értékmérő tulajdonságok

20 óra/20 óra

Állattenyésztési alapfogalmak
Külső értékmérő tulajdonságok
Testméretek felvétele
Küllemi bírálat
Belső értékmérő tulajdonságok (tejtermelő-, hústermelő-, tojástermelő-, gyapjútermelő-,
erőtermelő képesség, takarmányértékesítő-képesség, egyéb belső értékmérő tulajdonságok)
A termékenység és szaporaság mutatói
6.3.3.

A gazdasági állatok szaporítása, a nemesítés folyamata

22 óra/20 óra

A szaporítás alapfogalmai: ivarzás, ivarzási ciklus, ivar- és tenyészérettség, párosítás, pároztatási
módok, mesterséges termékenyítés, fedeztetés, vemhesség, ellés/fialás
A nemesítés folyamata: tenyészcél, tenyészértékbecslés, tenyészkiválasztás, törzskönyvezés,
tenyésztési eljárások (fajtatiszta tenyésztés, keresztezés)
Tenyésztésszervezés, törzskönyvezés, teljesítményvizsgálatok
6.3.4.

A gazdasági állatok környezeti igényei, elhelyezése, gondozása
18 óra/18 óra

A gazdasági állatok elhelyezésének környezeti feltételei
Az elhelyezés iránt támasztott általános követelmények
A környezeti igény és biztosítása: hőmérséklet igény, páratartalom szabályozása, levegőmozgás
szabályozása, fényigény
Az állatok elhelyezésének technológiái (tartási módok, az istálló berendezése, felszerelései,
tartozékai)
A gazdasági állatok viselkedése, fontosabb viselkedési formák
Bánásmód az állatokkal
A gazdasági állatok gondozása
A gazdasági állatok szállítása
6.3.5.

Takarmányozástani alapfogalmak, a takarmányok csoportosítása
20 óra/18 óra

A takarmányok kémiai összetétele

A takarmányok csoportosítása
A takarmányok emészthetősége, értéksülése és táplálóértéke
A takarmányok tartósítása és tárolása
A takarmányok előkészítése etetésre
6.3.6.

Munka-, tűz- és környezetvédelem az állattartásban

8 óra/8 óra

A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat állattenyésztési és tartási vonatkozásai
Az állattartás és takarmány tárolás tűzrendészeti követelményei
Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot környezetvédelmi vonatkozásai az állattartásban
A Kölcsönös Megfeleltetés környezetvédelmi vonatkozásai az állattartásban
6.3.7.

Állat-egészségügyi és állathigiéniai alapfogalmak

16 óra/15 óra

Állattartás és állati termék termelés higiéniai előírásai
A takarmányozás higiéniai előírásai
A beteg állat életjelenségei és felismerésük
A gyakoribb állatbetegségek megelőzése, ellátása
A betegségek keletkezésének okai (külső és belső kórokok)
Állategészségügyi hatósági rendszabályok és jelentőségük

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
x
Tesztfeladat megoldása
x
x
Képi információk körében
Anatómiai ábrák,
Rajz értelmezése
x
x
makettek

6.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

7. Állattartás 2. tantárgy

118 óra/93 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

7.1. A tantárgy tanításának célja
A részletes állattenyésztés témaköre az egyes állatfajok (ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske,
baromfi) tenyésztésével, illetve az egyes termékek (tej, hús, tojás, gyapjú stb.) előállításával
kapcsolatos speciális ismereteket öleli fel.
A részletes állattenyésztési témakörök oktatásának a célja, hogy olyan szemléletet alakítson ki, amely
az adott természeti, gazdasági és társadalmi körülmények között folytatandó, konkrét állattenyésztési
és tartási tevékenységekhez feltétlenül szükségesek.
A tanuló képessé válik az állattartással kapcsolatos átfogó alap szakismeret nyújtására, mely
ismeretek birtokában értelmezi az állattartás, az állattenyésztés elméleti kérdéseit.
7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika és biológia közismereti tartalmak
Műszaki ismeretek szakmai tartalmai
Takarmányozási és szaporítási szakmai tartalmak
7.3. Témakörök
7.3.1.

A ló tenyésztése és tartása

20 óra/10 óra

A ló elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint
A ló faji sajátosságai, értékmérő tulajdonságai, lófajták csoportosítása, fajtái
A ló tenyésztése, szaporítása, csikónevelés
A ló takarmányozása
A ló elhelyezése, ápolása, gondozása
Trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés
A ló egészségvédelme (betegségmegelőzés, diagnosztikai vizsgálatok, bánásmód a beteg állattal)
A ló mozgatása, mérlegelése, szállítása

Szerszám és kocsi ismeret
7.3.2.

A szarvasmarha tenyésztése és tartása

30 óra/24 óra

A szarvasmarha elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint
A szarvasmarha faji sajátosságai, értékmérő tulajdonságai, fajtái
A szarvasmarha szaporítása, borjúnevelés, felnevelés
A tejtermelő tehenek tartása és takarmányozása
A hízómarha tartása és takarmányozása
A szarvasmarha egészségvédelme (betegségmegelőzés, diagnosztikai vizsgálatok, bánásmód a
beteg állattal)
A szarvasmarha mozgatása, mérlegelése, szállítása
Fejés és tejkezelés
Tejvizsgálatok

7.3.3.

A juh és a kecske tenyésztése és tartása

22 óra/18 óra

A juh elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint
A juh faji sajátosságai és értékmérő tulajdonságai, fajtái
A juh szaporítása, báránynevelés, felnevelés, hízlalás
A juh takarmányozása
A juh ápolása és gondozása
A kecske faji sajátosságai, értékmérő tulajdonságai, fajtái
A kecske szaporítása és felnevelése
A kecske takarmányozása és gondozása
A juh és a kecske egészségvédelme (betegségmegelőzés, diagnosztikai vizsgálatok, bánásmód a
beteg állattal)
7.3.4.

A sertés tenyésztése és tartása

18 óra/15 óra

A sertés elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint
A sertés faji sajátosságai, értékmérő tulajdonságai, sertésfajták csoportosítása, fajtái
A sertés tenyésztése, szaporítása, a malacnevelés

A sertés takarmányozása
Az etetés és az itatás technikája
A sertés hízlalása
A sertés elhelyezése, ápolása, gondozása
Trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés
A sertés egészségvédelme (betegségmegelőzés, diagnosztikai vizsgálatok, bánásmód a beteg
állattal)
A sertés mozgatása, mérlegelése, szállítása
7.3.5.

A baromfifélék tenyésztése és tartása

20 óra/18 óra

A baromfifélék elnevezése kor, ivar és hasznosítás szerint
A baromfifélék értékmérő tulajdonságai, fajtái
A pecsenyecsirke elhelyezése, gondozása, takarmányozása
Az árutojás termelő tyúk elhelyezése, gondozása, takarmányozása, árutojás kezelés
A vízi szárnyasok (lúd, kacsa) tartása és takarmányozása
Egyéb baromfi fajok (gyöngytyúk, pulyka) tartása és takarmányozása
A baromfifélék egészségvédelme (betegségmegelőzés, diagnosztikai vizsgálatok, bánásmód a
beteg állattal)
7.3.6.

Legeltetés, az ökológiai gazdálkodás lehetőségei az állattartásban
8 óra/8 óra

A legeltetés módjai
A legelő ápolása
A legeltetés természetvédelmi vonatkozásai
Átállás ökológiai állattartásra, termékminősítés intézményei és módjai
Az ökológiai állattartás feltételei, előírásai
7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg önálló
x
feldolgozása
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
jegyzeteléssel
Információk önálló
x
rendszerezése
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
x
Tesztfeladat megoldása
x
x
Képi információk körében

3.1.

rajz értelmezése

x

x

Tartástechnológiai rajzok,
ábrák

7.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

8. Állattartási gyakorlat tantárgy

304 óra/299 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

8.1. A tantárgy tanításának célja
A tantárgy elsajátítása során a tanuló megismerkedik az állatok hasznosítására irányuló összetett
tevékenységekkel, az állati termékek és szolgáltatások előállításának gyakorlati elemeivel. Ezeknek
megfelelően az állattartási gyakorlat tantárgy magában foglalja a különböző gazdasági állatfajok
elhelyezésével, tartásával, takarmányozásával, szaporításával, ápolásával, gondozásával,
egészségvédelmével, az állati termékek nyerésével (pl. fejés, nyírás, vágás) kapcsolatos gyakorlati
ismereteket, munkákat, azok szervezését, irányítását.
A tanuló képessé válik az általános és a részletes állattartással kapcsolatos átfogó alap szakismeretek
alkalmazására, szakszerűen elvégzi az állattenyésztési és tartási tevékenységeket. A szakképzésben
résztvevők alkalmassá válnak az állattenyésztési munkák önálló végrehajtására, családi vagy
magángazdálkodói keretek között a piaci igényeknek megfelelő állati termék előállítására.
8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika és biológia közismereti tartalmak
Műszaki ismeretek szakmai tartalmai
Takarmányozási és szaporítási szakmai tartalmak
8.3. Témakörök
8.3.1.

Az állati test felépítése, általános állattenyésztési gyakorlatok

22 óra/24 óra

Bonctani alapgyakorlatok: a főbb szövetek és szervek felismerése, működése
Állattartó gazdaság megismerése
Alapvető tartási és takarmányozási módok
Állatfajok, fajták, hasznosítási típusok felismerése
Állat csoportok kialakításának szempontjai, állatlétszám korcsoportonként
Tenyészcél, főbb termelési mutatók rögzítése, kiszámítása
Tenyésztéshez kapcsolódó dokumentációk megismerése, vezetése
A gazdaság napi és időszakos munkarendje
A külső testalakulás és a hasznosítás összefüggése
Testtájékok felismerése
Küllemi bírálat, küllem megítélése fajonként, hasznosítási irányonként
Testméretek felvétele
Ivarjellegek meghatározása
Az állatok jelölése, jelölési módszerek, azonosítás
Az ivarzó állat felismerése, a termékenyítés módszerei, a vemhesség jelei
A közeledő ellés/fialás jelei, előkészület az ellésre/fialásra
Az elletés/fiaztatás munkafolyamata
Az állatok testtömegének megállapítása becsléssel és méréssel
Az állatok megközelítése, megfogása, vezetése, hajtása, rögzítése, megfékezése
A szelíd, gondos, szakszerű bánásmód alapelvei és begyakorlásuk
8.3.2.
Takarmányozástani gyakorlatok
22 óra/24 óra
A takarmányok felismerése, jellemzőik, érzékszervi minősítésük
Az egyes állatfajokkal etethető takarmányok csoportosítása
A takarmányok etetésre történő előkészítése
A takarmányok kiadagolása
Takarmányok tartósítása, tárolása
A takarmányadag tervezés alapelveinek megismerése
Takarmányadag összeállítás a gazdasági állatok számára (tervezés, számítás)
8.3.3.

Állat-egészségügyi és higiéniai gyakorlatok

Állattartó gazdaság állategészségügyi technológiája, dokumentációja
Gazdasági állatok klinikai alapértékeinek mérése

20 óra/21 óra

A beteg állat felismerése, elkülönítése
Istálló takarítása és fertőtlenítése
Az állattartásban alkalmazott fertőtlenítő szerek és használatuk
Segédkezés az állatorvosi beavatkozás közben
8.3.4.

A ló tartási és tenyésztési gyakorlata

30 óra/25 óra

Lófajták megismerése
A lótartási módok megismerése (korcsoport és hasznosítás szerint)
A lótartási, tenyésztési, takarmányozási munkáiban való részvétel
A ló takarmányainak megismerése
Takarmányadag összeállítása különböző korú és hasznosítású lovak számára
A takarmányozási rend elsajátítása és alkalmazása
A takarmányok előkészítése etetésre, takarmányok kiosztása
A ló napi ápolási feladatainak elvégzése
A ló időszakos ápolási feladatainak elvégzése, a feladatok végrehajtásában való részvétel (pl.:
patkolás)
A lóápolás eszközeinek megismerése és használata
Szopós csikó nevelése és ápolása
Választott és évjárati csikó gondozása, ápolása
Az istálló berendezéseinek működtetése, tisztítása
Mikroklíma ellenőrzése, szabályozása
Almozás, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés
Részvétel a betegségek elleni védekezésben, megelőzésben
A ló tenyésztése, szaporítása
Az ivarzás jeleinek felismerése
A fedeztetés, és a mesterséges termékenyítés munkáiban való részvétel
A vemhesség megállapításának módszerei, a várható ellés idejének a meghatározása
Az ellés előkészítése, segítségnyújtás
A csikó és a kanca ellátása
A ló mozgatása, mérlegelése, részvétel a szállításban
Testméretek felvétele
A lóval való szakszerű, gondos bánásmód megismerése, elsajátítása és gyakorlása
A lóhasználat során alkalmazott főbb eszközök megismerése (lószerszámok és kocsi részei)

A lovaglás és idomítás eszközeinek és munkáinak megtekintése
8.3.5.
A szarvasmarha tartási és tenyésztési gyakorlata

70 óra/70 óra

Szarvasmarha fajták megismerése
A szarvasmarhatartó gazdaság megismerése
A gazdaság elrendezése, épületei
Az istálló típusai és berendezésük (etető-, itató-, trágyaeltávolító- berendezések)
A fejőház felépítése és berendezései, fejőgép típusok
Fejés és tejvizsgálat végzése, tej mintavétel
Tenyésztési és termelési paraméterek, azok dokumentálása
Szarvasmarha tartási és tenyésztési munkákban való részvétel
A tenyésztési, tartási, takarmányozási, és a hízlalási módok megismerése
Napirend szerinti munkák végzése
Időszakos ápolási munkák végzése
A szarvasmarha szaporítása
Az ivarzás jeleinek felismerése, a termékenyítés optimális idejének a meghatározása
Segédkezés az inszeminálási munkákban
A vemhesség megállapításának módszerei, a várható ellés idejének a meghatározása
Ellési előkészületek, segédkezés az ellésben
Az ellés jeleinek felismerése
Az ellető hely, a tehén felkészítése az ellésre
Az ellető személy felkészülése az ellésre, anyagok és eszközök előkészítése
Az ellés szakszerű levezetése
Az újszülött borjú és az anya ellátása
Takarmányadag összeállítása tejelő- és hízó marha számára „kézzel” és számítógépes program
segítségével
Részvétel a betegségek elleni védekezésben, megelőzésben
A szarvasmarhával való szakszerű, gondos bánásmód megismerése, elsajátítása és gyakorlása
A szarvasmarha tartás balesetvédelmi és tűzrendészeti berendezéseinek, eszközeinek
megismerése
A trágya tárolás és kezelés eszközei és berendezései
8.3.6.

A juh és a kecske tartási és tenyésztési gyakorlata

36 óra/31 óra

Juhfajták megismerése
A juhtartó gazdaság megismerése
A gazdaság elrendezése, épületei
A juhtenyésztési, tartási, takarmányozási, és a hízlalási módszereinek megismerése
A juhtartás napi és időszakos ápolási munkáiban való részvétel
A juh termelési adatainak megismerése, dokumentálása
Gyapjú ismeret, a bunda alkotó elemei, a gyapjú minősítése élő állaton
A juhok takarmányozása
Legeltetési munkákban való részvétel
A juh szaporítása
Ellési előkészületek, segédkezés az ellésben
Az ellés jeleinek felismerése
Az ellető hely, a tehén felkészítése az ellésre
Az ellető személy felkészülése az ellésre, anyagok és eszközök előkészítése
Az ellés szakszerű levezetése
Az újszülött bárány és az anya ellátása
Kecskefajták megismerése
A kecske tartási és tenyésztési munkáiban való részvétel
A kecske napi és időszakos ápolási munkáiban való részvétel
A kecske termelési adatainak megismerése, dokumentálása
A juh és a kecske fejése, tejkezelése
Részvétel a betegségek elleni védekezésben, megelőzésben
A juhokkal és a kecskékkel való szakszerű, gondos bánásmód megismerése, elsajátítása és
gyakorlása
8.3.7.

A sertés tartási és tenyésztési gyakorlata

48 óra/48 óra

Sertésfajták megismerése
A sertés tartási, tenyésztési, takarmányozási, és a hízlalási módszerek megismerése
A sertés tartási, tenyésztési, takarmányozási munkáiban való részvétel
Takarmányadag összeállítása különböző korcsoportok részére
Takarmányadag összeállítás számítógépes program segítségével
Takarmányok előkészítése, kiosztása
A napirend szerinti és időszakos ápolási munkák végzése

Az istálló berendezéseinek működtetése, tisztítása
Mikroklíma ellenőrzése, szabályozása
Almozás, trágyakezelés, takarítás, fertőtlenítés
Részvétel a betegségek elleni védekezésben, megelőzésben
Állatok egyedi jelölése, ideiglenes jelölések alkalmazása
A sertés szaporítása
Az ivarzás jeleinek felismerése
A termékenyítés optimális időpontjának meghatározása
A fedeztetés, búgatás és a mesterséges termékenyítés munkái
A fialás előkészítése és levezetése
A sertés mozgatása, mérlegelése, részvétel a szállítás előkészítésében
A sertéssel való szakszerű, gondos bánásmód megismerése, elsajátítása és gyakorlása
Termelési adatok megismerése és dokumentálása
Telepi nyilvántartások vezetésének megismerése
8.3.8.

A baromfifélék tartási és tenyésztési gyakorlata

Árutojás termelő gazdaság megismerése
A tartási, takarmányozási módszerek megismerése
A baromfitelep berendezései, üzemeltetésük
A napirend szerinti munkaműveletek elvégzése
Étkezési tojás gyűjtése, válogatása, áruvá készítése
Termelési adatok gyűjtése, dokumentálása
Pecsenyecsirke nevelő gazdaság megismerése
A tartási, takarmányozási módszerek megismerése
A baromfitelep berendezései, üzemeltetésük
A napirend szerinti munkaműveletek elvégzése
Termelési adatok gyűjtése, dokumentálása
Víziszárnyas telep megismerése
Pulyka, gyöngytyúknevelő, hizlaló telep megismerése
Keltetőüzem megismerése
8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

56 óra/56 óra

Az állattartási gyakorlata során a témakörökben megjelölt valamennyi állatfaj tartási körülményeinek
bemutatását biztosítani kell.
Helyszíne elsősorban tangazdaság, tanüzem. Amennyiben a gyakorlati tanterület nem alkalmas
valamely téma bemutatására, gyakorlására, akkor olyan külső munkahelyen (környező
gazdaságokban, családi gazdaságokban, egyéni vállalkozóknál vagy mezőgazdasági kistermelőknél)
kell a mezőgazdasági gyakorlatot lebonyolítani, ahol a hiányzó feltételek biztosítottak.
8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

Állatállomány, berendezett
állattartó telep

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

Állattartási termelés
eszközei
Állattartási termelés
eszközei

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
6.

Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység

x

Műveletek gyakorlása

x

x

Munkanapló
x
x

x

Állattartó telep és
berendezései

x

x

Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján
Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Vizsgálati tevékenységek körében

Állattartó telep és
berendezései
Állattartó telep és
berendezései

x

x
x

6.1.

Technológiai minták elemzése

x

x

6.2.

Anyagminták azonosítása

x

x

6.3.

Tárgyminták azonosítása

x

x

8.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
10998-16 azonosító számú
Növénytermesztés
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Részletes
növénytermesztés

x

x

Általános
növénytermesztési
gyakorlat
Részletes
növénytermesztési
gyakorlat

Általános
növénytermesztés

A 10998-16 azonosító számú Növénytermesztés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Gazdálkodásához kapcsolódó információkat
gyűjt
A jogszabályi környezetnek megfelelően végzi
tevékenységét
Agrometeorológiai méréseket végez
Egyszerűbb talajvizsgálatokat végez, mintát
vesz, talajállapotot értékel
Talajművelést végez
Vetést, ültetést végez
Talajjavítást, tápanyagpótlást végez
Talajvédelmi tevékenységet folytat
Kórokozók, károsítók, gyomok ellen védekezik
Növényápolást végez
Termést becsül
Betakarítja a termést
Elsődleges terménykezelést és tárolást végez
Termények tartósítását végzi
Vetőmag, műtrágya, növényvédőszer
szükségletet számol
Vetéstervet készít
Gazdálkodási naplót vezet
Munka-, tűz- és környezetvédelmi
tevékenységet végez
Betartja és betartatja a munkahelyekkel
kapcsolatos munkavédelmi követelményeket a
növénytermesztés területén

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

Talaj- és környezetkímélő gazdálkodást folytat

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Termőföld használathoz, gazdálkodáshoz
kapcsolódó jogszabályok
Agrometeorológia
A talaj fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai
Talaj rendszertan, talajtípusok
Talajvédelem: erózió és defláció
Talajjavítás, tápanyag-utánpótlás
Talajművelés (eszközök, azok munkája,
talajművelési rendszerek)
Talajhasználat
Vetés
Növényápolás
Növényvédelem
Termények betakarítása, tartósítása, tárolása
Vetőmag értékmérő tulajdonságai
Műtrágyák használata, hatóanyag tartalma
Növényvédőszerek használata
Gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, kukorica)
ökológiai igényei és termesztése
Gyökér- és gumós növények (cukorrépa,
burgonya) ökológiai igényei és termesztése
Hüvelyesek (szója, takarmányborsó) ökológiai
igényei és termesztése
Ipari növények (napraforgó, repce) ökológiai
igényei és termesztése
Szálas takarmánynövények (lucerna,
vöröshere, takarmánykeverékek) ökológiai
igényei és termesztése
Gyepgazdálkodás
A növénytermesztési munkák tervezése,
szervezése
A növénytermesztés munka-, tűz- és
környezetvédelme

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A munkavédelem fogalomrendszere,
szabályozása
Munkavédelmi, munkaegészségi feladatok a
munkahelyeken

x

x

x

x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli
fogalmazókészség
Szakmai nyelvű beszédkészség
A növénytermesztés komplexitásának átlátása
Információforrások kezelése
Olvasott szakmai szöveg megértése

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Szervezőkészség

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Tömör fogalmazás készsége
Irányítási készség

x

x
x
x

x

x
x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Rendszerekben való gondolkodás
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés

x

x
x

x
x

x
x
x

9. Általános növénytermesztés tantárgy

72 óra/72 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

9.1. A tantárgy tanításának célja
A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan általános talajművelési, növénytermesztési ismertek
nyújtása, melynek elsajátítása révén képesek lesznek a talajok, talajművelési módok, a tápanyag
utánpótlás, a növényápolás, -szaporítás, illetve a termény betakarítás, tárolás témakörökhöz
kapcsolódó fogalmak, folyamatok értelmezésére, azok összefüggéseinek megértésére.
9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
Matematika és biológia közismereti tartalmak
Műszaki ismeretek szakmai tartalmak
9.3. Témakörök
9.3.1.

A növény és környezete, éghajlattani ismeretek

9 óra/9 óra

Élő- és élettelen környezeti tényezők
Az időjárás elemei, alakulásuk hazánkban
Hazánk agrometeorológiai jellemzői
Védekezés az időjárás káros hatásaival szemben
9.3.2.

Talajtani ismeretek

10 óra/10 óra

A talajképződés folyamata
A talajok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai
A talajok osztályozása, talajrendszertan
Talajjavítás és talajvédelem
9.3.3.

Talajművelés és talajművelési rendszerek

20 óra/20 óra

A talajművelés alapműveletei
Az ekék és munkájuk
A tárcsák típusai és munkájuk
A talajmaró és munkája
A kultivátorok és munkájuk
A mélylazítók és munkájuk
A boronák és munkájuk
A hengerek és munkájuk
A simítók és munkájuk
A kombinált talajművelő gépek
A talajművelési rendszerek, csoportosításuk és munkaműveleteik
Talajhasználat, vetésváltás, vetésforgó

9.3.4.

Tápanyag utánpótlás

10 óra/10 óra

A trágyaanyagok csoportosítása
A szerves trágyák tulajdonságai és használatuk
A műtrágyák tulajdonságai, típusai és használatuk
9.3.5.

A növények szaporítása és vetése

7 óra/7 óra

Vetőmag előállítás, a vetőmag értékmérő tulajdonságai
Vetőmag előkészítése vetésre
A vetés ideje, módjai
A vetőmagmennyiséget befolyásoló tényezők, vetőmagmennyiség kiszámolása
A vetés munkafolyamatai
9.3.6.

Növényápolás

Öntözési ismeretek, az öntözés szerepe, feltételei, öntözési módok
A talajápolás jelentősége, módjai, talajápolási munkák
Növényvédelem, károsítók elleni védekezés módjai

9 óra/9 óra

Vegyszeres növényvédelem
A növényvédő szerek csoportosítása
Vegyszeres gyomszabályozás
9.3.7.

Betakarítás és tartósítás, termények tárolása

7 óra/7 óra

A betakarítás módjai és eszközei
A termények tartósításának lehetőségei
A termények tárolása

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem
9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)
9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
x
Tesztfeladat megoldása
x
x
Tapasztalatok utólagos
x
x
ismertetése szóban

9.6. A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

10. Részletes növénytermesztés tantárgy

100 óra/93 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

10.1.

A tantárgy tanításának célja

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan részletes növénytermesztési ismertek nyújtása, melynek
elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban jelentős szántóföldi növények termesztésére. A
tantárgy keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek
lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására.

10.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematika és biológia közismereti tartalmak
Műszaki ismeretek szakmai tartalmak
10.3.

Témakörök

10.3.1.

A gabonafélék termesztéstechnológiája

32 óra/31 óra

Az őszi és tavaszi búza talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Az őszi és tavaszi árpa talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A zab talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A rozs talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A kukorica talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A tritikálé talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
10.3.2.

A hüvelyes növények termesztéstechnológiája

22 óra/20 óra

A borsó talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A szója talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A bab talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A lencse talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A csillagfürt talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
10.3.3.

A gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája

6 óra/6 óra

A burgonya talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A cukorrépa talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
10.3.4.

Az ipari növények termesztéstechnológiája

14 óra/12 óra

A napraforgó talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Az őszi káposztarepce talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A fehér mustár talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása

10.3.5.

A szálastakarmányok és tömegtakarmányok termesztéstechnológiája
14 óra/12 óra
A lucerna talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A vörös here talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A szudánifű talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A silókukorica és a silócirok talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása

10.3.6.

Gyepgazdálkodási ismeretek

12 óra/12 óra

Új gyepek telepítése, a gyepalkotók kiválasztása, tápanyagellátás, talajelőkészítés, telepítés
A gyepek ápolása, termőképességük fokozása
A széna- és szenázskészítés technológiája

10.4.
A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

10.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Tapasztalatok utólagos
x
ismertetése szóban

10.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

11. Általános növénytermesztési gyakorlat tantárgy

108 óra/144 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

11.1.

A tantárgy tanításának célja

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan általános talajművelési, növénytermesztési gyakorlati
képzés, melynek elsajátítása révén képesek lesznek a talajok, talajművelési módok, a tápanyag
utánpótlás, a növényápolás, -szaporítás, illetve a termény betakarítás, tárolás témakörökhöz
kapcsolódó feladatok elvégzésére.

11.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematika és biológia közismereti tartalmak
Műszaki ismeretek szakmai tartalmak
11.3.

Témakörök

11.3.1.

Talajtani ismeretek a gyakorlatban

16 óra/20 óra

Az egyes talajtípusok felismerése
Egyszerű talajvizsgálati módszerek és alkalmazásuk
Talajjavítási és talajvédelmi eljárások megismerése
11.3.2.

Talajművelés és talajművelési rendszerek a gyakoratban

24 óra/32 óra

Az ekék használata
A tárcsák használata
A talajmaró használata
A kultivátorok használata
A mélylazítók használata
A boronák használata
A hengerek használata
A simítók használata
A kombinált talajművelő gépek használata
11.3.3.

Tápanyag utánpótlás a gyakorlatban

16 óra/22 óra

A szerves trágyák kijuttatása, bedolgozásának módjai, ideje
A műtrágyák kijuttatása, a műtrágyaszórók használata
A műtrágyák bedolgozása a talajba
Folyékony műtrágyák kijutatásának gyakorlati oldala
11.3.4.

A növények szaporítása és vetése

16 óra/21 óra

Vetőmag előkészítése vetésre
A vetés módjai az egyes vetőgépek munkája
A vetőmagmennyiséget befolyásoló tényezők, vetőmagmennyiség kiszámolása
A vetés munkafolyamatai
11.3.5.

Növényápolási gyakorlatok

18 óra/24 óra

Az öntözőberendezések működése, telepítése
A talajápolási munkák elvégzése
A növényvédő szerek használata, keverése, kijuttatása, biztonsági előírások
A növényápolás gépeinek eszközeinek használata megismerése
11.3.6.

Betakarítás és tartósítás, termények tárolása

18 óra/25 óra

A betakarítás módjai és eszközei
A termények tartósításának lehetőségei
A termények tárolása
11.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

Az általános növénytermesztési gyakorlat során valamennyi témakör bemutatását biztosítani kell.
Helyszíne elsősorban tangazdaság, tanüzem. Amennyiben a gyakorlati tanterület nem alkalmas
valamely téma bemutatására, gyakorlására, akkor olyan külső munkahelyen (környező
gazdaságokban, családi gazdaságokban, egyéni vállalkozóknál vagy mezőgazdasági kistermelőknél)
kell a mezőgazdasági gyakorlatot lebonyolítani, ahol a hiányzó feltételek biztosítottak.
11.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések

egyéni

csoport

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

osztály

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Munkanapló
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
x
x
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
szempontok alapján

11.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

12. Részletes növénytermesztési gyakorlat tantárgy

196 óra/186 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

12.1.

A tantárgy tanításának célja

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan részletes növénytermesztési gyakorlati képzés, melynek
elsajátítása révén képesek lesznek a hazánkban jelentős szántóföldi növények termesztésére. A
tantárgy keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek
lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására.
12.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematika és biológia közismereti tartalmak
Műszaki ismeretek szakmai tartalmak
12.3.

Témakörök

12.3.1.

A gabonafélék termesztéstechnológiája

44 óra/42 óra

Az őszi és tavaszi búza talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Az őszi és tavaszi árpa talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A zab talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A rozs talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A kukorica talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A tritikálé talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
12.3.2.

A hüvelyes növények termesztéstechnológiája

40 óra/38 óra

A borsó talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A szója talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A bab talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A lencse talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A csillagfürt talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása

12.3.3.

A gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája

30 óra/28 óra

A burgonya talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A cukorrépa talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása

12.3.4.

Az ipari növények termesztéstechnológiája

30 óra/28 óra

A napraforgó talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Az őszi káposztarepce talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A fehér mustár talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
12.3.5.

A szálastakarmányok és tömegtakarmányok termesztéstechnológiája
30 óra/28 óra

A lucerna talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A vörös here talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A szudánifű talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A silókukorica és a silócirok talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
12.3.6.

Gyepgazdálkodási ismeretek

22 óra/22 óra

Gyepek talaj előkészítése, telepítése
A gyepek ápolása, termőképességük fokozása
A széna- és szenázskészítés technológiája
Gyepművelő eszközök és gépek munkájának megismerése
12.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

A részletes növénytermesztési gyakorlat során valamennyi témakör és témakörökben felsorolt
valamennyi gazdasági növény termesztéstechnológiájának bemutatását biztosítani kell.

Helyszíne elsősorban tangazdaság, tanüzem. Amennyiben a gyakorlati tanterület nem alkalmas
valamely téma bemutatására, gyakorlására, akkor olyan külső munkahelyen (környező
gazdaságokban, családi gazdaságokban, egyéni vállalkozóknál vagy mezőgazdasági kistermelőknél)
kell a mezőgazdasági gyakorlatot lebonyolítani, ahol a hiányzó feltételek biztosítottak.
12.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
Munkanapló

2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.

Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban
Komplex információk körében
Utólagos szóbeli beszámoló
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása

x

x

x
x
x

x

12.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
10999-16 azonosító számú
Kertészeti alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Zöldség kertészet

Gyümölcs kertészet

Zöldség kertészeti
gyakorlat

Gyümölcs kertészeti
gyakorlat

A 10999-16 azonosító számú Kertészeti alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

FELADATOK
Gazdálkodásához kapcsolódó információkat
gyűjt
A jogszabályi környezetnek megfelelően végzi
tevékenységét
Kertészeti növényeket szaporít, oltást,
szemzést végez, vegetatív szaporítást alkalmaz
Szőlőt, gyümölcsöst telepít
Szőlő-, gyümölcsültetvények tápanyagutánpótlását végzi
Szőlőt, gyümölcsöst gondoz
Termésbecslést végez
Talaj előkészítést végez zöldség termesztéshez

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

Zöldség ültetvény tápanyag-utánpótlását végzi

x

x

Öntözést végez, öntöző berendezést üzemeltet
Gyümölcsöt, szőlőt, zöldségnövényt betakarít
Szabadföldi zöldségtermesztést folytat
Üvegházi, fóliás zöldségtermesztést folytat
Zöldségnövényt ápol
Zöldségnövényt hajtat, palántát nevel
Palántát kiültet
Gyümölcsöt, zöldséget válogat, osztályoz,
csomagol, tárol

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

Munka-, tűz- és környezetvédelmi
tevékenységet végez
Környezetkímélő gazdálkodást folytat
Kertészeti munkákat tervez és szervez
Gazdálkodási naplót vezet

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Termőföld használathoz, kertészeti
tevékenységekhez kapcsolódó jogi, szakmai
környezet
A gyümölcstermő növények csoportosítása,
környezeti igényei
A gyümölcstermő növények részei
A gyümölcstermő növények szaporításának
módjai
Ültetvények létesítése
Öntözés módjai
Öntözés eszközei, gépei
Fiatal és termő ültetvények gondozása
A gyümölcs betakarítása, kezelése,
csomagolása, tárolása
A szőlő környezeti igénye
A szőlő növény részei
A szőlő szaporítási módjai
A szőlő telepítése
A fiatal és termő ültetvények gondozása
A szőlő betakarítása
A zöldségfélék csoportosítása, környezeti
igénye
A zöldségfélék termesztési módjai, termesztő
létesítmények
A zöldségfélék szaporítási módjai
A talaj-előkészítés, tápanyag-gazdálkodás,
vetés
Ápolási munkák (hajtatott zöldségek
különleges ápolási munkái)

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Zöldségnövények betakarítása, áruelőkészítése, kezelése, tárolása, egyszerűbb
tartósítási eljárások
Kertészeti munkák tervezése, szervezése
Munka- és egészségvédelmi feladatok a
kertészetben

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg értése
Szakmai nyelvű beszédkészség
A környezeti tényezők változásának érzékelése
A növény habitusának, fejlődési potenciáljának
felismerése
Mennyiségérzék

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség
Szervezőkészség

x

x

x

x

TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Irányítási készség

x

x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés

x

x

13. Zöldség kertészet tantárgy

90 óra/90 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

13.1.

A tantárgy tanításának célja

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó kertészeti ismertek nyújtása, melynek elsajátítása
révén képesek lesznek a hazánkban legismertebb zöldségfélék termesztésére. A tantárgy keretein
belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek lesznek azok
alkalmazására, kezelésére, javítására. Megismerkednek a zöldségek betakarítási módjaival,
tárolásukkal és áruvá készítésükkel.
13.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Biológia tantárgyi ismeretek
Műszaki ismeretek szakmai tartalmak
13.3.

Témakörök

13.3.1.

Általános zöldségtermesztési ismeretek

20 óra/20 óra

A zöldség fogalma, jellemzői, csoportosítása, a zöldségnövények felépítése, csoportosítása
A zöldségfélék szaporítása
A termesztés helyének kiválasztása, előkészítése
A zöldségfélék ápolása
A zöldségfélék betakarítása
A zöldségfélék áruvá készítése, tárolása
13.3.2.

Burgonyafélék termesztéstechnológiája

10 óra/10 óra

A szabadföldi és hajtatott paradicsom termesztése
A szabadföldi és hajtatott paprika termesztése
13.3.3.

A káposztafélék termesztéstechnológiája

12 óra/12 óra

A szabadföldi fejes káposzta termesztése
A szabadföldi és hajtatott karfiol termesztése
A szabadföldi és hajtatott karalábé termesztése
13.3.4.

A kabakosok termesztéstechnológiája

12 óra/12 óra

Az uborka szabadföldi termesztése
A hajtatott uborka termesztése
A főzőtökfélék termesztése
A sütőtök termesztése
13.3.5.

A gyökérzöldségfélék termesztéstechnológiája

10 óra/10 óra

A sárgarépa szabadföldi és hajtatásos termesztése
A petrezselyem szabadföldi termesztése
A zeller szabadföldi és hajtatásos termesztése
A cékla szabadföldi termesztése
A retekfélék hajtatásos és szabadföldi termesztése
13.3.6.

A hüvelyesek termesztéstechnológiája

8 óra/8 óra

A zöldborsó szabadföldi termesztése
A zöldbab szabadföldi termesztése
13.3.7.

A hagymafélék termesztéstechnológiája

8 óra/8 óra

A vöröshagyma szabadföldi termesztése
A fokhagyma szabadföldi termesztése
13.3.8.

A levélzöldségek termesztéstechnológiája

A fejes saláta hajtatásos és szabadföldi termesztése
A spenót hajtatásos és szabadföldi termesztése

10 óra/10 óra

A sóska hajtatásos és szabadföldi termesztése
13.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

13.5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre

2.2.

Tesztfeladat megoldása

x

13.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.
14. Gyümölcs kertészet tantárgy

67 óra/93 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

14.1.

A tantárgy tanításának célja

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó kertészeti ismertek nyújtása, melynek elsajátítása
révén képesek lesznek a hazánkban legismertebb gyümölcstermő növények és a szőlő termesztésére.
A tantárgy keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek
lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására. Megismerkednek a gyümölcsök betakarítási
módjaival, tárolásukkal és áruvá készítésükkel.
14.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematikai és biológia tantárgyi ismeretek
Műszaki ismeretek szakmai tartalmak
14.3.

Témakörök

14.3.1.

Általános gyümölcstermesztési ismeretek

18 óra/22 óra

A gyümölcstermesztés jelentősége, helyzete
A gyümölcstermő növények csoportosítása, részei
A gyümölcstermő növények szaporítása
A gyümölcsös gondozása, betakarítás
A gyümölcs áruvá készítése
14.3.2.

Az almagyümölcsűek termesztéstechnológiája

Az alma termesztése

12 óra/16 óra

A körte termesztése
A birs termesztése
14.3.3.

A csonthéjas gyümölcsűek termesztéstechnológiája

6 óra/10 óra

Az őszibarack és a nektarin termesztése
A kajszi termesztése
A cseresznye és a meggy termesztése
A szilva termesztése
14.3.4.

A bogyós gyümölcsűek termesztéstechnológiája

6 óra/10 óra

A málna termesztése
A ribiszke termesztése
A szamóca termesztése
A köszméte termesztése
A szeder termesztése
A bodza termesztése
14.3.5.

Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák

20 óra/25 óra

A szőlőnövény részei, környezeti igénye
A szőlő szaporítása, a szaporítás módjai
A szőlő művelése és metszésmódjai
A csemege és borszőlő betakarítása
14.3.6.

A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek

A fehér- és vörösborszőlő feldolgozása
A must és a bor kezelése

14.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tenterem

5 óra/10 óra

14.5.

A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák
(ajánlás)

14.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.

14.6.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x

A tantárgy értékelésének módja

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

15. Zöldség kertészeti gyakorlat tantárgy

121 óra/152 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

15.1.

A tantárgy tanításának célja

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó kertészeti gyakorlati képzés, melynek elsajátítása
révén képesek lesznek a hazánkban legismertebb zöldségfélék termesztésére. A tantárgy keretein
belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek lesznek azok
alkalmazására, kezelésére, javítására. Megismerkednek a zöldségek betakarítási módjaival,
tárolásukkal és áruvá készítésükkel.
15.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematikai és biológia tantárgyi ismeretek
Műszaki ismeretek szakmai tartalmak
15.3.

Témakörök

15.3.1.

Burgonyafélék termesztéstechnológiája

18 óra/25 óra

A szabadföldi és hajtatott paradicsom termesztésének gyakorlati ismeretei
A szabadföldi és hajtatott paprika termesztésének gyakorlati ismeretei
15.3.2.

A káposztafélék termesztéstechnológiája

18 óra/25 óra

A szabadföldi fejes káposzta termesztésének gyakorlati ismeretei
A szabadföldi és hajtatott karfiol termesztésének gyakorlati ismeretei
A szabadföldi és hajtatott karalábé termesztésének gyakorlati ismeretei
15.3.3.

A kabakosok termesztéstechnológiája

18 óra/25 óra

Az uborka szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei
A hajtatott uborka termesztésének gyakorlati ismeretei
A főzőtökfélék termesztésének gyakorlati ismeretei
A sütőtök termesztésének gyakorlati ismeretei
15.3.4.

A gyökérzöldségfélék termesztéstechnológiája

17 óra/19 óra

A sárgarépa szabadföldi és hajtatásos termesztésének gyakorlati ismeretei
A petrezselyem szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei
A zeller szabadföldi és hajtatásos termesztésének gyakorlati ismeretei
A cékla szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei
A retekfélék hajtatásos és szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei
15.3.5.

A hüvelyesek termesztéstechnológiája

15 óra/18 óra

A zöldborsó szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei
A zöldbab szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei
15.3.6.

A hagymafélék termesztéstechnológiája

16 óra/18 óra

A vöröshagyma szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei
A fokhagyma szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei
15.3.7.

A levélzöldségek termesztéstechnológiája

19 óra/22 óra

A fejes saláta hajtatásos és szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei
A spenót hajtatásos és szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei
A sóska hajtatásos és szabadföldi termesztésének gyakorlati ismeretei

15.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

A zöldség kertészeti gyakorlat során valamennyi témakör és témakörökben felsorolt valamennyi
zöldségnövény termesztéstechnológiájának bemutatását biztosítani kell.

Helyszíne elsősorban tangazdaság, tanüzem. Amennyiben a gyakorlati tanterület nem alkalmas
valamely téma bemutatására, gyakorlására, akkor olyan külső munkahelyen (környező
gazdaságokban, családi gazdaságokban, egyéni vállalkozóknál vagy mezőgazdasági kistermelőknél)
kell a kertészeti gyakorlatot lebonyolítani, ahol a hiányzó feltételek biztosítottak.
15.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

15.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

15.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x
x

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban

x

Munkanapló
x

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x
x

x
x

15.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

16. Gyümölcs kertészeti gyakorlat tantárgy

134 óra/149 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

16.1.

A tantárgy tanításának célja

A mezőgazdaságban dolgozók részére olyan átfogó kertészeti gyakorlati képzés, melynek elsajátítása
révén képesek lesznek a hazánkban legismertebb gyümölcstermő növények és a szőlő termesztésére.
A tantárgy keretein belül megismerkednek a legfontosabb technológiai fogásokkal, gépekkel, képesek
lesznek azok alkalmazására, kezelésére, javítására. Megismerkednek a gyümölcsök betakarítási
módjaival, tárolásukkal és áruvá készítésükkel.
16.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematikai és biológia tantárgyi ismeretek
Műszaki ismeretek szakmai tartalmak
16.3.
16.3.1.

Témakörök
Az almagyümölcsűek termesztéstechnológiája

36 óra/36 óra

Az alma termesztésének gyakorlati ismeretei
A körte termesztésének gyakorlati ismeretei
A birs termesztésének gyakorlati ismeretei
16.3.2.

A csonthéjas gyümölcsűek termesztéstechnológiája

36 óra/42 óra

Az őszibarack és a nektarin termesztésének gyakorlati ismeretei
A kajszi termesztésének gyakorlati ismeretei
A cseresznye és a meggy termesztésének gyakorlati ismeretei
A szilva termesztésének gyakorlati ismeretei
16.3.3.

A bogyós gyümölcsűek termesztéstechnológiája

22 óra/24 óra

A málna termesztésének gyakorlati ismeretei
A ribiszke termesztésének gyakorlati ismeretei
A szamóca termesztésének gyakorlati ismeretei
A köszméte termesztésének gyakorlati ismeretei
A szeder termesztésének gyakorlati ismeretei
A bodza t termesztésének gyakorlati ismeretei
16.3.4.

Szőlőtermesztési ismeretek és technológiák

30 óra/35 óra

A szőlő szaporításának gyakorlati ismeretei
A szőlő művelése és metszése
A csemege és borszőlő betakarítása
16.3.5.

A szőlő feldolgozása, alapvető pinceműveletek

Szőlőfeldolgozási gyakorlatok
Pincék, hordók, tároló edények előkészítése
Borkezelési és érlelési eljárások

10 óra/12 óra

16.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

A gyümölcs kertészeti gyakorlat során valamennyi témakör és témakörökben felsorolt valamennyi
gyümölcsféle termesztéstechnológiájának bemutatását biztosítani kell.
Helyszíne elsősorban tangazdaság, tanüzem. Amennyiben a gyakorlati tanterület nem alkalmas
valamely téma bemutatására, gyakorlására, akkor olyan külső munkahelyen (környező
gazdaságokban, családi gazdaságokban, egyéni vállalkozóknál vagy mezőgazdasági kistermelőknél)
kell a kertészeti gyakorlatot lebonyolítani, ahol a hiányzó feltételek biztosítottak.

16.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

16.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

16.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása

1.2.
2.
2.1.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Információk feladattal vezetett
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Tapasztalatok helyszíni
x
ismertetése szóban
Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
x
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat
x
Gyakorlati munkavégzés körében
Árutermelő szakmai
x
munkatevékenység
Műveletek gyakorlása
x
x
Munkamegfigyelés adott
x
x
szempontok alapján

16.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
11000-16 azonosító számú
Mezőgazdasági géptan
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Műszaki ismeretek

Műszaki ismeretek
gyakorlat

A 11000-16 azonosító számú Mezőgazdasági géptan megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó
tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

x

x

x

x

FELADATOK
Erőgépet karbantart
Az állattartás gépeit, berendezéseit, eszközeit
telepíti, beállítja, üzemelteti, karbantartja
Állattartás épület elemeit, szerkezeti elemeit
karbantartja
Munkagépeket beállít és karbantart
Munkagépet erőgéphez csatlakoztat
Gondoskodik az erő- és munkagépek
tárolásáról, állagmegóvásáról
Növénytermesztési és kertészeti
berendezéseket, szerkezeti elemeket
karbantart
Az épületeket, építményeket karbantartja
Gondoskodik az üzemeltetés és karbantartás
során a munka- és egészségvédelmi előírások
betartásáról

x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

SZAKMAI ISMERETEK
Gépészeti és építészeti anyagismeret
Gépelemek
Mezőgazdasági erőgépek felépítése,
működése, karbantartása
A talajművelés gépeinek felépítése, működése,
karbantartása

A tápanyag-visszapótlás gépeinek felépítése,
működése, karbantartása
Vetés és ültetés gépeinek felépítése,
működése, karbantartása
A növényvédelem gépeinek felépítése,
működése, karbantartása
Az öntözés gépeinek felépítése, működése,
karbantartása
A betakarítás gépeinek felépítése, működése,
karbantartása
Az állattartó telepek épületei,
épületszerkezetek
Növénytermesztési munkagépek karbantartása
Állattartás gépeinek felépítése, működése,
karbantartása
Állattartás épületeinek karbantartása
A gépüzemeltetés munka-, tűz- és
környezetvédelmi előírásai
Munka- és egészségvédelem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Információforrások kezelése
Műszaki érzék
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék

x
x

x
x
x

x

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Kézügyesség
Precizitás
Felelősségtudat
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség

x
x

x
x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás

x

x
x

Körültekintés, elővigyázatosság

x

17. Műszaki ismeretek tantárgy

103 óra/103 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

17.1.

A tantárgy tanításának célja

A műszaki ismeretek tantárgy oktatása során a képzésben résztvevőknek el kell sajátítani a
mezőgazdasági termelésben alkalmazott gépek üzemeltetéséhez és karbantartásához szükséges
alapvető elméleti műszaki ismereteket.
17.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematika, fizika tantárgyi alapműveletek
Állattartás, növénytermesztés és kertészet szakmai tartalma
17.3.

Témakörök

17.3.1.

Anyagismeret és gépelemek

6 óra/6 óra

Az anyagok csoportosítás, az egyes anyagcsoportok főbb tulajdonságai
Tüzelő- és kenőanyagok
Villamos vezetők, félvezetők és szigetelők
A gépelemek fogalma, felosztása
Kötőgépelemek, oldható és roncsolással oldható kötések
Forgó mozgást közvetítő- és átszármaztató gépelemek
17.3.2.

Az erőgépek felépítése és működése

A traktorok fő szerkezeti egységei
A motor, a teljesítmény átviteli rendszer
Járművek kormányzása, fékezése
Az elektromos rendszer
Az erőgépek alváza és felépítménye
A traktorok vonó- és függesztő berendezései
Az erőgépek karbantartása, tárolása

12 óra/12 óra

17.3.3.

A talajművelő gépek felépítése és működése

18 óra/18 óra

Az ekék felépítése és működése
A tárcsák felépítése és működése
A boronák felépítése és működése
A hengerek felépítése és működése
A simítók felépítése és működése
A talajlazítók felépítése és működése
A kombinált talajművelő gépek típusai és működésük
17.3.4.

A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése

9 óra/9 óra

A szerves-trágyaszórás gépeinek felépítése és működése
Műtrágyaszóró gépek felépítése és működése
Folyékony műtrágyaszórók felépítése és működése
17.3.5.

A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése

12 óra/12 óra

Vetőgépek fajtái, felépítésük, működésük
Szemenkénti vetőszerkezetek
Burgonyaültető és palántázó gépek felépítése működése
17.3.6.

A növényvédelem gépeinek felépítése és működése

12 óra/12 óra

A vegyszeres növényvédelem gépi berendezései, felépítésük, működésük
Permetezőgépek beállításai
Porozó és csávázó gépek felépítése működése
Az öntözés gépei, felépítésük és működésük
17.3.7.

A betakarítás gépeinek felépítése és működése

Szemestermény betakarító gépek felépítése és működése
Gyökér és gumós növényeket betakarító gépek felépítése és működése

12 óra/12 óra

Szálastakarmányok betakarításának gépei, eszközei, felépítésük, működésük
Szállító és anyagmozgató gépek felépítése és működése
17.3.8.

Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése

22 óra/22 óra

Az állattartó telepek épületei, szerkezeti elemeik, csoportosításuk, felépítésük
Etető- és itató berendezések
Mosás és fertőtlenítés gépei
Trágyaeltávolítás és hígtrágyakezelés gépei berendezései
Fejés és tejkezelés gépei, berendezései
Egyéb állattartásban alkalmazott gépek berendezések

17.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

17.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

17.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

17.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret
Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
x
x
Válaszolás írásban
x
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
Képi információk körében
Rajz értelmezése
x
x
Rajz kiegészítés
x
x
Rajz elemzés, hibakeresés
x
x

17.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

18. Műszaki ismeretek gyakorlat tantárgy

175 óra/170 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

18.1.

A tantárgy tanításának célja

A műszaki ismeretek gyakorlat tantárgy oktatása során a képzésben résztvevőknek el kell sajátítani a
mezőgazdasági termelésben alkalmazott erőgépek és alapvető munkagépek üzemeltetési, beállítási
és karbantartási feladatait.
18.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematika, fizika tantárgyi alapműveletek
Állattartás, növénytermesztés és kertészet szakmai tartalma
18.3.

Témakörök

18.3.1.

Anyagismeret és gépelemek

16 óra/16 óra

Az anyagok csoportosítás, az egyes anyagcsoportok főbb tulajdonságai
Tüzelő- és kenőanyagok gyakorlati alkalmazása
Kötőgépelemek, oldható és roncsolással oldható kötések bemutatása, használata
Forgó mozgást közvetítő- és átszármaztató gépelemek bemutatása, használata
18.3.2.

Az erőgépek felépítése és működése

24 óra/24 óra

A traktorok fő szerkezeti egységei
A motor, a teljesítmény átviteli rendszer felépítése, bemutatása
Járművek kormányzása, fékezése
Az erőgépek alvázának és felépítményének sajátosságai
A traktorok vonó- és függesztő berendezéseinek használata a gyakorlatban
Az erőgépek karbantartása, tárolása
18.3.3.

A talajművelő gépek felépítése és működése

Az ekék munkája, használata a gyakorlatban
A tárcsák munkája, használata a gyakorlatban
A boronák munkája, használata a gyakorlatban

32 óra/32 óra

A hengerek munkája, használata a gyakorlatban
A simítók munkája, használata a gyakorlatban
A talajlazítók munkája, használata a gyakorlatban
A kombinált talajművelő gépek munkája, használatuk a gyakorlatban
18.3.4.

A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése

20 óra/18 óra

A szerves-trágyaszórás gépeinek használata a gyakorlatban
Műtrágyaszóró gépek használata a gyakorlatban
Folyékony műtrágyaszórók használata a gyakorlatban
18.3.5.

A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése

18 óra/18 óra

Vetőgépek használata a gyakorlatban
Szemenkénti vetőszerkezetek használata a gyakorlatban
Burgonyaültető és palántázó gépek használata a gyakorlatban
18.3.6.

A növényvédelem gépeinek felépítése és működése

18 óra/18 óra

A vegyszeres növényvédelem gépinek használata a gyakorlatban
Permetezőgépek beállításai
Porozó és csávázó gépek használata a gyakorlatban
Az öntözés gépeinek használata a gyakorlatban
18.3.7.

A betakarítás gépeinek felépítése és működése

18 óra/16 óra

Szemestermény betakarító gépek használata a gyakorlatban
Gyökér és gumós növényeket betakarító gépek használata a gyakorlatban
Szálastakarmányok betakarításának gépei, használatuk a gyakorlatban
Szállító és anyagmozgató gépek használata a gyakorlatban
18.3.8.

Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése

Etető- és itató berendezések gyakorlati alkalmazása

29 óra/28 óra

Mosás és fertőtlenítés gépeinek használata
Trágyaeltávolítás és hígtrágyakezelés gépeinek bemutatása
Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek használata
Egyéb állattartásban alkalmazott gépek, berendezések használata

18.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

A műszaki ismeretek gyakorlat során a tantárgy valamennyi témakörének bemutatását és gyakorlását
biztosítani kell.
Helyszíne elsősorban tangazdaság, tanüzem. Amennyiben a gyakorlati tanterület nem alkalmas
valamely téma bemutatására, gyakorlására, akkor olyan külső munkahelyen (környező
gazdaságokban, családi gazdaságokban, egyéni vállalkozóknál vagy mezőgazdasági kistermelőknél)
kell a műszaki ismeretek gyakorlatot lebonyolítani, ahol a hiányzó feltételek biztosítottak.
18.5.
A tantárgy elsajátítása
tevékenységformák (ajánlás)

során

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

18.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

18.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
(differenciálási módok)

Alkalmazandó eszközök és
felszerelések

egyéni
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

csoport- osztálybontás
keret

Információ feldolgozó tevékenységek
Hallott szöveg feladattal
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
rendszerezése

x
x

Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Leírás készítése
Tapasztalatok utólagos
ismertetése szóban
Tapasztalatok helyszíni
ismertetése szóban

x
x

x

x

x

Képi információk körében
rajz értelmezése

x

Csoportos munkaformák körében
Kiscsoportos szakmai
munkavégzés irányítással
Csoportos helyzetgyakorlat

x
x

Gyakorlati munkavégzés körében
Műveletek gyakorlása
Munkamegfigyelés adott
szempontok alapján

x

x

x

x

Üzemeltetési tevékenységek körében
Géprendszer megfigyelése
adott szempontok alapján
Üzemelési hibák szimulálása és
megfigyelése
Adatgyűjtés géprendszer
üzemeléséről

x

x
x
x

18.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
11001-16 azonosító számú
Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Gazdálkodási
ismeretek gyakorlat

Gazdálkodási
ismeretek

A 11001-16 azonosító számú Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Felméri a vállalkozás beindításának, a társaság
működésének feltételeit
Biztosítja a helyi adottságoknak megfelelően
választott vállalkozási forma beindításának és
működésének feltételeit
Vállalkozást indít, működtet, átalakít
Telephelyet létesít
Üzleti tervet készít/készíttet
A hatályos gazdasági és jogi szabályozóknak
megfelelően működteti a
vállalkozását/gazdaságát
Nyilvántartás(oka)t vezet
Bizonylatot állít ki
Pályázatot ír, támogatást igényel
Forrást biztosít a vállalkozás elindításához,
működéséhez
Készpénzt kezel, illetve készpénz nélküli
pénzmozgásokat bonyolít
Alkalmazottat, alkalmi munkavállalót
foglalkoztat, szerződtet
Szolgáltatói, adás-vételi, termeltetői, üzleti
szerződéseket köt
Piackutatást végez
Üzleti tárgyaláson vesz részt
Üzleti levelezést folytat

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

Jelentést, kimutatást készít, adatszolgáltatást
végez
Termőföldhöz, annak használatához
kapcsolódó adminisztrációs feladatokat lát el
Számviteli elszámolást, adóbevallást készít,
adózik
Eszközöket, berendezéseket, gépeket vásárol
Állatot vásárol
Beszerzi a takarmányt
Növénytermesztéshez, kertészethez szükséges
anyagot vásárol (vetőmag, szaporító anyag,
műtrágya, növényvédő szer, stb.)
Állatot, állati terméket értékesít
Terményt, terméket értékesít

x

x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

SZAKMAI ISMERETEK
Gyakorlati gazdasági ismeretek
Számviteli alapismeretek
Munkaviszonyra vonatkozó jogszabályok
A termőföldre vonatkozó szabályok
Mezőgazdasági termékértékesítési szerződés
Pénzügyi, pénzintézeti rendszer, pénzügyi
szolgáltatások
Vállalkozás pénzügyei
Egyéni vállalkozás adózása
Társas vállalkozási formák (bt, kft) adófizetési
kötelezettségei
A vállalkozási formák jellemzői
Vállalkozás létesítése, működési feltételei
A szükséges tárgyi és személyi (munkaerő)
feltételek kialakítása
Az üzleti terv felépítése, tartalma, a tervezés
módszerei
Pályázatkészítés, a támogatások
igénybevételének szabályai
A vállalkozás működtetése

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok
kitöltése
Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete,
kiértékelése
Nyilvántartások vezetése
Az üzleti levelezés szabályai
Piaci ismeretek (a piac funkciói, szereplői,
típusai)
Beszerzést/vásárlást befolyásoló tényezők
Beszerzés/vásárlás folyamata
Értékesítési módok
Értékesítést befolyásoló tényezők

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, írásbeli
fogalmazókészség
Szakmai nyelvű beszédkészség
Információforrások kezelése
Számolási készség

x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Megbízhatóság
Felelősségtudat
Döntésképesség
TÁRSAS KOMPETENCIÁK
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Udvariasság

x
x

x
x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás

19. Gazdálkodási ismeretek tantárgy

x
x

x
x

100 óra/103 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

19.1.

A tantárgy tanításának célja

A tantárgy elsajátítása során a tanuló megismerkedik a gazdasági alapfogalmakkal, a gazdálkodási
tevékenység megjelenési formáival, a gazdálkodás szervezeti kereteivel, a pénzügyi rendszer
működésével, a jogi alapfogalmakkal, valamint a munkaerő-gazdálkodás fogalomkörével.
A tantárgy célja az önálló gazdálkodás és vállalkozás elméleti alapjainak a biztosítása közgazdaságtani,
vállalkozási, piaci és munkajogi ismeretek elsajátításával. További célja a tantárgynak az
agrártámogatási rendszerek elméleti ismereteinek az átadása.
19.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematika tantárgyi alapműveletek
Állattartás, növénytermesztés és kertészet szakmai tartalma
19.3.

Témakörök

19.3.1.

Közgazdaságtani alapfogalmak

12 óra/14 óra

A termelés tényezői
A szükséglet, az igény, kereslet és kínálat meghatározása
A piac fogalma, fajtái, résztvevői
Ár meghatározás, az egyensúlyi ár kialakulásának tényezői
Marketing szerepe és tartalma
Marketing mix
Marketingterv
Termék életciklus
Marketingkommunikáció
19.3.2.

Számviteli és adózási ismeretek

Termelési eszközök: befektetett eszközök, forgó eszközök
Állami költségvetés
Adók csoportosítása és főbb jellemzőik

16 óra/16 óra

Társadalombiztosítás alapfogalmai
A termelés ráfordításai és költségei
Önköltségszámítás
19.3.3.

Banki, pénzügyi alapfogalmak

14 óra/18 óra

A pénz funkciói és kialakulásának története
A pénz szerepe a piacgazdaságban
A pénzintézeti rendszer, pénzintézetek tevékenysége
Az infláció fogalma
A bankválasztás szempontjai
Aktív, passzív és semleges bankműveletek
A hitel fogalma
A hitel fedezetek fajtái, hiteltörlesztés, futamidő, hitel kamat, THM fogalma
Bankbetét fogalma
Tőzsde, értékpapírok
19.3.4.

Vállalkozási ismeretek

22 óra/24 óra

A vállalkozás fogalma, általános jellemzői
Őstermelői tevékenység
Egyéni vállalkozás
Családi gazdálkodás
Gazdasági társaságok: közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés, korlátolt
felelősségű társaság, részvénytársaság
Szövetkezet
Vállalkozások alapítása, megszűnése és megszüntetése
Cégnyilvántartás, cégfelügyelet
Kamarák szerepe a gazdálkodásban
19.3.5.

Munkajogi ismeretek

Általános munkajogi alapismeretek
A munkaviszony keletkezése

20 óra/20 óra

A munkaszerződés
A munkaviszony megszűnésének, megszüntetésének esetei
A munkáltató és munkavállaló jogai és kötelezettségei, kártérítési felelősség
A munkaköri leírás
19.3.6.

Agrártámogatási ismeretek

16 óra/11 óra

Támogatások Uniós és hazai szabályozása
Támogatások megismerése, pályázati kiírások
Beruházási támogatások

19.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
Tanterem

19.5.

A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

19.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

házi feladat

x

19.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

Tanulói tevékenységforma

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
felszerelések
csoport- osztályegyéni
bontás
keret

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Információ feldolgozó tevékenységek
Olvasott szöveg feladattal
x
vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feldolgozása
x
x
jegyzeteléssel
Hallott szöveg feladattal
x
x
vezetett feldolgozása
Információk feladattal vezetett
x
x
rendszerezése
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
x
x
Válaszolás írásban
x
x
mondatszintű kérdésekre
Tesztfeladat megoldása
x
x
Komplex információk körében
Esetleírás készítése
x
x
Jegyzetkészítés eseményről
x
x
kérdéssor alapján
Csoportos munkaformák körében
Feladattal vezetett kiscsoportos
x
szövegfeldolgozás

19.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

20. Gazdálkodási ismeretek gyakorlat tantárgy

103 óra/103 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

20.1.

A tantárgy tanításának célja

A tantárgy célja az önálló gazdálkodás és vállalkozás elméleti alapjainak gyakorlatba történő
átültetése a közgazdaságtani, vállalkozási, piaci és munkajogi ismeretek elsajátításával, valamint az
agrártámogatási rendszerek gyakorlati megismerésével.
Cél, hogy a szakképzésben résztvevők a vállalkozási, piaci és adminisztrációs ismeretek átadását és
elsajátítását követően alkalmassá válljanak az önálló gazdálkodásra.
20.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematika tantárgyi alapműveletek
Állattartás, növénytermesztés és kertészet szakmai tartalma
20.3.

Témakörök

20.3.1.

A vállalkozás működtetése

20 óra/20 óra

Vállalkozás létesítése, átalakítása és megszüntetése
Cégnyilvántartás és bejegyzés dokumentációja
A vállalkozás tárgyi és személyi (munkaerő) feltételeinek kialakítása
Termelői regisztráció
A munkaszerződés és munkaköri leírás
A piackutatás módszerei
Marketingterv készítés
20.3.2.

Számviteli és pénzügyi gyakorlatok

20 óra/20 óra

Az üzleti terv, az üzleti terv felépítése, az üzleti terv követelményei
A pénzügyi terv
A működési (termelési) terv
Számviteli bizonylatok, a bizonylat alaki és tartalmi kellékei
Bizonylati, utalványozási elv
A bizonylatok megőrzése
Pénztárkönyv, naplófőkönyv, mérleg tanulmányozása
20.3.3.

A termelés nyilvántartásának dokumentációja

20 óra/20 óra

Termelési mutatói és azok dokumentálása
A személyi és tárgyi eszköz nyilvántartásai
A termőföld és állatállomány nyilvántartása
A gépüzemeltetés dokumentációi
Önköltségszámítás
Leltározás, leltárkészítés, selejtezés
20.3.4.

Támogatások igénylése, pályázati dokumentáció és beszámoló
19 óra/19 óra

Támogatások és pályázatok
A pályázati kiírás tanulmányozása
A pályázati dokumentáció felépítése, benyújtásának lehetséges módjai
A pályázati szakmai és pénzügyi beszámoló felépítése
Hitelszerződés tanulmányozása
20.3.5.

Beszerzés, értékesítés és szállítás bizonylatai

12 óra/12 óra

A számla fajtái és felépítése
Számlakitöltés (készpénzfizetési számla, átutalásos számla, nyugta, készpénzátvételi elismervény
kiállítása)
Számlavezetési és adási kötelezettség, számviteli szabályai
A befogadott számla ellenőrzésének begyakorlása
Szállítás dokumentációja
A termék beszerzési és értékesítési szerződés felépítése, tartalmi követelményei
20.3.6.

Üzleti levelezés, adminisztráció, kommunikáció

12 óra/12 óra

Az infokommunikációs irodai eszközök használata (irodai eszközök, telefon, fax, szkenner,
iratmegsemmisítő)
Üzleti levél tartalma és felépítése
Jelentés, kimutatás, beszámoló készítése
Iratkezelés szabályai, dokumentációja és tárgyi eszközei

Üzleti kommunikáció alapelvei
Az üzleti tárgyalás résztvevői, menete, kiértékelése
20.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

20.5.

A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

20.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

20.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Tanulói tevékenység
szervezési kerete
Alkalmazandó eszközök és
(differenciálási módok)
Tanulói tevékenységforma
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kérdéssor alapján
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Feladattal vezetett kiscsoportos
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20.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

A
11002-12 azonosító számú
Gazda kiegészítő tevékenységei
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tantárgyai, témakörei

Kiegészítő
tevékenységek

A 11002-12 azonosító számú Gazda kiegészítő tevékenységei megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

FELADATOK
Őrzi a hagyományokat (pl. állatot vág)
Falusi vendéglátást folytat

x
x

SZAKMAI ISMERETEK
A falusi vendéglátás módjai
A kisüzemi élelmiszertermelés és
termékfeldolgozás sajátosságai
Térségi turizmusfejlesztés, falusi turizmus
Élelmiszerbiztonság, fogyasztóvédelem
szabályai

x
x
x
x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Elemi szintű számítógép használat
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék

x
x
x
x
x

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK
Pontosság
Megbízhatóság
Szervezőkészség

x
x
x
TÁRSAS KOMPETENCIÁK

Határozottság
Meggyőző készség
Kapcsolatteremtő készség

x
x
x

MÓDSZERKOMPETENCIÁK
Módszeres munkavégzés

x

Helyzetfelismerés
Logikus gondolkodás

x
x

21. Kiegészítő tevékenységek tantárgy

67 óra/49 óra*

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül

21.1.

A tantárgy tanításának célja

Olyan kiegészítő tevékenységek megismertetése, amelyekkel kiegészítheti a vidéki lakosság a
jövedelmét, amelyekkel több lábon állóvá válhat a falusi vendéglátó gazdálkodó.
21.2.

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

Matematikai, földrajzi tantárgyi ismeretek
Állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet szakmai tartalmak
21.3.

Témakörök

21.3.1.

A falusi vendéglátás és turizmus alapfogalmai

12 óra/9 óra

A vendéglátás, a turizmus és a falusi vendéglátás jellemzői, sajátosságai, tevékenységi körei.
A vendéglátás fő- és mellékfolyamatai
A vendégfogadás személyi és tárgyi feltételei
A vendéglátás napi munkarendje, szállásadás, étkeztetés munkafázisai
21.3.2.

Hagyományos élelmiszertartósítási módok

12 óra/9 óra

Az élelmiszer feldolgozás célja, növényi, állati és ásványi nyersanyagai
A fizikai-, kémiai- és mikrobiológiai romlásjelenségek és okai
Tartósítási módok csoportosítása: hőkezeléses tartósítás, hőelvonásás tartósítások, tartósítás
vízelvonással, tartósítás vegyszerekkel, mikrobiológiai tartósítás
21.3.3.

Hagyományos termék feldolgozások, élelmiszer előállítások módok
28 óra/21 óra

A kisüzemi tejtermékek (savanyú tejkészítmények, tejszín készítmények, vaj, túró, sajt) készítése
és minőségi jellemzőik
A kisüzemi disznóvágás feltételei, előkészítése, műveletei, a kisüzemi körülmények között
készíthető húskészítmények készítése és tartósítása
A kisüzemi zöldség és gyümölcs tartósítás technológiái (zöldség savanyítás, zöldség szárítás,
befőttek, lekvárok, ivólevek, szörpök készítése, gyümölcsaszalás)
A bor készítésének fontosabb lépései, borturizmus, borvidékek
21.3.4.

Élelmiszer higiénia és minőség

15 óra/10 óra

A higiénia területei, az élelmiszerhigiénia területei
A személyi higiénia előírásai, egészségügyi követelmények a dolgozókkal szemben
Az élelmiszer-feldolgozó létesítmények és eszközök higiéniai előírásai
Az élelmiszer minőség fogalma, meghatározása, élelmiszer biztonság
21.4.

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

21.5.

A tantárgy elsajátítása során
tevékenységformák (ajánlás)

alkalmazható

sajátos

módszerek,

tanulói

21.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

Sorszám

Alkalmazott oktatási
módszer neve

A tanulói tevékenység szervezeti
Alkalmazandó eszközök és
kerete
felszerelések
egyéni
csoport
osztály

1.

magyarázat

x

2.

megbeszélés

x

3.

szemléltetés

x

4.

házi feladat

x

21.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
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Információk feladattal vezetett
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Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok
Írásos elemzések készítése
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x
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Válaszolás írásban
x
mondatszintű kérdésekre
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Komplex információk körében
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Feladattal vezetett kiscsoportos
x
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21.6.
A tantárgy értékelésének módja
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT
I. Három évfolyamos oktatás közismereti képzéssel
1/9. évfolyamot követően 140 óra
2/10. évfolyamot követően 140 óra
Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az
összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni
kompetenciafejlesztése érdekében.
Az 1/9. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
10998-16 Növénytermesztés
Általános és részletes növénytermesztési gyakorlat tantárgyak
Témakörök
A gabonafélék termesztéstechnológiája:
Az őszi és tavaszi búza talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Az őszi és tavaszi árpa talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A zab talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A rozs talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A kukorica talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A tritikále talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A hüvelyes növények termesztéstechnológiája:
A borsó talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A szója talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A bab talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A lencse talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása

A csillagfürt talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája:
A burgonya talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A cukorrépa talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Az ipari növények termesztéstechnológiája:
A napraforgó talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Az őszi káposztarepce talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A fehér mustár talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A szálastakarmányok és tömegtakarmányok termesztéstechnológiája:
A lucerna talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A vörös here talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A szudánifű talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A silókukorica és a silócirok talaj-előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Gyepgazdálkodási ismeretek:
Gyepek talaj előkészítése, telepítése
A gyepek ápolása, termőképességük fokozása
A széna- és szenázskészítés technológiája
Gyepművelő eszközök és gépek munkájának megismerése
Betakarítás és tartósítás, termények tárolása:
A betakarítás módjai és eszközei
A termények tartósításának lehetőségei
A termények tárolása

11000-16 Mezőgazdasági géptan
Műszaki ismeretek gyakorlat tantárgy
Témakörök
Az erőgépek felépítése és működése:
A traktorok fő szerkezeti egységei
A motor, a teljesítmény átviteli rendszer felépítése, bemutatása
Járművek kormányzása, fékezése
Az erőgépek alvázának és felépítményének sajátosságai
A traktorok vonó- és függesztő berendezéseinek használata a gyakorlatban
Az erőgépek karbantartása, tárolása
A talajművelő gépek felépítése és működése:
Az ekék munkája, használata a gyakorlatban
A tárcsák munkája, használata a gyakorlatban
A boronák munkája, használata a gyakorlatban
A hengerek munkája, használata a gyakorlatban
A simítók munkája, használata a gyakorlatban
A talajlazítók munkája, használata a gyakorlatban
A kombinált talajművelő gépek munkája, használatuk a gyakorlatban
A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése:
A szerves-trágyaszórás gépeinek használata a gyakorlatban
Műtrágyaszóró gépek használata a gyakorlatban
Folyékony műtrágyaszórók használata a gyakorlatban

A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése:
Vetőgépek használata a gyakorlatban
Szemenkénti vetőszerkezetek használata a gyakorlatban
Burgonyaültető és palántázó gépek használata a gyakorlatban
A növényvédelem gépeinek felépítése és működése:
A vegyszeres növényvédelem gépinek használata a gyakorlatban
Permetezőgépek beállításai
Porozó és csávázó gépek használata a gyakorlatban
Az öntözés gépeinek használata a gyakorlatban
A betakarítás gépeinek felépítése és működése:
Szemestermény betakarító gépek használata a gyakorlatban
Gyökér és gumós növényeket betakarító gépek használata a gyakorlatban
Szálastakarmányok betakarításának gépei, használatuk a gyakorlatban
Szállító és anyagmozgató gépek használata a gyakorlatban
Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése:
Etető- és itató berendezések gyakorlati alkalmazása
Mosás és fertőtlenítés gépeinek használata
Trágyaeltávolítás és hígtrágyakezelés gépeinek bemutatása
Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek használata
Egyéb állattartásban alkalmazott gépek, berendezések használata
A 2/10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
10997-16 Állattartás

Állattartási gyakorlat tantárgy
Témakörök
Takarmányozástani gyakorlatok:
A takarmányok felismerése, jellemzőik, érzékszervi minősítésük
Az egyes állatfajokkal etethető takarmányok csoportosítása
A takarmányok etetésre történő előkészítése
A takarmányok kiadagolása
Takarmányok tartósítása, tárolása
A takarmányadag tervezés alapelveinek megismerése
A ló tartási és tenyésztési gyakorlata:
A lótartási módok megismerése
A lóápolás eszközei és használatuk
A lószerszám és a kocsi részei
A ló kocsiba történő be- és kifogása, hajtás
A ló takarmányai és takarmányozása
A ló tenyésztése
A hátasló tartás és gondozás, a lovaglás és idomítás munkáinak megtekintése.
A ló küllemi bírálata, a hasznosítás és a küllem közötti összefüggés megismerése
A szarvasmarha tartási és tenyésztési gyakorlata:
A szarvasmarhatartó gazdaság megismerése
A gazdaság elrendezése, épületei
Az istálló típusai és berendezésük (etető-, itató-, trágyaeltávolító- berendezések)
A fejőház felépítése és berendezései, fejőgép típusok
Tenyésztési és termelési paraméterek, azok dokumentálása
Szarvasmarha tartási és tenyésztési munkákban való részvétel

A tenyésztési, takarmányozási, a hízlalási és tartási módok megismerése
Fejés és tejvizsgálat végzése, tej mintavétel
Napirend szerinti munkák végzése
Időszakos ápolási munkák végzése
A szarvasmarha szaporítása
Az ivarzás jeleinek felismerése, a termékenyítés optimális idejének a meghatározása
Segédkezés az inszeminálási munkákban
A vemhesség megállapításának módszerei, a várható ellés idejének a meghatározása
Ellési előkészületek, segédkezés az ellésben
Az ellés jeleinek felismerése
Az ellető hely, a tehén felkészítése az ellésre
Az ellető személy felkészülése az ellésre, anyagok és eszközök előkészítése
Az ellés szakszerű levezetése
Az újszülött borjú és az anya ellátása
Takarmányadag összeállítása tejelő- és hízó marha számára „kézzel” és számítógépes program
segítségével
A szarvasmarha tartás balesetvédelmi és tűzrendészeti berendezéseinek, eszközeinek megismerése
A trágya tárolás és kezelés eszközei és berendezései
A juh és kecske tartási és tenyésztési gyakorlata:
A juh tenyésztési, takarmányozási, hízlalási és tartási módszereinek megismerése
A juhtartás napi és időszakos ápolási munkáiban való részvétel
A juh termelési adatainak megismerése, dokumentálása
Gyapjú ismeret, a bunda alkotó elemei, a gyapjú minősítése élő állaton
A juhok takarmányozása
Legeltetési munkákban való részvétel
A kecske tartási és tenyésztési munkáiban való részvétel
A kecske napi és időszakos ápolási munkáiban való részvétel
A kecske termelési adatainak megismerése, dokumentálása

A juh és a kecske fejése, tejkezelése
A sertés tartási és tenyésztési gyakorlata:
A sertés tartási és tenyésztési munkáiban való részvétel
A tenyésztési, a takarmányozási, a hízlalási és a tartási módszerek magismerése
Az istálló berendezések működtetése
A napirend szerinti és időszakos ápolási munkák végzése
Termelési adatok megismerése és dokumentálása
A sertés szaporítása
Az ivarzás jeleinek felismerésének gyakorlása
A termékenyítés optimális időpontjának meghatározása
A fedeztetés, búgatás és a mesterséges termékenyítés munkái
A fialás előkészítése és levezetése
Takarmányadag összeállítása különböző korcsoportok részére számítógépes program segítségével
A baromfifélék tartási és tenyésztési gyakorlata:
Árutojás termelő gazdaság megismerése
A tartási, takarmányozási módszerek megismerése
A baromfitelep berendezései, üzemeltetésük
A napirend szerinti munkaműveletek elvégzése
Étkezési tojás gyűjtése, válogatása, áruvá készítése
Termelési adatok gyűjtése, dokumentálása
Pecsenyecsirke nevelő gazdaság megismerése
A tartási, takarmányozási módszerek megismerése
A baromfitelep berendezései, üzemeltetésük
A napirend szerinti munkaműveletek elvégzése
Termelési adatok gyűjtése, dokumentálása

Állategészségügyi- és higiéniai gyakorlatok:
Állattartó gazdaság állategészségügyi technológiája, dokumentációja
Gazdasági állatok klinikai alapértékeinek mérése
A beteg állat felismerése, elkülönítése
Az állattartásban alkalmazott fertőtlenítő szerek és használatuk
Istálló takarítása és fertőtlenítése
Segédkezés az állatorvosi beavatkozás közben

11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel
Gazdálkodási ismeretek gyakorlat tantárgy
Témakörök

A vállalkozás működtetése:
Cégnyilvántartás és bejegyzés dokumentációja
A személyi és tárgyi eszköz nyilvántartásai
A termőföld és állatállomány nyilvántartása
A munkaszerződés és munkaköri leírás
Számviteli és pénzügyi gyakorlatok:
Az üzleti terv, az üzleti terv felépítése, az üzleti terv követelményei
A pénzügyi terv
A működési (termelési) terv
Számviteli bizonylatok, a bizonylat alaki és tartalmi kellékei
Bizonylati, utalványozási elv
A bizonylatok őrzése
Pénztárkönyv, naplófőkönyv, mérleg tanulmányozása

A termelés nyilvántartásának dokumentációja:
A növénytermesztés és kertészet termelési mutatói és azok nyilvántartása
Az állattenyésztés (szarvasmarha, ló, sertés, juh, baromfitenyésztés) termelési mutatói és azok
dokumentálása
A gépüzemeltetés dokumentációi
Önköltség számítás
Támogatások igénylése, pályázati dokumentáció és beszámoló:
A növénytermesztés támogatásai és pályázatai
Az állattartás támogatásai és pályázatai
A pályázati kiírás tanulmányozása
A pályázati dokumentáció felépítése, benyújtásának lehetséges módjai
A pályázati szakmai és pénzügyi beszámoló felépítése
Hitelszerződés tanulmányozása
Beszerzés, értékesítés és szállítás bizonylatai:
A számla fajtái és felépítése
Számlavezetési és adási kötelezettség, számviteli szabályai
A befogadott számla ellenőrzésének begyakorlása
Szállítás dokumentációja
A termék beszerzési és értékesítési szerződés felépítése, tartalmi követelményei
Üzleti levelezés, adminisztráció, kommunikáció:
Üzleti levél tartalma és felépítése
Jelentés, kimutatás, beszámoló készítése
Iratkezelés szabályai, dokumentációja és tárgyi eszközei
Üzleti kommunikáció alapelvei

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül
1. évfolyamot követően 160 óra
Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma:
10998-16 Növénytermesztés
Általános és részletes növénytermesztési gyakorlat tantárgyak
Témakörök
A gabonafélék termesztéstechnológiája:
Az őszi és tavaszi búza talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Az őszi és tavaszi árpa talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A zab talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A rozs talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A kukorica talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A tritikále talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A hüvelyes növények termesztéstechnológiája:
A borsó talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A szója talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A bab talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A lencse talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A csillagfürt talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A gyökér- és gumós növények termesztéstechnológiája:
A burgonya talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A cukorrépa talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása

Az ipari növények termesztéstechnológiája:
A napraforgó talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Az őszi káposztarepce talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A fehér mustár talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A szálastakarmányok és tömegtakarmányok termesztéstechnológiája:
A lucerna talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A vörös here talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A szudánifű talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
A silókukorica és a silócirok talaj előkészítése, tápanyag ellátása, vetése, ápolása, betakarítása
Gyepgazdálkodási ismeretek:
Gyepek talaj előkészítése, telepítése
A gyepek ápolása, termőképességük fokozása
A széna- és szenázskészítés technológiája
Gyepművelő eszközök és gépek munkájának megismerése
Betakarítás és tartósítás, termények tárolása:
A betakarítás módjai és eszközei
A termények tartósításának lehetőségei
A termények tárolása

11000-16 Mezőgazdasági géptan
Műszaki ismeretek gyakorlat tantárgy
Témakörök

Az erőgépek felépítése és működése:
A traktorok fő szerkezeti egységei
A motor, a teljesítmény átviteli rendszer felépítése, bemutatása
Járművek kormányzása, fékezése
Az erőgépek alvázának és felépítményének sajátosságai
A traktorok vonó- és függesztő berendezéseinek használata a gyakorlatban
Az erőgépek karbantartása, tárolása
A talajművelő gépek felépítése és működése:
Az ekék munkája, használata a gyakorlatban
A tárcsák munkája, használata a gyakorlatban
A boronák munkája, használata a gyakorlatban
A hengerek munkája, használata a gyakorlatban
A simítók munkája, használata a gyakorlatban
A talajlazítók munkája, használata a gyakorlatban
A kombinált talajművelő gépek munkája, használatuk a gyakorlatban
A tápanyag visszapótlás gépeinek felépítése és működése:
A szerves-trágyaszórás gépeinek használata a gyakorlatban
Műtrágyaszóró gépek használata a gyakorlatban
Folyékony műtrágyaszórók használata a gyakorlatban
A vetés, ültetés és palántázás gépeinek felépítése és működése:
Vetőgépek használata a gyakorlatban
Szemenkénti vetőszerkezetek használata a gyakorlatban
Burgonyaültető és palántázó gépek használata a gyakorlatban
A növényvédelem gépeinek felépítése és működése:

A vegyszeres növényvédelem gépinek használata a gyakorlatban
Permetezőgépek beállításai
Porozó és csávázó gépek használata a gyakorlatban
Az öntözés gépeinek használata a gyakorlatban
A betakarítás gépeinek felépítése és működése:
Szemestermény betakarító gépek használata a gyakorlatban
Gyökér és gumós növényeket betakarító gépek használata a gyakorlatban
Szálastakarmányok betakarításának gépei, használatuk a gyakorlatban
Szállító és anyagmozgató gépek használata a gyakorlatban
Az állattenyésztés gépeinek felépítése és működése:
Etető- és itató berendezések gyakorlati alkalmazása
Mosás és fertőtlenítés gépeinek használata
Trágyaeltávolítás és hígtrágyakezelés gépeinek bemutatása
Fejés és tejkezelés gépeinek, berendezéseinek használata
Egyéb állattartásban alkalmazott gépek, berendezések használata

10997-16 Állattartás
Állattartási gyakorlat tantárgy
Témakörök
Takarmányozástani gyakorlatok:
A takarmányok felismerése, jellemzőik, érzékszervi minősítésük
Az egyes állatfajokkal etethető takarmányok csoportosítása
A takarmányok etetésre történő előkészítése

A takarmányok kiadagolása
Takarmányok tartósítása, tárolása
A takarmányadag tervezés alapelveinek megismerése
A ló tartási és tenyésztési gyakorlata:
A lótartási módok megismerése
A lóápolás eszközei és használatuk
A lószerszám és a kocsi részei
A ló kocsiba történő be- és kifogása, hajtás
A ló takarmányai és takarmányozása
A ló tenyésztése
A hátasló tartás és gondozás, a lovaglás és idomítás munkáinak megtekintése.
A ló küllemi bírálata, a hasznosítás és a küllem közötti összefüggés megismerése
A szarvasmarha tartási és tenyésztési gyakorlata:
A szarvasmarhatartó gazdaság megismerése
A gazdaság elrendezése, épületei
Az istálló típusai és berendezésük (etető-, itató-, trágyaeltávolító- berendezések)
A fejőház felépítése és berendezései, fejőgép típusok
Tenyésztési és termelési paraméterek, azok dokumentálása
Szarvasmarha tartási és tenyésztési munkákban való részvétel
A tenyésztési, takarmányozási, a hízlalási és tartási módok megismerése
Fejés és tejvizsgálat végzése, tej mintavétel
Napirend szerinti munkák végzése
Időszakos ápolási munkák végzése
A szarvasmarha szaporítása
Az ivarzás jeleinek felismerése, a termékenyítés optimális idejének a meghatározása
Segédkezés az inszeminálási munkákban
A vemhesség megállapításának módszerei, a várható ellés idejének a meghatározása

Ellési előkészületek, segédkezés az ellésben
Az ellés jeleinek felismerése
Az ellető hely, a tehén felkészítése az ellésre
Az ellető személy felkészülése az ellésre, anyagok és eszközök előkészítése
Az ellés szakszerű levezetése
Az újszülött borjú és az anya ellátása
Takarmányadag összeállítása tejelő- és hízó marha számára „kézzel” és számítógépes program
segítségével
A szarvasmarha tartás balesetvédelmi és tűzrendészeti berendezéseinek, eszközeinek megismerése
A trágya tárolás és kezelés eszközei és berendezései
A juh és kecske tartási és tenyésztési gyakorlata:
A juh tenyésztési, takarmányozási, hízlalási és tartási módszereinek megismerése
A juhtartás napi és időszakos ápolási munkáiban való részvétel
A juh termelési adatainak megismerése, dokumentálása
Gyapjú ismeret, a bunda alkotó elemei, a gyapjú minősítése élő állaton
A juhok takarmányozása
Legeltetési munkákban való részvétel
A kecske tartási és tenyésztési munkáiban való részvétel
A kecske napi és időszakos ápolási munkáiban való részvétel
A kecske termelési adatainak megismerése, dokumentálása
A juh és a kecske fejése, tejkezelése
A sertés tartási és tenyésztési gyakorlata:
A sertés tartási és tenyésztési munkáiban való részvétel
A tenyésztési, a takarmányozási, a hízlalási és a tartási módszerek magismerése
Az istálló berendezések működtetése
A napirend szerinti és időszakos ápolási munkák végzése
Termelési adatok megismerése és dokumentálása

A sertés szaporítása
Az ivarzás jeleinek felismerésének gyakorlása
A termékenyítés optimális időpontjának meghatározása
A fedeztetés, búgatás és a mesterséges termékenyítés munkái
A fialás előkészítése és levezetése
Takarmányadag összeállítása különböző korcsoportok részére számítógépes program segítségével
A baromfifélék tartási és tenyésztési gyakorlata:
Árutojás termelő gazdaság megismerése
A tartási, takarmányozási módszerek megismerése
A baromfitelep berendezései, üzemeltetésük
A napirend szerinti munkaműveletek elvégzése
Étkezési tojás gyűjtése, válogatása, áruvá készítése
Termelési adatok gyűjtése, dokumentálása
Pecsenyecsirke nevelő gazdaság megismerése
A tartási, takarmányozási módszerek megismerése
A baromfitelep berendezései, üzemeltetésük
A napirend szerinti munkaműveletek elvégzése
Termelési adatok gyűjtése, dokumentálása
Állategészségügyi- és higiéniai gyakorlatok:
Állattartó gazdaság állategészségügyi technológiája, dokumentációja
Gazdasági állatok klinikai alapértékeinek mérése
A beteg állat felismerése, elkülönítése
Az állattartásban alkalmazott fertőtlenítő szerek és használatuk
Istálló takarítása és fertőtlenítése
Segédkezés az állatorvosi beavatkozás közben

11001-16 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

Gazdálkodási ismeretek gyakorlat tantárgy
Témakörök
A vállalkozás működtetése:
Cégnyilvántartás és bejegyzés dokumentációja
A személyi és tárgyi eszköz nyilvántartásai
A termőföld és állatállomány nyilvántartása
A munkaszerződés és munkaköri leírás
Számviteli és pénzügyi gyakorlatok:
Az üzleti terv, az üzleti terv felépítése, az üzleti terv követelményei
A pénzügyi terv
A működési (termelési) terv
Számviteli bizonylatok, a bizonylat alaki és tartalmi kellékei
Bizonylati, utalványozási elv
A bizonylatok őrzése
Pénztárkönyv, naplófőkönyv, mérleg tanulmányozása
A termelés nyilvántartásának dokumentációja:
A növénytermesztés és kertészet termelési mutatói és azok nyilvántartása
Az állattenyésztés (szarvasmarha, ló, sertés, juh, baromfitenyésztés) termelési mutatói és azok
dokumentálása
A gépüzemeltetés dokumentációi
Önköltség számítás
Támogatások igénylése, pályázati dokumentáció és beszámoló:
A növénytermesztés támogatásai és pályázatai

Az állattartás támogatásai és pályázatai
A pályázati kiírás tanulmányozása
A pályázati dokumentáció felépítése, benyújtásának lehetséges módjai
A pályázati szakmai és pénzügyi beszámoló felépítése
Hitelszerződés tanulmányozása
Beszerzés, értékesítés és szállítás bizonylatai:
A számla fajtái és felépítése
Számlavezetési és adási kötelezettség, számviteli szabályai
A befogadott számla ellenőrzésének begyakorlása
Szállítás dokumentációja
A termék beszerzési és értékesítési szerződés felépítése, tartalmi követelményei
Üzleti levelezés, adminisztráció, kommunikáció:
Üzleti levél tartalma és felépítése
Jelentés, kimutatás, beszámoló készítése
Iratkezelés szabályai, dokumentációja és tárgyi eszközei
Üzleti kommunikáció alapelvei

ZENEMŰVÉSZETI ÁG

KLASSZIKUS ZENE

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat
ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken
való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja
készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása
mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a
zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés
képességére, a hagyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával.
A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a
tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására,
befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi
és társas intelligenciát.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tanszakok és tantárgyak
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba
Akkordikus tanszak tantárgyai: cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő
Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, csembaló, orgona

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő
Vokális tanszak tantárgya: magánének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom,
zeneelmélet, egyházzene, improvizáció
Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés

„A” TAGOZAT

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet,
kamarazene, zenekar, kórus
Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, improvizáció,
zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, jazz-zene,
elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa
tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.

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

Óratervek
Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamokat. Az
első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a
továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
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A képzés évfolyamainak számai
(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona-tenorkürtbaritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka
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(2)

2

2

2

2
2

2

2

2

Kötelezően választható
tantárgy
Választható tantárgy

(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Összes óra:

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak számai
(1)+ 4+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona

Óraterv 3
Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

(1)

1

2

3

4

5

6

Főtárgy

(2)

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

2

2

2

2
2

2

Kötelezően választható
tantárgy

Választható tantárgy

(0-2)

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

0-2

Összes óra:

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak számai
(1)+6 évfolyam: magánének

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

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig
Csoportos foglalkozás: 2x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő)
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2-8 fő)
„B” TAGOZAT

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok
Kötelező tantárgy: szolfézs
Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora főtárgy esetében) a 3. évfolyamtól
Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, zeneismeret,
második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, jazz-zene,
elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai
Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa
tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.

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

Előképző

Alapfok

Továbbképző
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2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelezően
választható
tantárgy

0-1
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0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

0-1

Választható
tantárgy

(2)

(2)

(2)

0-2

1-2
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1-2
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1-2

1-2
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Összes óra:

(4-6)

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

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

Óraterv 2
Évfolyamok
Tantárgy

Előképz
Alapfok
ő

Továbbképző

(1)

(1)

2
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4

5

6
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8

Főtárgy
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(2)

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Kötelezően választható
tantárgy
Választható tantárgy
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Összes óra:

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak száma
(1+1)+3+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, orgona, csembaló

Óraterv 3
Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

(1)

(1)

2
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4
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6

Főtárgy
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2

2

2

2

Kötelező tantárgy
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(2)

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Kötelezően választható
tantárgy
Választható tantárgy

(0-2)

(0-2)
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1-2

Összes óra:

(4-6)

(4-6)

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak száma
(1+1)+5 évfolyam: magánének

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos)

Kötelezően választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc
Korrepetíció ideje:
Hangszeres tanszakok:
2. évfolyam 15 perc
3-4. évfolyam 20 perc
5. évfolyamtól 25 perc
Vokális tanszak:
A teljes képzési időben minimum 30 perc

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés

„A” TAGOZAT

Főtárgy: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene
Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet-zeneirodalom és kamarazene
főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció valamint népzene, jazz-zene, elektroakusztikuszene tantervi programjainak tantárgyai

Óraterv 1
Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Előképző

Alapfok
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2
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2

2

2
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2
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Továbbképző
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tantárgy
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1-2

1-2

1-2
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4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

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

Óraterv 2
Tantárgy

Évfolyamok

Alapfok

Továbbképző
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6

Főtárgy

2

2

2

2
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2

Kötelező tantárgy

2

2
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2
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0-2
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4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

A képzés évfolyamainak száma
(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene
A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú évfolyam, a
harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.
A zenetörténet-zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően választható, vagy
választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók.
A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után,
kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható.

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje:
szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam (előképző 1-2) + alapfok 1-4. évfolyam
zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható
zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható
kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható
egyházzene: 2+4 évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható

improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól tanulható

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc
kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc
Választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő
Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó
kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1-2. és 1. évfolyamban 5 perc, a továbbiakban minden
évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak)

„B” TAGOZAT

Főtárgy: szolfézs
Kötelező tantárgy: zongora
Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, improvizáció
zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi
programjainak tantárgyai
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A képzés évfolyamainak száma
4+4 évfolyam: szolfézs
Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. „B”
tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik évfolyamától lehet irányítani.

A tanítási órák időtartama
Főtárgy: csoportos 2x45 perc
Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc
Választható tantárgy:
Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc
Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc
zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő

Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő
foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak)

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén
Bemeneti kompetencia:
–
Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó tanulót
arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat.
Szakmai kompetencia
–
A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység,
fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális
készség, a zenei karakterek iránti érzékenység).
–

A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése.

–

A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.

Személyes kompetencia
–
Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás,
ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom.
Társas kompetencia
–
Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia,
kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud illeszkedni
és aktívan részt tud venni a társas zenélésben.
–

Esélyegyenlőség.

Módszertani kompetencia
–
Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra
nevelése.
–

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása.

–

A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.

–
A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk
zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek
megismertetése.
–

A kortárs zene befogadására nevelés.

–

A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.

–

A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.

–

Tehetséggondozás.

–

Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás .

–

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével az
iskola helyi tantervében kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A
művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét
és tagjait a vizsga szervezője bízza meg.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint
biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek
eleget tett.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak

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

1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy
zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy
zeneelmélet

2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy
zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy
zeneelmélet

3. Gyakorlati vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy
Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): tanult
hangszer

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

1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy
zeneelmélet
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet
Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy
zeneelmélet

2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy
zeneelmélet
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs
Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs
Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom
Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy
zeneelmélet

3. Gyakorlati vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy
Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom-zenetörténet főtárgy( „A” tagozat): a tanult hangszer

A vizsgák ideje:
Hangszeres főtárgyak
Gyakorlati vizsga
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 10 perc

Elméleti tantárgyak
„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc
„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc

Szolfézs főtárgy
Gyakorlati vizsga:
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 10 perc

Elméleti vizsga:
„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc
„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat)
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc
Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat)
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc
Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc

Kamarazene főtárgy („A” tagozat)
Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc

Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes
befejezése előtt szervezhető.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az
országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön-külön
osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak
eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani
közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a
főtárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy
vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet
kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát
tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

FAFÚVÓS TANSZAK

FURULYA

Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer.

A furulyatanítás általános céljai, feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten)
–
a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb
körét,
–
hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és
előadóművészeit,
–

a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket.

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
–
megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és
tudatosítsa ezeket,
–

dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot,

–

differenciált hangindítást és hanglezárást,

–

megfelelő tempójú repetíciót,

–

laza, egyenletes ujjtechnikát,

–

pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást.

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
–

tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával,

–

hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal,

–

a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat,

–

tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek díszítésében.

Fordítson figyelmet
–

a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására,

–

a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,

–

a lapról olvasási készség fejlesztésére,

–
a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem transzponáló)
olvasásra,
–

a tudatos zenei memorizálásra,

–

a művek zeneileg igényes kidolgozására,

–

az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok műveinek megismertetésére,

–

a rendszeres társas muzsikálásra.

Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

A zeneiskola 1. évfolyamának tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori
sajátosságainak figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal szemben nem támaszthatók
ugyanazok a követelmények.

Fejlesztési feladatok
A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanuló hangszeres
készségének, zenei érzékének felmérése.

Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hangszer részei, összeállítása.

–

Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok.

–

Különböző játékmód és hangindítások.

–

A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése.

–

Játék a hangszer fejével.

–
Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek mielőbbi
pontos begyakorlása
-- A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül.

Ajánlott tananyag

Lőrincz-Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090)
Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406)
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1.
Gyermekdalok, népdalok

Követelmények
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika.
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete.
Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nélkül.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a hangmagasság,
ritmus iránti fogékonyságának, zenei memóriájának fejlesztése, aktivitásának, kreativitásának
kibontakoztatása, az életkornak megfelelően játékos formában ritmikus mondókák, ütőhangszerek,
esetleg táncmozgások segítségével.
Feladata olyan alapokat adni, melyekre az 1. évfolyam tananyaga szilárdan támaszkodhat.

Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hangszer részei, összeállítása.

–

Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok.

–

Különböző játékmód és hangindítások.

–

A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése.

–
Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek mielőbbi
pontos begyakorlása.
–

Az ismert hangterjedelmen belül lehetőleg intenzív, lebegésmentes hang elérése.

–

A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül.

Ajánlott tananyag
Lőrincz-Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090)
Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406)
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1.
Gyermekdalok, népdalok
Követelmények
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika.
A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen.

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete.
Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél teljesebb
igénybevételével, kotta nélkül.

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat

1. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hangszer részei, összeállítása.

–

Különböző ritmusértékek, pontozások, ütemsúlyok, felütés.

–

A játékmód és az artikuláció alapfogalmai, különböző hangindítások és hanglezárás nyelvvel.

–

A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–

A szerkezet és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor stb.).

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A helyes légzéstechnika elsajátítása és állandó fejlesztése.

–
Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek mielőbbi
pontos begyakorlása (a tartófunkció kialakulásának elkerülése érdekében).
–

Hangképzés, különböző hosszúságú hangok.

–

A dü és tü hangindítások, valamint hanglezárás nyelvvel.

–

A helyes gyakorlás és memorizálás módjai.

–

A társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérő közreműködésével is.

Ajánlott tananyag
Lőrincz-Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090)
Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406)
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1.
Gyermekdalok, népdalok

Követelmények
A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése.
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika.
A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet fogásainak ismerete.

Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása (kotta
nélkül is).

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két-három népdal, kotta nélkül.

–

Egy-két könnyű tánctétel kísérettel, lehetőleg kotta nélkül.

2. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek
–

Az eddig tanult hangkészlet bővítése, főfogásokkal is könnyen játszható trillák.

–

Az artikulációk szerepe a furulyajátékban.

–

Tizenhatodok, nyolcad szünet, nyújtott ritmus, nyolcad felütés.

–

Régi és új stílusú magyar népdalok.

–
A játszott anyag formai elemzése az életkornak megfelelő szinten: azonosság, hasonlóság,
különbségek felismerése stb.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Az alapfunkciók (testtartás, légzéstechnika, kéztartás) állandó ellenőrzése és fejlesztése.

–

Tartott hangok gyakorlása minimális crescendo-decrescendo-val.

–

A hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megőrzésével.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duók.

Ajánlott tananyag
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 2.
Bali J.: Furulyaiskola I.
Béres J.: Furulyaiskola I., II. (EMB 5406, 7062)
Keuning, Hans P.: 30 simple studies
Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises
Anonymus: Allemande (EMB 4303)
Anonymus: Angol tánc (EMB 7888)
Anonymus: Hajdútánc (EMB 7888)
Anonymus: Rondo (EMB 7888)
Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/118)
Purcell, H.: A pásztor (EMB 8959)

Követelmények
Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé.
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika.
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete.

A tü-dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan megkülönböztethető
alkalmazása.
Dúr skálák gyakorlása.
Rövidebb lélegzetű etűdök.
Egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk és trillák
alkalmazásával, kotta nélkül is.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála lehetőleg figurációkkal kotta nélkül.

–

Egy népdal, kotta nélkül.

–

Egy etűd.

–

Két különböző karakterű tánctétel, kísérettel lehetőleg kotta nélkül.

3. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük.

–

Az eddig tanult hangkészlet bővítése.

–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–
A játszott anyagban előforduló új ritmusértékek, ütemfajták, tempó- és karakterjelzések, előadási
utasítások stb.
–
stb.).

A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, menüett

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A tü, dü, rü artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása.

–

Hanglezárás a száj kinyitásával.

–

Dúr és moll skálák c1-c3 hangterjedelemben.

–

Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása, szopránfurulyán.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók.

Ajánlott tananyag
Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3.
Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab
Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II., III.( EMB 12002)
Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe (Peters 2377)
Keuning, H. P. 20 studies
Rodgers, Ph. Sight reading exercises 118-150. (SM 1479)
Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises
Anonymus: Lassú tánc (EMB 7888)

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/142)
Bach, J. S.: Menuett (EMB 2750)
Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130)
Pepusch, J. Chr.: C-dúr szonáta III-IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071)
Purcell, H.: Bourrée (EMB 6106)

Követelmények
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika.
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete.
Egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján.
Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel.
Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt megszólaltatása, a már
megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, mérsékelt tempójú rövidebb etűdök (kotta
nélkül is).

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül.

–

Egy etűd.

–

Két különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül.

4. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

A hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek tudatosítása.

–

A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai.

–

Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–

A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, siciliano stb.).

–

„F” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása.

–

Staccato-játék nyelvzárással.

–

Dúr és moll skálák c1-d3 tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal.

–

Az „F”-alapú furulya használatának gyakorlása.

–

Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése az altfurulya bevezetésekor.

–
A „rekesz”-légzés és támasz állandó ellenőrzése, különös tekintettel az altfurulya megnövekedett
levegő-szükségletére.
–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió.

Ajánlott tananyag
Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises
Hinke, G.: Praktische Elementarschule für Oboe
Keuning, H. P.: 20 studies
Keuning, H. P.: 10 difficult studies
Keuning, H. P.: 25 studies
Keuning, H. P.: 40 simple studies
Linde, H. M.: Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….)
Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 3.
Oromszegi O.: 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab
Sellner, J.: Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002)
Fesch, W. de: G-dúr szonáta III., IV. tétel (Dobblinger Musicverlag)
Pepusch, J. Chr.: d-moll szonáta III-IV. tétel (6 szopránszonáta/4.) (EMB. 14071)
Telemann, G. Ph.: G-dúr Partita VI. Aria (Tempo di Minuet) (EMB 14071)
Telemann, G. Ph.: Menuett (EMB 13100)
Vivaldi, A.: Largo (EMB 14090/167)
Händel, G. Fr.: F-dúr szonáta III., IV. tétel
Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100)
Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d-moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13100)
Somis, G. B.: Allegro (EMB 14095)

Követelmények
A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján.
„F”-alapú furulya használata.
Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása.
A fogástáblázat önálló használata.
A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei egységek megformálására, a
tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű levegővezetésre.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül.

–

Egy etűd.

–

Két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül.

5. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

A trillatáblázat használata.

–

Inégal játék fogalma, szerepe a furulyajátékban.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–

A játszott anyagban előforduló új tánctípusok jellegzetességei (pl. gigue, rigaudon stb.).

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is.

–

Az artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása.

–

Hangsorok gyakorlása lehetőleg altfurulyán.

–

Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán.

–

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán- és altfurulyán.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes.

Ajánlott tananyag
Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB14071)
Keuning, H. P. 10 difficult studies
Keuning, H. P. 25 studies
Keuning, H. P. 12 difficult studies
Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce
Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002)
Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte
Corelli, A.: Sarabande (EMB 7888)
d'Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071)

Loeillet, J. B.: e-moll szonáta I., II. tétel op. 3/7
Loeillet, J. B.: F-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2.)
Pepusch, J. Chr.: G-dúr „altszonáták” 6/3. szopránon
Telemann, G. Ph.: II. G-dúr Partita – tételek
Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100)
Marcello, B.: B-dúr szonáta op. 2/7 III., IV., V. tétel
Marcello, B.: d-moll szonáta op. 2/2
Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel

Követelmények
Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete.
Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül.

–

Egy etűd.

–
Két szonáta- vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta
nélkül.

6. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe.

–

A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség.

–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Hangsorok gyakorlása altfurulyán.

–

Kromatikus skála.

–

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon szoprán- és altfurulyán.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták.

Ajánlott tananyag
Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 140719)
Keuning, H. P. 10 difficult studies

Keuning, H. P. 25 studies
Keuning, H. P. 12 difficult studies
Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce
Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002)
Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte
Bach, J. S.: Gavotte, Bourrée D-dúr (EMB 14071)
Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel
Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888)
Loeillet, J. B.: h-moll szonáta op. 3/10 (EMB 13160-3)
Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek
Bellinzani, P. B.: C-dúr szonáta op. 3/3
Händel, G. Fr.: C-dúr szonáta III., IV. tétel
Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta III., IV. tétel
Veracini, Fr. M.: G-dúr szonáta I., II. tétel (12/2)

Követelmények
A trillatáblázat önálló használata.
Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel.
A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei egységek
megformálására.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül,

–

Egy etűd,

–
Két szonáta- vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve dallami
díszítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül.

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres
adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a
„B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek.

3. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük.

–

Az eddig tanult hangkészlet bővítése.

–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

Pontozott ritmusértékek, 8-ados ütemmutatók, hemiola ismerete, használata.

–

Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék.

–

Enharmónia.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–
stb.).

A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, menüett

–

Az „f” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása.

–

Hanglezárás a száj kinyitásával.

–

dúr és moll skálák tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal.

–

Hosszabb zenei gondolatok egy levegőre játszása, szopránfurulyán.

–

Az „f” alapú hangszer használatának gyakorlása.

–
A „rekesz”-légzés és támasz állandó ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer
levegőszükségletének figyelembevételével.
–
Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer
bevezetésekor.
–

Az abc-s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző módszerekkel.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók.

Ajánlott tananyag
Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises
Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe

Keuning, H. P. 20 studies
Keuning, H. P. 10 difficult studies
Keuning, H. P. 25 studies
Keuning, Hans P. 40 simple studies
Linde, H. M. Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….)
Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3.
Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab
Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002)
Bach, J. S.: Menuett I. (EMB 4303)
Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130)
Corelli, A.: op. 5/8 a-moll szonáta III., II. tétel
Fesch, W. de: G-dúr szonáta III., IV. tétel (Doblinger Musicverlag)
Pepusch, J. Chr.: C-dúr szonáta (6 szopránszonáta/1.)
Händel, G. Fr.: F-dúr szonáta III., IV. tétel (EMB 13100)
Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d-moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13160-3)
Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel

Követelmények
Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika.
A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete.
Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján.

Melodikus moll hangsorok gyakorlása.
Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel.
A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei egységek megformálására, a
tanár útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű levegővezetésre.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül.

–

Egy etűd,

–

Két különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül.

4. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

A trillatáblázat használata.

–

Jelzetlen kötelező díszítések szükségességének felismerése.

–

Egyszerűbb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján.

–

A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

-- A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, rondeau, gigue stb.).

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása.

–

Staccatók nyelvzárással.

–

Az altfurulya használatának gyakorlása.

–

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók.

Ajánlott tananyag
Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071)
Keuning, H. P. 10 difficult studies
Keuning, H. P. 25 studies
Keuning, H. P. 12 difficult studies
Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce
Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002)
Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte
Bach, J. S.: Bourrée I., II. h-moll (Z. 14071)
Corelli, A.: op. 5/8 a-moll szonáta I., IV. tétel
Loeillet, J. B.: C-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/1.)
Pepusch, J. Chr.: d-moll szonáta III-IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071)
Telemann, G. Ph.: G-dúr Partita – tételek

Händel, G. Fr.: g-moll szonáta III., IV. tétel
Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100)
Marcello, B.: op. 2/2 d-moll szonáta
Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel

Követelmények
Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása.
Altfurulya használata.
A fogástáblázat önálló használata.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.

–

Két etűd.

–

Két szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel kotta nélkül.

5. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

Egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatod-triolák.

–

Inégal játék fogalma.

–

A moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével.

–

A szonáta felépítése, variációs formák, az anyagban megjelenő új tánctípusok.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Gyakorlás szoprán és altfurulyán is.

–

Hangsorok gyakorlása altfurulyán, tempójának fokozása.

–

Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán.

–

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán- és altfurulyán.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes.

Ajánlott tananyag
Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071)
Keuning, H. P. 10 difficult studies
Keuning, H. P. 25 studies
Keuning, H. P. 12 difficult studies
Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce
Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002)
Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte

d'Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071)
Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888)
Loeillet, J. B.: F-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2)
Loeillet, J. B.: h-moll szonáta op. 3/10
Telemann, G. Ph.: II. G-dúr Partita
Händel, G. Fr.: C-dúr szonáta III., IV. tétel
Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100)
Marcello, B.: op. 2/7 B-dúr szonáta
Pepusch, J. Chr.: B-dúr „altszonáták” 6/6.
Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta III., IV. tétel
Veracini, Fr. M.: G-dúr szonáta I., II. tétel (12/2)
Vivaldi, A.: d-moll szonáta RV 36 I., III. tétel (EMB 14130)

Követelmények
A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása, bejegyzése a
játszandó anyagnak megfelelően.
A trillatáblázat önálló használata.
Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel.
Minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek
megformálására.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.

–

Két etűd.

–
Két szonáta- vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel, kotta
nélkül.

6. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe.

–

A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség.

–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

Az inégal játék (elsősorban francia zenénél) alkalmazásának szabályai.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–

Versenymű, fantázia.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Gyakorlás szoprán és altfurulyán is.

–
A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t inégal
játék állandó gyakorlása.
–

A t-l d-l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása.

–

Hangsorok gyakorlása altfurulyán.

–

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán- és altfurulyán.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta.

Ajánlott tananyag
Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte
Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte
Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels
Sellner, J. Etüden für Oboe VI. (EMB 12002)
Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum
Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla )
Brüggen, F. 5 etűd
Collette, J. 12 melodikus gyakorlat
Staeps, H. U. Methodische Übungen
Veilhan, J.-C. La flute ? bec baroque
Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte
Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III.
Thomas, B. The Baroque solo book

Anonymus: Greensleeves to a Ground
Bach, J. S.: Menuett h-moll (EMB 13100)
Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel
Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek
Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C-dúr szonáta
Händel, G. Fr.: a-moll szonáta III., IV. tétel
Marcello, B.: op. 2/4 e-moll szonáta I., II. tétel
Telemann, G. Ph.: „kis” C-dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2)
Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095)
Veracini, Fr. M.: a-moll szonáta (12/6)
Vivaldi, A.: g-moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel

Követelmények
Zárlati hemiolák önálló felismerése.
Önálló hangolás.
Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása.
Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával.
Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben.
Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga

–

Skála tercekkel, hármashangzat és domináns négyeshangzat – felbontásokkal, kotta nélkül.

–

Egy etűd.

–

Egy teljes szonáta kotta nélkül.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

„A” tagozat
A tanuló
- legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni,
- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel,
- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes
légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb.,
- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett
hangterjedelmében f1 g3-ig (in F),
- legyen jártas mind a C, mind az F alaphangú hangszer használatában,
–

tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni,

–
alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, többek
között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit,
–

törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit,

rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával,
–

tudjon önállóan hangolni,

–
a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására
(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére,
Ismerje
–

az f1- g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat,

–

a hangszer ápolásának karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan,

–
a tanult anyagban előforduló tempo- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
–
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat,
–

a furulya történetét, rokon hangszereit,

–

a furulya szerepét különböző zenei korszakokban.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
–
dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim
négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem teljes kihasználásával,
–

két etűd vagy egy variációsorozat,

–

legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből.

A művészeti alapvizsga követelményei

Művészeti alapvizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Furulya főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozat
–
Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán; Kállay G.: Hangnemgyakorló
(EMB14071), Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész (Schott) nehézségi
szintjén.
–
Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; Anon:
Greensleeves to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476-7), Loeillet de Gant: Szonáták, op. 1 és op. 3
(EMB 13160-3), Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36 (Ricordi Nr13322300), Telemann: F-dúr szonáta
(EMB 13542), kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára,
Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén.
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
–
Egy etűd vagy szólómű; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB 14071), J.v.Eyck: Der Fluyten Lust-hof –
Variációk (Amadeus), Braun: etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára (Hofmeister)
nehézségi szintjén.

–
Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is;
Telemann: C-dúr szonáta (EMB 13542), Veracini: a-moll szonáta (Peters), Lavigne: Rondeau és Tambourin
I-II. tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant:
Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén.
A vizsgaanyagot az etűd és kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat

7. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

T-l, d-l artikulációk szerepe a furulyajátékban.

–

Nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések (doppelschlag).

–

A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–

A fa hangszerek tisztítása, karbantartása.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Összetett hangindítások, valamint az inégal játék állandó gyakorlása.

–

Hangsorok gyakorlása altfurulyán.

–

Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása.

–
Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető
kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren.
–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták.

Ajánlott tananyag
Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte
Winterfeld, L.: H. v.: 40 Studien für Altblockflöte
Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels
Sellner, J.: Etüden für Oboe/ VI.- (EMB 12002)
Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum
Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla )
Brüggen, F:. 5 etűd
Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat
Staeps, H. U.: Methodische Übungen
Veilhan, J.-C.: La flute ? bec baroque
Winterfeld, L.: Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte
Eyck, J. v.: Der Fluyten Lust-hof I-III.
Thomas, B.: The Baroque solo book
Anonymus: Greensleeves to a Ground
Bach, J. S.: Menuett h-moll (EMB 13100)
Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel
Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek
Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C-dúr szonáta
Händel, G. Fr.: a-moll szonáta III., IV. tétel
Marcello, B.: op. 2/4 e-moll szonáta I., II. tétel

Telemann, G. Ph.: „kis” C-dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2)
Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095)
Veracini, Fr. M.: a-moll szonáta (12/6)
Vivaldi, A.: g-moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel

Követelmények
Zárlati hemiolák önálló felismerése.
Önálló hangolás.
Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében.
Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül.

–

Egy etűd.

–

Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár; lehetőleg kotta nélkül.

8. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása

–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése.

–

Egyszerűbb szabad díszítések önállóan.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

A hangszerkezelés fejlesztése
-- Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t inégal
játék állandó gyakorlása.
–

Hangsorok gyakorlása altfurulyán.

–

Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása.

–
Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető
kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren.
–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták.

Ajánlott tananyag
Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte
Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte
Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels
Sellner, J. Etüden für Oboe/ VI. (EMB 12002)
Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum
Brüggen, F. 5 etűd

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat
Staeps, H. U. Methodische Übungen
Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque
Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte
Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III.
Thomas, B. The Baroque solo book
Anonymus: Greensleeves to a Ground
Bach, J. S.: Menuett h-moll (EMB 13100)
Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel
Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek
Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C-dúr szonáta
Händel, G. Fr.: a-moll szonáta III., IV. tétel
Marcello, B.: op. 2/4 e-moll szonáta I., II. tétel
Telemann, G. Ph.: „kis” C-dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2)
Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095)
Veracini, Fr. M.: a-moll szonáta (12/6)
Vivaldi, A.: g-moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel

Követelmények
A t-d, t-r, d-r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége.
Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján.

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása.
Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül.

–

Egy etűd.

–

Két különböző karakterű előadási darab vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül.

9. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján.

–

A t-r-l-r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban.

–

A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–

A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t
inégal játék állandó gyakorlása.
–

A t-r-l-r összetett hangindítás bevezetése és gyakorlása.

–

Hangsorok gyakorlása altfurulyán.

–

Különböző vibratok állandó gyakorlása, hajlékony, változatos alkalmazása (tempó, amplitúdó).

–
Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető
kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren.
–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták.

Ajánlott tananyag
Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels
Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum
Brüggen, F. 5 etűd
Collette, J. 12 melodikus gyakorlat
Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III.
Thomas, B. The Baroque solo book
Staeps, H. U. Methodische Übungen
Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque
Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte
Boeke, K. Three exercises for alto recorder

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160-3)
Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160-3)
Marcello, B.: 12 szonáta
Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán)
Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta
Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta
Valentine, R.: 12 szonáta op. 2
Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 5
Vivaldi, A.: a-moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.)

Követelmények
A (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása.
Nehezebb trillák forgódíszítéssel.
Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása.
Ujjvibrato, rekeszvibrato.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül.

–

Egy etűd.

–

Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár lehetőleg kotta nélkül.

10. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

A barokk „duplanyelv”, a di-dll di-dll.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–

A fa hangszerek „block”-jának tisztítása.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
A tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t-) t-r-t-r-t inégal játék,
valamint a „duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása.
–

Hangsorok gyakorlása altfurulyán.

–

A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása.

–
Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető
kamaraegyüttesben alkalmazott hangszeren.
–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták.

Ajánlott tananyag
Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum
Brüggen, F. 5 etűd
Collette, J. 12 melodikus gyakorlat
Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III.
Thomas, B. The Baroque solo book
Staeps, H. U. Methodische Übungen
Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque
Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte
Boeke, K. Three exercises for alto recorder
Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160-3)
Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160-3)
Marcello, B.: 12 szonáta
Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán)
Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta
Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta
Valentine, R.: 12 szonáta op. 2
Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 5
Vivaldi, A.: a-moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.)

Követelmények
A t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása.

Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása.
Összetett ornamensek.
Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül.

–

Egy etűd.

–

Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül.

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat

7. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

A túlpontozás, mint zenei elem.

–

Összetett ornamensek.

–

Bonyolultabb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján.

–

A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–

A fa hangszerek tisztítása, karbantartása.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is.

–
A t, d, r, l artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t inégal
játék állandó gyakorlása.
–

Hangsorok gyakorlása altfurulyán.

–

Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása.

–

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta.

Ajánlott tananyag
Braun, D.: Szólók
Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III.
Händel, G. Fr.: B-dúr szonáta
Händel, G. Fr.: g-moll szonáta
Kölz, E. M.: Essercizi per il Flauto dolce

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 16160-3)
Marcello, B.: 12 szonáta
Preludes from The Division Flute (1706)
Quantz, J. J. – Nagy Frigyes: 100 Tägliche Übungen für Flöte (szopr.)
Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán)
Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta
Telemann, G. Ph.: (kis) f-moll szonáta (TWV 41: f 2)
Valentine, R.: 12 szonáta op. 2
Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 5
Winterfeld, L. H. v.: Zwölf Etüden für Altblockflöte

Követelmények
Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében.
A t-d, t-r, d-r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is.
Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján.
Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása.
Nehezebb trillák forgódíszítéssel.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála, tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.

–

Két etűd.

–

Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb tételpár kotta nélkül.

8. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése.

–

A t-r-l-r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban.

–

Egyszerűbb szabad díszítések önállóan.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–

A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Gyakorlás C- és F-alapú furulyán is.

–
Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t
inégal játék állandó gyakorlása.
–

A t-r-l-r összetett hangindítás bevezetése, gyakorlása.

–

Hangsorok gyakorlása altfurulyán.

–

A skálák tempójának fokozása.

–

Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása.

–

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta.

Ajánlott tananyag
Brüggen, Fr.: 5 etűd
Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat (szopránra)
Corelli, A.: Szonáták op. 5, 7-11.
Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III.
Fesch, W.: 6 szonáta op. 6
Frescobaldi, G.: 5 canzona (szopránra vagy tenorra)
Händel, G. Fr.: F-dúr szonáta
Mancini, Fr.: 12 szonáta
Pepusch, J. Chr.: 6 szonáta (alt!)
Schickhardt, J. Chr.: 6 szonáta op. 1
Select Preludes and Voluntaries for the Flute (1708)
Telemann, G. Ph.: (kis) C-dúr szonáta (TWV 41: C 2)
Veracini, Fr. M.: 12 szonáta
Vivaldi, A.: RV. 427. D-dúr koncert (szoprán)

Követelmények
Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.
A (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása.
Összetett ornamensek.
Ujjvibrato, rekeszvibrato.
A barokk szvit tételeinek ismerete.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.

–

Két etűd.

–

Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, tételpár kotta nélkül.

9. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján.

–

A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Gyakorlás C- és F-alapú furulyán is.

–
Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t
inégal játék állandó gyakorlása.
–
A dúr és melodikus moll skálák ismétlése kibővített hangterjedelemben, tercekkel,
hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. A skálák
tempójának fokozása.
–

Különböző vibratok állandó fejlesztése, alkalmazása.

–

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta.

Ajánlott tananyag
Bach, J. S.: F-dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1031
Bellinzani, P. B.: 12 szonáta
Corelli, A.: La Follia op. 5 no. 12
Dieupart, Ch.: 6 szvit
Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III.
Feltkamp, J. H.: 12 Etudes vor Sopran-Blockfluit
Fesch, W.: 6 szonáta op. 8
Händel, G. Fr.: C-dúr szonáta
Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 / F-dúr, d-moll

Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels
Sammartini, G.: F-dúr koncert
Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben)
Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum
Staeps, H. U.: Methodische Übungen (szopránra)
Telemann, G. Ph.: a-moll fantázia
Valentine, R.: 6 szonáta op. 5 (a szerző díszítéseivel)
Vivaldi, A.: g-moll szonáta (Il Pastor fido 6 szonáta)
Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 1 (La tempesta di Mare)
Vivaldi, A.: D-dúr koncert op. 10 no. 3 (Il Gardellino), (piccolo)
Winterfeld, L. H. v.: 40 Studien für Altblockflöte
Winterfeld, L. H. v.: Technische Studien für Altblockflöte

Követelmények
Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata.
Ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása.
Ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete.
Tájékozódás bonyolult polifon zenében.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Skálák tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.

–

Egy etűd.

–

Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül.

–

Egy versenymű két tétele kotta nélkül.

10. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások.

–

A barokk „duplanyelv”, a di-dll di-dll.

–

A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb.

–

A fa hangszerek „block”-jának tisztítása.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Gyakorlás C- és F-alapú furulyán is.

–
Valamennyi eddig tanult artikuláció és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t-) t-r-t-r-t
inégal játék, valamint a t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása, hármas
elrendezésben is.
–

Hangsorok gyakorlása altfurulyán.

–

A technikai elemek továbbfejlesztése a virtuozitás irányába.

–

A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása.

–

Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon.

–

Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták.

Ajánlott tananyag
Bach, J. S.: C-dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1032
Bach, J. S.: F- (vagy G-)dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1035
Castello, D.: Sonata seconda (szopránra vagy tenorra)
Castrucci, P.: F-dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/5
Castrucci, P.: C-dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/6
Corelli, A.: Szonáták 1-6. op. 5 (részben korabeli díszítésekkel)
D'Hervelois, De Caix: G-dúr szvit (szoprán)
Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III.
Fontana, G. B.: 6 szonáta (szoprán)
Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5
Quantz, J. J.: Capricciok
Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben)
Staeps, H. U.: Neue Übungen im chromatischen Raum der A
Telemann, G. Ph.: a-moll szvit
Telemann, G. Ph.: B-dúr fantázia
Telemann, G. Ph.: d-moll fantázia

Vivaldi, A.: G-dúr koncert op. 10 no. 6

Követelmények
Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata.
A t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is.
Egyszerűbb szabad díszítések önállóan.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
skálák: b-s mollok kibővített hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat- és domináns
négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül.
–

Egy etűd.

–

Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül.

–

Egy versenymű két tétele kotta nélkül.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

„A” tagozat
A tanuló legyen képes
–
a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő
hangterjedelemben,
–

a hangindítás és zárás különböző módjainak önálló alkalmazására,

–

a segédfogások önálló megválasztására,

–

az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközök önálló megválasztására,

–

a játszott zenei anyagot stílushű értelmes tagolt, kifejező megszólaltatására,

–

az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére,

–
megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, kamarazenei
szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló javítására.
Ismerje a furulya történetét, fizikai sajátosságait, irodalmát, különböző műfajokban betöltött szerepét.
Rendelkezzék
–

az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási készséggel,

–

egyenletes, laza ujjtechnikával,

–

zenei képzelőerővel.

„B” tagozat (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
–

hangszere történetét és irodalmát,

–

f1-a3 -ig (in F) a fogásokat,

–

a trilla-, segéd-, piano-, forte- fogásokat,

–

az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit.

Legyen képes
–

a természetes, könnyed hangszerkezelésre,

–

megfelelő légzéstechnika alkalmazására,

–

a levegő tudatos beosztására,

–

vibrato-mentes hang képzésére,

–

értelmesen tagolt, kifejező előadásra.

Rendelkezzék
–

összehangolt ujj- és nyelvtechnikával,

–

fürge szimpla-nyelvtechnikával,

–

saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel,

–

megfelelő lapról olvasási készséggel.

Tudjon
–

tisztán intonálni,

–

pontos ritmusban játszani,

–
dúr és moll hangsorokat játszani 4#, 5b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és
dominánsszeptim-felbontásokkal.

A művészeti záróvizsga követelményei

Művészeti záróvizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Furulya főtárgy

„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozat
–
Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke
(Schott), Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: Fantáziák (Bärenreiter), Eyck: Der
Fluyten Lust-hof I-III. (Amadeus) nehézségi szintjén.
–

Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny).

–
Egy korabarokk, vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel; Telemann: vagy Händel szonáták,
Telemann: Metodikus szonáták 1-6., (Bärenreiter), nehézségi szintjén.
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
–
Egy etűd vagy szólódarab; Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5. (Baroque Solo Book), Eyck, J. van: Der
Fluyten Lust-hof I-III. (Amadeus), G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll (Bärenreiter), nehézségi szintjén.
–

Egy teljes szonáta vagy concerto.

–
Egy korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amely lehet kamaramű; Krähmer, E: Variációk op.
18, Händel: g-moll szonáta (V.) (EMB 13405, Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, nehézségi szintjén.
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani.

A vizsga értékelése

–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő hangolású és minőségű hangszerek.
Egy billentyűs hangszer.
Egész alakot visszaadó tükör.
Két vagy több állítható magasságú kottaállvány.
Metronóm.

GITÁR

Az alapfokú művészetoktatás „klasszikus gitár” tantárgyának hangszere a hat húros, nylonhúrozású,
hagyományos akusztikus gitár.

A gitártanítás céljai, feladatai
Tanítsa meg:
–

A gitár részeit, felépítését, akusztikai sajátosságait.

–

A gitár különböző behangolási módjait.

–
A gitárjáték alapvető technikai elemeit: apoyando, tirando, arpeggio, törtakkordok fekvésváltás,
kötések, barré, valamint a tompítás különféle lehetőségei jobb- és balkézzel egyaránt.
–
A gitárirodalomban előforduló egyéb effektusok: üveghang (flageolett), glissando, tompított
pengetés (etouffe), rasgueado, ütés, dobolás (tamb.) kivitelezését.
–

A legato, tenuto, portato, staccato játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását.

–

A játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését.

–

A gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait.

–
A gitár, mint kisérőhangszer lehetőségeit: a leggyakrabban előforduló akkordokat és
akkordfűzéseket.
–

A hangszer karbantartási feladatok elvégzését.

Alakítsa ki és tudatosítsa az alábbiakat:

–

Helyes test-, hangszer- és kéztartás.

–

Laza kar- és ujjtechnika.

–

A két kéz pontosan összehangolt mozgása.

–

Helyes fogástechnika, differenciált pengetés.

–

Összességében könnyed hangszerkezelés.

Gyakoroltasson rendszeresen:
–

Az adott technikai elem tanításának megfelelő mechanikus ujjgyakorlatokat, mozdulatsorokat.

–
Az elméleti ismeretekkel összhangban hangsorokat, skálákat, különböző pengetési- és
ritmusvariációkkal is.
–

Arpeggio gyakorlatokat.

–

A felmerülő technikai problémának megfelelő etűdöket.

Ösztönözze a tanulókat:
–
Játéktechnikájuk folyamatos fejlesztésére, gondozására, ezen belül kiemelten a szép gitárhangszín
kialakítására.
–

Céltudatos gyakorlási módszer kialakítására.

–

A rendszeres társas muzsikálásra.

Fordítson figyelmet:
–

A precíz hangszerhangolásra.

–

A művek igényes kidolgozására technikai és zenei szempontból egyaránt.

–

A tudatos zenei memorizálásra.

–

A lapról játékra, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten – a gitár részeivel és felépítésével.

–

Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.

–

Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem.

–

Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.

–

A megtanult törzshangok ábécés nevei.

–
A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei anyaggal
párhuzamosan.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása.

–
A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá az
arpeggio pengetés p-i-m-a ujjakkal.
–

Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.)

–

Törzshangok megtanítása az első fekvésben.

Ajánlott tananyag
Puskás T.: Gitáriskola
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola I.
Szendrey-Karper L.: 50 magyar népdal

Követelmények
Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű népdalok
játéka legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben.
Olyan könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Két népdal, illetve gyermekdal,

–

Egy könnyű etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten- a gitár részeivel és felépítésével.

–

Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.

–

Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem.

–

Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.

–

Forte és piano.

–

Az ütemhangsúly.

–

A megtanult törzshangok ábécés nevei.

–
A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei anyaggal
párhuzamosan.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása.

–
A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá az
arpeggio pengetés p-i-m-a ujjakkal.
–

Ostinato és dudabasszus kiséret

–

Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.)

–

Törzshangok megtanítása az első fekvésben.

–

Hangos-halk játék. Hangsúlyos hang játéka.

–

A többszólamúság lehetőség szerinti megtanítása együttpengetés nélkül.

Ajánlott tananyag
Puskás T.: Gitáriskola
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola I.
Szendrey-Karper L.: 50 magyar népdal

Követelmények
Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű népdalok
játéka legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben.
Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kisérettel.
Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Két népdal, illetve gyermekdal,

–

Két etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok.

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat

1. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A tanuló ismerkedjen meg a gitár részeivel és felépítésével.

–

Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.

–

Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem.

–

Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.

–

Pontozott hangok, nyújtott és éles ritmus.

–

Primo-secondo, Da Capo al Fine.

–

A dinamika fogalma. Forte, mezzoforte és piano.

–

Az ütemhangsúly.

–

A megtanult hangok ábécés nevei, előjegyzések, módosított hangok.

–

Kis- és nagyszekund.

–
A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei anyaggal
párhuzamosan.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása, stabilizálása

–
A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása, továbbá az arpeggio pengetés
p-i-m-a ujjakkal.

–

A többszólamúság megtanítása együttpengetés nélkül, majd együttpengetéssel.

–

Együttpengetés két ujjal, különböző variációkban.

–

Kétszólamú dallam-kiséret játék együttpengetéssel

–

Szünetek játéka az üres húrok tompításával.

–

Törzshangok megtanítása az első fekvésben.

–

Előjegyzés nélküli modális hangsorok játéka az első fekvésben.

–
Módosított hangok tanulása a zenei anyagnak megfelelően. C-dúr, G-dúr, F-dúr, a-moll, e-moll, dmoll hangsorok játéka az első fekvésben.
–

Tanítsuk meg a zenei nyitás-zárás és a helyes hangsúlyok alkalmazását. Dinamikai váltás tanítása.

Ajánlott tananyag
Puskás T.: Gitáriskola
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola I. II.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok I.
Szendrey-Karper L.: 50 magyar népdal
Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv

Követelmények
Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i-m-a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott pengetéssel.
Könnyű kétszólamú népdalfeldolgozások és előadási darabok együttpengetéssel.

A többszólamúság megjelenésével – az egész tanulási folyamatban – ügyeljünk a gondos szólamvezetésre
a ritmusértékek szólamonkénti pontos betartásával.
Könnyű arpeggio pengetésű etűdök, előadási darabok sok üres húrral.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy magyar népdal,

–

Egy etűd, melyben megtalálható az arpeggio valamilyen formája,

–

Két előadási darab, melyben megvalósul az együttpengetéses kétszólamúság.

2. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Tanítsuk meg a darabokban előforduló új ütembeosztásokat (3/8, 6/8)

–

A darabokban előforduló hangnemek ismerete.

–
Ismerje a tanuló a tizenhatod értékű hangot és szünetjelet, a pontozott nyolcadértéket, a triolát és
a szinkópát.
–

Fontos a tanult darabok szerkezeti (formai) elemzése.

A hangszerkezelés fejlesztése

–

Játsszon a tanuló kétoktávos F- és G-dúr skálát az első fekvésben.

–

Gyakoroltassunk egy-egy húron kromatikus ujjgyakorlatokat.

–

A második fekvés és az egyszerű fekvésváltás megismerése.

–

A kettősfogások gyakorlása, fejlesztése.

–

Az együttpengetés és az arpeggio továbbfejlesztése könnyű kétszólamú darabokban.

–

Kezdjük el az artikuláció tanítását és alkalmazását a művekben.

–

Tanítsuk meg és alkalmazzuk a hangszínváltást.

–

Tanítsuk meg a természetes üveghangokat a XII. érintőnél.

Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola II., III.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok II., III.
Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros képeskönyv

Követelmények
Könnyű kétszólamú darabok eljátszása.
Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor).
Lapról játék az előző év nehézségi szintjén.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–

Három különböző jellegű darab.

3. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Ismerje meg a tanuló a gitár rövid történetét.

–

A darabokban előforduló hangnemek ismerete.

–

A darabokban előforduló összetettebb ritmusképletek ismerete.

–

A dúr és moll hármashangzat felépítése.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A scordatura használatának bevezetése; folytatása a további években.

–

Tanítsuk meg az ötödik fekvés hangjait.

–
Játszassuk a kétoktávos G-dúr skálát második fekvésben és a C-dúr skálát ötödik fekvésben,
harmadik húrról indítva.
–
Tanítsuk meg és gyakoroltassuk a legegyszerűbb kötéseket bal kézzel (elpengetés, ráütés), és
alkalmazni könnyű darabokban.
–

Fontos a hármasfogások tanítása és gyakorlása.

–

Tanítsuk meg a kisbarrét 2, majd 3 húron.

–

Tanítsunk egyszerű mechanikus ujjgyakorlatokat ismétlődő mozgásokkal.

–

Tanítsuk meg a természetes üveghangokat az V. és VII. érintőknél.

–
Fontos a sul ponticello és sul tasto játék, továbbá a dinamikai árnyalás (crescendo, diminuendo)
megvalósítása.
–
Kezdjük el a nem kívánt hangösszecsengések tompítását, kezdetben a domináns-tonika
zárlatokban. (Pld. üres húron E-A, A-D)
–

Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok tanítása és játéka az ötödik fekvésig.

Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola III., IV.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok II.-IV.
Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros képeskönyv
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)

Követelmények
Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása (pl. kötés, kisbarré).
Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etűdben, vagy előadási darabban.
Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–

Három különböző jellegű előadási darab.

4. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A modális hangsorok ismerete. Egyszerű harmóniai elemzés a tanár irányításával.

–

A dominánsszeptim-akkord megismerése.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Kezdjük el a prím és oktávhangolás tanítását üveghangokkal.

–

Tanítsuk meg az hetedik fekvés hangjait.

–
Kötések továbbfejlesztése (elpengetés, ráütés), és alkalmazása a darabokban. Játszani kell könnyű
ékesítéseket is (pl. előke).
–

Négyesfogások bevezetése.

–

A barré továbbfejlesztése. Akkord fogások kis/tört barréval.

–

Vibrato megtanítása.

–
Tanítsuk meg a kétoktávos fekvésváltásos C-dúr skálát. Transzponáltassuk a G-dúr skálát a hetedik
fekvésig.
–

Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását.

–

Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a hetedik fekvésig.

–

Tört-akkord játék megtanítása.

Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola III.- V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.-VI.
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
F. Sor Op. 31.-35.
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak
Brouwer: Etűdök I-V.

Követelmények
Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása.
Terjedelmesebb etűd megtanulása.
Rövid, könnyű XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–

Három különböző stílusú előadási darab.

5. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Hangszertörténeti ismeretek gyarapítása.

–

Harmóniai elemzés az évfolyamnak megfelelő elméleti ismeretek alapján, a tanár irányításával.

–

Beszélgetés a romantikus és a XX. századi zenéről a tanult darabok alapján.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Tanítsuk meg a kilencedik fekvés hangjait.

–

Kötéses díszítések továbbfejlesztése.

–

Gyakoroltassuk a kromatikus skálákat és hétfokú hangsorokat egy húron, fekvésváltással.

–

Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása.

–

Kezdjük el a 6 húros nagybarré tanítását.

–

A tört-akkord játék továbbfejlesztése.

–

Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását a balkéz bevonásával is.

–

Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a kilencedik fekvésig.

–

Lényeges az ujjrendezés alapelveinek rendszeres megbeszélése.

Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola IV.- V.

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok V.-VIII.
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
F. Sor Op. 31.-35.
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
Aguado: Etűdök I.
Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai.
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak
Brouwer: Etűdök VI.-X.
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb tételek.
A Musica per Chitarra sorozat kiadványaiból az évfolyam nehézségi szintjének megfelelően válogatva.

Követelmények
Mérsékelt tempójú etűd, amely magasabb fekvéseket is érint.
Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) előadása.
Romantikus, (pld. Marschner: Bagatell) és XX. századi, vagy kortárs darabok (Pld. Brouwer Etűd VI-X.)
eljátszása.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–
Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy kortárs
darab.

6. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés.

–

Ismerje fel a tanuló a főbb zenei korszakokat stílusjegyeik alapján.

–
Legyen képes a zenei formák (szvit- és szonátatételek) szerkezetének felismerésére és a tempók
megállapítására tanári segítséggel.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Tanítsuk meg a háromoktávos dúr- és moll skálákat (E-dúr, e-moll).

–

Stabilizáljuk, erősítsük meg a nagybarrét.

–

Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása.

–
Törekedjünk a a nem kívánt hangösszecsengések tompításának még differenciáltabb
kivitelezésére.
–

Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése.

–

Az önálló az ujjrendezés alapelveinek kialakítása.

Ajánlott tananyag

Aguado: Etűdök
Carcassi Etűdök op. 60
Giuliani: Etűdök
Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok VII-VIII.
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
Régi spanyol muzsika
Bach – Szendrey: 20 könnyű darab
Bartók – Szendrey: Gyermekeknek
Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb.
F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31
Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus
Brouwer: Etűdök VI.-X.
Faragó: Musica Ficta
Pavlovits Dávid gitárdarabjai.

Követelmények
Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét helyes tempóarányokkal játszani.
Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb, vagy élénkebb tempójú etűdöt is.
Játsszon a romantikus, XX. századi, és kortárs zeneszerzők műveiből.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–
Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy kortárs
darab.

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres
adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a
„B” tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek.

2. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Ismerje a tanuló a 2/2, 3/8, 6/8-os ütembeosztást.

–

Tanítsuk meg 3#, 2b előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket.

–

Ismerje a tanuló a dinamikai árnyalást (crescendo, diminuendo).

–

Ismerje a prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv hangközöket.

–
Tanítsuk meg a tizenhatodértéket és -szünetet; a triolát és a szinkópát, valamint a pontozott
nyolcadot.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Tanítsuk meg a kis barré-t. Rendszeresen gyakoroltassuk a kromatikus skálát az I. fekvésben.

–
Tanítsuk meg a kétoktávos G-dúr skálát (üres húrok használata nélkül), különböző
ritmusképletekkel is.
–

Ismerni kell az I. fekvés teljes hangkészlete mellett az V. fekvés törzshangjait is.

–

Játszassunk kettős- és hármasfogásokat is.

–

Kapcsoljuk össze az első fekvést más fekvésekkel is.

–

Tovább kell fejleszteni az arpeggio-játékot.

–

A sul ponticello és sul tasto játék megvalósítása fontos.

–

Gyakoroltassuk a staccato portato és tenuto játékot is.

–

Tanítsuk a hangolást, prím és oktáv hangközökkel.

–

Ismertessük meg a tanulót a természetes üveghangokkal.

Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola II.-IV.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok II.-IV.
Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros képeskönyv

Követelmények
Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben (Carcassi, Carulli, Sor).

A dinamikai árnyalás gyakorlati megvalósítása.
Az első fekvés más fekvéssel való összekapcsolása egyszerű etűdben vagy előadási darabban.
A reneszánsz táncok jellegzetességeinek megfigyelése.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy technikai gyakorlat vagy skála,

–

Egy etűd,

–

Három különböző jellegű darab.

3. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Tanítsuk meg a modális hangsorokat, hogy a darabokban megjelenő modális fordulatokat
megmutathassuk.
–

Ismerni kell a dúr és moll hangsorokat 4#, 4b előjegyzésig.

–

Ismertessük meg a tanulókkal a szext és szeptim hangközöket.

–
Elméleti szinten foglalkozzunk a dúr és moll hármashangzat és dominánsszeptim-akkord
felépítésével.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Fontos a fekvésváltás továbbfejlesztése; a kromatikus és diatonikus skála fekvésváltással.

–

Tanítsuk meg a kétoktávos C-dúr skálát, játszassuk a G-dúr skálát különböző fekvésekben.

–

Gyakoroltassuk a kötést bal kézzel (ráütés, elpengetés), különféle kombinációkkal.

–

Ismertessük meg a tanulóval az előkét és az utókát.

–

Tanítsuk meg a kis, tört, és nagy barré-t.

–

Kezdjük el gyakoroltatni a tremolo pengetést és az arpeggio-játék különféle változatait.

–

Gyakoroltassuk a IX. fekvés hangjait.

–

Alkalmazzuk a vibratot. Fejlesszük a dinamikai árnyalás minőségét.

Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola III.- V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.-VI.
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
F. Sor Op. 31.-35.
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak
Brouwer: Etűdök I-V.

Követelmények
Barokk és klasszikus tánctételek díszítése.

Nehézségi szint: Brescianello, G. Sanz és könnyebb Weiss darabok, Sor: Etűdök op. 31, op. 35 sorozat és
Walzerek.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy technikai gyakorlat vagy skála,

–

Egy etűd,

–

Három különböző jellegű darab

4. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit.

–

Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerű darabokban, tanári segítséggel.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
Fontos a kromatikus skálák és a kézügyesítő (ujjfüggetlenítő), gyorsító gyakorlatok különböző
fajtáinak gyakoroltatása.
–

Tanítsuk meg a háromoktávos E-dúr skálát.

–

Fejlesszük tovább a díszítési technikát.

–

Mutassuk meg az üveghangképzés további lehetőségeit.

Ajánlott tananyag
Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola IV.- V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok V.-VIII.
Repertoire gitárra (EMB Z.14445)
F. Sor Op. 31.-35.
Puskás: Klasszikus etűdök gitárra
Aguado: Etűdök I.
Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai.
Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak
Brouwer: Etűdök VI.-X.
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb tételek.

Követelmények
Különböző fekvések használata etűdökben.
Klasszikus tánctétel, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi műveket stílushű
előadása.
Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, Ponce: Prelűdök stb.

Az év végi vizsga javasolt anyaga

–

Egy technikai gyakorlat vagy skála,

–

Egy etűd,

–

Három különböző jellegű darab.

5. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismeretek felhasználásával önállóan végezzen a tanuló
formai, és harmóniai elemzést.
–

Tanulja meg a tanuló elméleti szinten a hármas- és négyeshangzatok megfordításait.

–

Tanítsuk a zenei formákat (pl. szvit, szonáta) és azok szerkezetét és a tempójellegzetességeket.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
Tanítsuk meg a háromoktávos e-moll skálát, továbbá a modális hangsorokat egy húron, egy oktáv
hangterjedelemben, valamint az egészhangú skálára épített különféle hangközmeneteket, változatos
pengetési módokkal, kézügyesítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal.
–
A tanulóknak törekedni kell az önálló, tudatos ujjrendezés kialakítására és a gyakorlás
módszerességére.

Ajánlott tananyag

Aguado: Etűdök
Carcassi: Etűdök op. 60
Giuliani: Etűdök
Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V.
Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok VII-VIII.
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
Régi spanyol muzsika
Bach – Szendrey: 20 könnyű darab
Bartók – Szendrey: Gyermekeknek
Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb.
F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31
Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek
Brouwer: Etűdök VI.-X.
Faragó: Musica Ficta

Követelmények
Játsszon a tanuló reneszánsz műveket.
Tudja előadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét.
Tanuljon meg a tanuló legalább egy terjedelmes etűdöt is.
Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus művet.

Nehézségi szint: L. Milan pavane-jai, de Visée tánctételei, könnyű Tarrega-, Marschner-darabok, Carcassi:
Etűdök op. 60.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy technikai gyakorlat vagy skála,

–

Egy etűd,

–

Három különböző jellegű darab.

6. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A hangszeres továbbfejlődés mellett fontos a zenei tájékozottság elmélyítése és a zenélési kedv
ébrentartása.
–
Szükséges a darabok szerkezeti, formai elemzése (barokk szvit, fúga, klasszikus szonáta stb.).
Lényeges a darabok önálló kiválasztása és megtanulása a tanár felügyelete mellett.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
Fontos a technikafejlesztés kézerősítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal. Lényeges a
hangminőség állandó javítása.
–

Játszassunk kromatikus skálát; dúr, moll és modális skálákat többféle hangnemben.

–

Tanítsunk tercskálákat.

–
Az egészhangú skálára épített valamennyi hangköz gyakorlása változatos pengetési módokkal. Cél:
a játékbiztonság és állóképesség növelése.
–

A tanuló ismerje meg a gitárjáték különleges effektusait: rasgueado, étouffé, kopogás.

Ajánlott tananyag
Carcassi: Etűdök op. 60, Capricciók
Giuliani: Etűdök
Legnani: Capricciók
Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445)
Dowland: Táncok és Fantáziák
Bach: Sonate e Partite könnyebb tételei
Bach: Lantművek (Sárközy) könnyebb tételei
Giuliani: Szonáta op. 15.
Napoleon Coste: Etűdök, előadási darabok
Tarrega: Mazurkák, Tango
A Musica per Chitarra Mertz kötetei
Könnyű koncertdarabok gitárra (Mosóczi-Nagy)
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek
Villa-Lobos: e-moll Prelűd
Brouwer: Etűdök XI-XV.

XX. századi magyar szerzők darabjai (pld. Farkas Ferenc)
Kortárs szerzők (pld. Pavlovits Dávid gitárdarabjai.)

Követelmények
Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása.
Technikafejlesztés gyors előadási darabokkal, illetve etűdökkel.
Nehézségi szint: Bach-szvitek/partiták könnyebb tánctételei, Legnani, Sor darabjai, Carcassi: Etűdök op. 60,
Brouwer-etűdök, Villa-Lobos-prelűdök.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy technikai gyakorlat vagy skála,

–

Egy etűd,

–

Három különböző jellegű darab.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

„A” tagozat
A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel.
Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú darabok
önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt hangszerjátékot valósítson meg.

Ismerje
–

a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni,

–
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
–
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat.
Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit:
–

a fekvésjátékot, fekvésváltást,

–

a kis és nagy barré-t,

–

a kötéseket (ráütés, elpengetés),

–

a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel,

–

az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit,

–

a törtakkord megszólaltatását,

–

a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt).

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására:
–

dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok),

–

harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani),

–
egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, Robert de
Visée).
Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges zenei
alapismeretekkel és technikai készségekkel.
Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával:
–
G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós pengetéssel is,
kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok,
–

2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60),

–

1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű,

–

XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey).

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.
A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Gitár főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozat
–
3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes tempóban, vagy
kromatikus skála 1 húron fekvésváltással.
–

Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök nehézségi szintjén.

–

Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken:

Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)
Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach átiratai (NagyMosóczi: Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.)
Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./78.) Carcassi: Capriccio
(Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: Gitárgyakorlatok VI./1.)
Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./79.)
XX. századi / Kortárs zene;. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb darabok: 1-5., 10. (EMB Z.7495)
(Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (NagyMosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer: Estudios sencillos I-X. nehézségi szintjén.

„B” tagozat
–
3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb tempóban, vagy
kromatikus skála 1 húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban.
–

Egy klasszikus etűd; Carcassi: Op. 60./8.-17. etűdök nehézségi szintjén.

–

Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken:

Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane

Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d-moll Szvit tételei, Bach: Sonate e Partite,
Lantművek könnyebb tételei.
Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringők, Giuliani: C-dúr Szonáta op. 15.
Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák)
XX. századi / Kortárs zene;. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből 6., 13., 17., 21. (EMB Z.7495) (Szendrey:
Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I., II. (EMB Z. 8883, Z. 12065) Brouwer:
Estudios sencillos VI-XV. nehézségi szintjén.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes test- és hangszertartás,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

állóképesség.

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat

7. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
A kottaolvasási készség továbbfejlesztése. Szólamvezetés elemzése egyszerűbb reneszánsz
fantáziákban.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak pótlása,
kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása.

Ajánlott tananyag
Carcassi: Op. 60
Sor: Etűdök Op.29.
Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok
Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei
Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei.
Ponce: Prelűdök
Brouwer: Etűdök XI-XX.
Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts)

Követelmények
A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a szólamvezetések
pontos megvalósítására.
Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd

–

Három különböző stílusú előadási darab.

8. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, fantázia)

–

Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.

–

Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.

–

Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok.

Ajánlott tananyag
Carcassi: Etűdök Op. 60
Sor: Etűdök Op. 29.
Giuliani: Etűdök Op. 48.
Brouwer: Etűdök, könnyebb előadási darabok
Mudarra és Narvaez fantáziák
Bach: Lantművek tételei
Weiss: Szvit tételek
Sor: Menüettek
Ponce: Prelűdök
Villa-Lobos: Prelűdök
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek
Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően.

Követelmények
A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.
Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.

Az év végi vizsga javasolt anyaga

–

Egy etűd,

–

Három különböző stílusú előadási darab.

9. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)

–

Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.

–

Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.

Ajánlott tananyag
Sor: Etűdök Op. 29
Coste: Etűdök Op. 38.
Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök.
Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok tételei.
Diabelli: Szonáták

Giuliani és Sor könnyebb variációs művei.
Lauro: Vals-ok
Barrios kisebb művei.

Követelmények
Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–

Három különböző stílusú előadási darab.

10. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Az esetleges technikai hiányosságok pótlása.

–

A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása.

–

Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a technikai elemek kombinálásával.

–

Tanítsuk a modern művekben előforduló hangeffektusokat.

Ajánlott tananyag
Sagreras, Pujol, Villa-Lobos etűdök
Reneszánsz táncok és fantáziák
Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok tételei
Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk
Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai
Villa-Lobos: Choros
Leo Brouwer gitárdarabjai

Követelmények
Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–

Három különböző stílusú előadási darab.

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat

7. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A kottaolvasási készség továbbfejlesztése.

–

Szólamvezetés elemzése reneszánsz és barokk művekben.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak pótlása,
kéztartás(ok) szükség szerinti korrigálása.
–

Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése.

Ajánlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Carcassi: Op. 60
Sor: Etűdök Op.29.
Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok
Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei
Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei
Ponce: Prelűdök
Brouwer: Etűdök XI-XX.

Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts)

Követelmények
A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a szólamvezetések
pontos megvalósítására.
Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–

Három különböző stílusú előadási darab.

8. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, partita, fantázia, fúga)

–

Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)

–

Részletesen elemezzünk egy klasszikus szonátatételt.

A hangszerkezelés fejlesztése

–

Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.

–

Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.

–

Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok.

–

Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése.

Ajánlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Carcassi: Etűdök Op. 60
Sor: Etűdök Op. 29.
Giuliani: Etűdök Op. 48.
Brouwer: Etűdök, előadási darabok
Mudarra és Narvaez fantáziák
Bach: Lantművek tételei
Weiss: Szvit tételek
Sor: Menüettek
Ponce: Prelűdök
Villa-Lobos: Prelűdök
Bartók-Szendrey: Gyermekeknek
Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően.

Követelmények
A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.
Fejlődjön játéka a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.
Legyen képes adottságainak megfelelően intenzív zenei gesztusok megvalósítására.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–

Három különböző stílusú előadási darab.

9. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)

–

Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.

–

Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.

–

Erősítő gyakorlatok a kéz állóképességének növelésére.

Ajánlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Sor: Etűdök Op. 29
Coste: Etűdök Op. 38.
Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök.
Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok
Weiss: Passacaglia
Diabelli: Szonáták
Giuliani és Sor könnyebb variációs művei.
Lauro: Vals-ok
Barrios művei.

Követelmények
Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–

Három különböző stílusú előadási darab.

10. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Az esetleges technikai hiányosságok pótlása. A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása

–

Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a különböző technikai elemek kombinálásával.

–

Személyre szabott bemelegítési szisztéma kidolgozása.

–

A modern művekben előforduló hangeffektusok megszólaltatásának tökéletesítése.

Ajánlott tananyag
Carlevaro: Serie didactica para guitarra
Scott Tennant: Pumping nylon
Luigi Biscaldi: Esercizi speziali di virtuosismo
Sagreras, Pujol, Villa-Lobos etűdök
Reneszánsz táncok és fantáziák kapodaszter használatával is.
Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok tételei.
Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk.

Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai
Villa-Lobos: Choros
Különböző hangeffektusokat tartalmazó XX. Századi, vagy kortárs darabok (pld. Brouwer, Patachich Iván
gitárdarabjai.)

Követelmények
A tanuló legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére.
Gazdag hangszínek és karakterek megvalósítására.
Többtételes szvit vagy szonáta megtanulására.
Könnyebb barokk versenymű egy tételének előadására.
A kortárs zenében előforduló hangeffektusok kivitelezésére.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy etűd,

–

Három különböző stílusú előadási darab.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

„A” tagozat

A tanuló legyen képes tanulásának önálló folytatására, a zenei önképzés megvalósítására. Legyen olyan
hangszerkezelési képességek birtokában, mely alkalmassá teszi az amatőr társas zenélésben felszabadult,
aktív részvételre.

„B” tagozat (Az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló jusson olyan hangszeres és előadói készségek birtokába, mely elérhetővé teszi számára a zenei
pálya választásának lehetőségét, továbbtanulást magasabb iskolatípusokban.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Gitár főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozat
Három oktávos dúr-vagy moll skála, vagy tercskála.

–
Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 (Universal) nr. 1.,
Aguado: Etűdök II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 (EMB 12963) nr. 20., 21.,
Leo Brouwer VI-XV. nehézségi szintjén.
–
Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz és barokk
darabok; John Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach: Könnyű tánctételek, Lantszvitek (EMB
13184), klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli (EMB 8821), Giuliani (EMB 12182, EMB 8931, EMB
8932), F. Sor művei (EMB 8799, 14445 kötetben, Ricordi, Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc
(EMB 13519 kötetben), F. Tarrega: Marieta, Rosita; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB
6303), Villa-Lobos: Prelud II. V. nehézségi szintjén
–

Egy kamaramű; Scarlatti: Öt Szonáta két gitárra (Fodor-Mosóczi) nehézségi szintjén.

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Három oktávos dúr-vagy moll skála, vagy tercskála, szextskála
–
Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 29 (Universal)
nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. (EMB 12963) nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök nehézségi szintjén.
–
Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű több tétele,
vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű; reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint (EMB 7031, EMB 7793, EMB
12033), J. Dowland: Luis Milan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei (EMB 13248), J. S. Bach: Lantszvitek (EMB
13184), csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; Fernando Sor szonátái; romantikus
szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok (EMB 8327) J. K. Mertz (EMB 13157, EMB 13519) továbbá
Moreno-Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei; XX. századi szerzők:
Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), Villa-Lobos: Prelüdök, Choros nehézségi szintjén.
–
Egy kamaramű; Vivaldi könnyebb versenyművei, Giuliani: Duo Concertante per flauto e chitarra,
Joplin: Ragtime nehézségi szintjén.
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes test- és hangszertartás,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer.
Legalább két darab kottatartó, két darab állítható lábzsámoly.
Félévenként egy húrkészlet.

BILLENTYŰS TANSZAK

ZONGORA

A zongoratanítás feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal
–
a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-mechanika,
pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait,
–

a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit,

–

a hangszer kialakulásának vázlatos történetét.

Alakítson ki
–

a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést,

–

megfelelő kéztartást,

–

független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával,

–

rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő),

–
az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes alá- és
fölétevését),
–

differenciált billentést, ujjvégérzetet.

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy
–

tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani,

–
tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás,
tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei
anyaghoz alkalmazni,
–

tudja a zongorapedálokat megfelelően használni,

–
a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, gazdagon
megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani,

Fejlessze a tanuló
–
muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának
igényes kimunkálásával, billentéskultúrával,
–

zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást,

–

metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását,

–

kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját,

–

hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási programot és az
alkalmazott tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki alkotófantáziára alapozva kell
kialakítani.

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:

–

a hangszer vázlatos megismerése,

–

tájékozódás a billentyűzeten (fehér-fekete billentyűk, regiszterek stb.),

–

gyermekdalok tanulása,

–

elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete),

–

azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban,

–

az elemi szintű kottaolvasás előkészítése.

Hangszerkezelés és technika:
–

készségfejlesztő játékok,

–

a non legato, legato játék alapjai,

–

a kézfüggetlenítés előkészítése,

–

különböző kifejezésmódok, érzelmek, hangszeres megvalósítása játékos formában,

–

kortárs zene játékelemeinek előkészítése,

–

egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon.

Ajánlott tananyag
Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet
Kurtág Gy.: Játékok I., VI.
Papp L.: Zongora ABC

Követelmény:

Helyes ülésmód.
Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes
változatban.
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
- Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított
hangszerkezelés alapelemeiről)

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:
–

tájékozódás a billentyűzeten (fehér-fekete billentyűk, regiszterek stb.),

–

gyermekdalok tanulása,

–

elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete),

–

azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban,

–

elemi szintű kottaolvasás.

Hangszerkezelés és technika:

–

készségfejlesztő játékok,

–

a non legato, legato, staccato játék alapjai,

–

a kézfüggetlenítés előkészítése,

–

különböző kifejezésmódok, érzelmek hangszeres megvalósítása játékos formában,

–

kortárs zene játékelemeinek előkészítése,

–

egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon.

Ajánlott tananyag
Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet
Kurtág Gy.: Játékok I., VI.
Papp L.: Zongora ABC
Lakos Á.: Zongoraiskola

Követelmény:
Helyes ülésmód.
Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes
változatban.
Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása.
Kottaolvasás kezdő szinten.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga

- Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított
hangszerkezelés alapelemeiről)

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat

1. évfolyam „A” tagozat

Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori sajátosságainak
figyelembevételével készült.

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:
–

ismerkedés a zongorával (a hangszer felépítése, működése stb.),

–
dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözőségeinek felismerése (kérdésfelelet),
–

kulcsok, előjegyzések, módosítójelek,

–

ütemmutatók: 2/4, 3/4, 4/4,

–

pentachord, pentaton,

–

dúr és moll hangsor, vezetőhang,

–

hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek,

–

hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad), szünetjelek,

–

nyújtópont (fél és negyed érték mellett), nyújtott, élesritmus, triola,

–

kottaolvasás hangnévvel, ritmusban,

–

a kottában előforduló zenei műszavak, jelzések értelmezése,

–

tájékozottság a magyar gyermek- és népdalokban (sorszerkezet),

–

a klasszikus zenei stílus alapjai,

–

a kortárs zene néhány alapeleme, notációja,

–

formálás: indítás-lezárás.

Hangszerkezelés, technika:
–

helyes ülésmód,

–

a kar és az ujjak együttműködése, a kezek függetlenítése ritmikában, billentésben,

–

a staccato és a legato játékmód különböző formái,

–

a pozícióérzet, a pozíciós ujjrend kialakítása,

–

az ujjalátevés előkészítése,

–

pentachordok, skálajáték külön kézzel, kettősfogások, a kisakkord,

–

unisono, tükörjáték, dudabasszus.

Ajánlott tananyag
Aszalós T.: A zongorázó gyermek I-II. (Choral Kft. 1991.)
Bartók: Mikrokozmosz I.

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó)
Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB)
Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva)
Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi)
Kurtág Gy.: Játékok I-II., VI. (EMB)
Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi)
Papp L.: Zongora ABC
Papp L.: 27 kis zongoradarab
Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné)
Teőke M.: Találkozások a zongoránál
Teőke M.: Válogatott etűdök I.
Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB)
Zongoraiskola I. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, Máthé
Miklósné, Zeneműkiadó 1964.)
Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995)
Majkapar: Első lépések
Teőke M.: Egy-mással (Akkord)
Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.)
Weiner: 3 kis négykezes darab

Követelmény

Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek.
A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása.
Kottaolvasás violin- és basszuskulcsban.
A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni gyakorlás kialakítása.
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Három mű kotta nélkül.

2. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:
–

az előzőekben tanultak ismétlése,

–

a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei, hármashangzat,

–

tonika, domináns, szext, szeptim hangközök

–

nyújtópont nyolcad után, szinkópa, triola, új ütemmutatók,

–

a zenei építkezés alapkövei (periódus, visszatérés, két- és háromtagú forma),

–

barokk és klasszikus táncok, azok főbb jellemvonásai,

–

lapról játék egy szólamban,

–

jelek, idegen kifejezések ismerete.

Hangszerkezelés, technika:
–

a kezek függetlenítése (dallam és kíséret),

–

dúr és moll skála, külön kézzel,

–
kisakkord és fordításai (kézalkattól függően a későbbiekben nagy akkord), kettősfogás,
hármashangzat-felbontás,
–

etűdjáték (a zenei anyaghoz kapcsolódóan).

Ajánlott tananyag
Aszalós T.: A zongorázó gyermek I-II. (Choral Kft. 1991.)
Bartók: Mikrokozmosz I.
Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó)
Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB)
Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva)
Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi)
Kurtág Gy.: Játékok I-II., VI. (EMB)
Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi)
Papp L.: Zongora ABC
Papp L.: 27 kis zongoradarab
Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné)

Teőke M.: Találkozások a zongoránál
Teöke M.: Válogatott etűdök I.
Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB)
Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, Máthé
Miklósné, Zeneműkiadó 1964.)
Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995)
Majkapar: Első lépések
Sári J.: Lépésről lépésre
Sugár R.: Magyar gyermekdalok (EMB)
Teőke M.: Egy-mással (Akkord)
Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.)
Weiner: 3 kis négykezes darab

Követelmény:
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, klasszikus, XX. századi
művek.
A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó.
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Három különböző stílusú mű kotta nélkül.

3. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:
–

az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése,

–

a szubdomináns funkció, kvintkör/kvintoszlop,

–

hangnemi változások megfigyelése,

–

új metrumok (3/8, 6/8),

–

a szonatinaforma vázlatos ismerete,

–

az előforduló jelek, idegen kifejezések ismerete,

–

a romantika előkészítése karakterdarabokkal,

–

a zenei memória fejlesztése.

Hangszerkezelés, technika:
–

kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése,

–

éneklő (cantabile) billentés, a pergő (leggiero) játék megalapozása a repetíció előkészítése

–

skálajáték: a korábbi elemek bővítése,

–

az Alberti- és a keringőbasszus előkészítése,

–

pedálhasználat (utánnyomásos, előrenyomott),

–

etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva,

–

négykezes játék, zongorakíséret,

–

lapról játék,

–

a hangerő megfelelő alkalmazása,

–

kortárs zene előadásának eszköztára (könyökös, tenyeres stb)

Ajánlott tananyag
A szonatina mesterei I. (Csurka M.)
J. S. Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi)
J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext)
J. S. Bach: Az első Bach-tanulmányok (Teőke M., EMB 1980)
Bartók: Gyermekeknek I., III.
Bartók: Mikrokozmosz II.
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.
Grecsanyinov: Gyermekalbum
Kadosa P.: 55 kis zongoradarab
Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó)
Könnyű szonatinák zongorára
Majkapar: Kis zongoradarabok
W. A. Mozart: Klavierstücke (Nannerls Notenbuch, Londoner Skizzenbuch) (Könemann Music, Budapest)
W. A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi, Zeneműkiadó)

Schumann: Jugend Album
Teőke M.: Válogatott etűdök III.
Weiner: 20 könnyű zongoradarab
Haydn: Deutsche Tänze
Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi)
Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi)
Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.)
Teöke M.: Találkozások a zongoránál

Követelmény
Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás.
Felszabadult játszóapparátus.
Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, klasszikus (triós
forma vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű,
A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó.
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül.

4. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:
–

az előzőek ismétlése, bővítése,

–

a kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a fő stílusokban,

–

a polifon hallás finomítása,

–

új metrumok (5/8, 2/2, változó ütem), parlando játék,

–

vázlatos formai, harmóniai elemzések.

Hangszerkezelés és technika:
–

skálajáték több oktávon keresztül, különböző dinamikával, hármashangzat, futam, repetíció,

–

a pergő technika fejlesztése, ékesítések,

–

Alberti- és keringő-basszus,

–

pedálhasználat (együttnyomott),

–

etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva,

–

négy- és hatkezes játék, zongorakíséret,

–

lapról játék.

Ajánlott tananyag
A szonatina mesterei I-II. (Csurka M, EMB)

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext)
Bartók: Gyermekeknek I-III.
Bartók: Mikrokozmosz II-III.
Beethoven: Leichte Meisterwerke für Klavier (Csurka M.)
Csajkovszkij: Jugend Album
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok
Grecsanyinov: Gyermekalbum.
Haydn – Varró: 4 igen könnyű menüett
Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok
Kadosa P.: 55 kis zongoradarab
Kodály: Gyermektáncok
Könnyű szonatinák zongorára (Munkaközösség)
Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi)
Majkapar: Kis zongoradarabok
W.A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) (Zeneműkiadó)
Schubert: Táncok
Schumann: Jugend Album
Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi)
Leichte Klaviermusik für vier Hände (Kováts G, EMB)
Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai I-II. (EMB)
Muzsikáljunk együtt I-II. (Szávai – Veszprémi)

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével

Követelmény
Tudatos memorizálás.
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk,
klasszikus, romantikus, XX. századi, és kortárs művek.
Önállóan megtanult művek.
A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó.
A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni.
Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Három különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül, benne egy barokk mű és klasszikus
szonatina tétel előadása.

5. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:
–

az előző évek anyagának ismétlése, rendszerezése, bővítése,

–

a tanult művek alapvető formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával,

–

kromatikus hangsor, dominánsszeptim, szűkített és bővített akkord,

–

rondóforma.

Hangszerkezelés, és technika:
–

az előző években tanult billentésmódok, játékformák tudatos alkalmazása,

–

skálajáték 2-4 oktávon keresztül, kromatikus skála, hármashangzat, futam, akkord,

–

etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva,

–

négy- és hatkezes játék, zongorakíséret,

–

lapról játék.

Ajánlott irodalom
A klasszika mesterei (Csurka M., EMB)
Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi)
J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi)
Bartók: Gyermekeknek III.
Bartók: Mikrokozmosz III-IV.
Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821
Csajkovszkij: Jugend Album
Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok
Könnyű szonatina album

Mozart: 10 könnyű tánc (Hernádi)
Scarlatti: Klavierbüchlein
Schubert: Táncok (EMB)
Repertoire 3.
Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi)
Bizet: Gyermekjátékok
Mozart: Részlet a Figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.)
Weiner: Lakodalmas

Követelmény:
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű művek előadása az
évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel.
Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó.
A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy barokk mű,

–

Egy szonatina tétel,

–

Egy előadási darab.

6. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:
–

variáció, invenció,

–

új stílus előkészítése: impresszionizmus,

–

a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai elemzés,

–

kottában előforduló jelek, zenei műszavak ismerete.

Hangszerkezelés, és technika:
–

az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása,

–

skálajáték, hármas- és négyeshangzat-futam, kettősfogás oktávmenet (kézalkattól függően)

–

különböző billentésfajták ismerete,

–

zongorapedálok használata.

Ajánlott tananyag
J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi)
J. S. Bach: Kétszólamú Invenciók
Bartók: Gyermekeknek II-IV.
Bartók: Mikrokozmosz IV-V.
Bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai (Csurka M.)

Czerny-Bertini: Etűdök zongorára (Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, EMB
1957)
Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky)
Könnyű variációk zongorára (Csurka M.)
Majkapar: Variációk
W. A. Mozart: 6 bécsi szonatina
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Mendelssohn: Gyermekdarabok
Scarlatti: Klavierbüchlein
Scarlatti: Szonáták
Schumann: Jugend Album
Brahms: Magyar táncok zongorára I-II. (EMB)
Könnyű négykezesek Couperin-től Mozart-ig (Peters)
Meister für die Jugend (Peters)
Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I-II. (Peters)

Követelmény:
Természetes hangszerkezelés.
Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása.
Zenei karakterek megoldása.
Pedálok helyes használata.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy barokk mű (J. S. Bach mű ajánlott),

–

Egy klasszikus szonatina tétel,

–

Egy előadási darab.

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat

2. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:
–

a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetőhang, hármashangzat,

–

tonika, szubdomináns, domináns, kvintkör/kvintoszlop,

–

új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 3/8-os, 6/8-os ütemek, felütés,

–

a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése,

–

az előforduló jelek, idegen szavak ismerete,

–

a tanult művek formai elemzése (két- és háromtagú forma, periódus, visszatérés),

–

a formálási készség fejlesztése,

–

alapfokú polifon játékkészség és hallásfejlesztés,

–

lapról játék egyszerű ellenszólammal,

–

karakterdarabok, a romantika előkészítése,

–

parlando játékmód, zenei deklamáció.

Hangszerkezelés, technika:
–

a pódiumképesség megalapozása,

–

a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és dinamikában,

–

skálajáték (dúr, moll), kettősfogás, kis akkord, hangzatfelbontás és -megfordítás,

–

éneklő billentés (cantabile), a pergő játék előkészítése,

–

pedálozás (a testi felépítéstől függően): utánnyomásos, előre nyomott, tompító pedál,

–

etűdök (klasszikus és modern).

Ajánlott tananyag
Aszalós T.: A zongorázó gyermek II.
Bartók: Mikrokozmosz I-II.
Bartók: Gyermekeknek I.
Borsody L.: Címkék
Bozay A.: Medáliák
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.
Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó)
Haydn: 6 kis menüett zongorára (Csurka M.)

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi)
Kurtág Gy.: Játékok I-II.
Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi)
Papp L.: Első játékok a zongorán
Papp L.: Meseképek
Papp L.: Zongora ABC II.
Régi táncok gyermekeknek
Szabó F.: Válogatott zongoradarabok (Inselt K.)
Tarka-barka gyűjtemény (Teőke M.)
Teőke M.: Találkozások a zongoránál
Teőke M: Barátom a zongora
Teőke M.: Válogatott etűdök II.
Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai)
Weiner: Magyar népi muzsika
Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, Zeneműkiadó
1965.)
Sári J.: Lépésről lépésre
Szőnyi E.: Kis kamarazene

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek (Csurka M.)
Weiner: Három kis négykezes darab

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgy tanításához is.

Követelmény:
Folyamatos kottaolvasás.
A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb XX. századi, kortárs
(köztük virtuóz jellegű) művek stílushű megszólaltatása.
A tananyag körülbelül fele fejből játszandó.
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról.

Év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Egy karakterdarab,

–

Egy könnyű bécsi klasszikus mű,

–

Egy népdal- vagy gyermekdal-feldolgozás.

3. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:
–

az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bővítése,

–

a polifon játék és hallás továbbfejlesztése,

–

dúr és moll tonalitás, hangnemek és hangnemváltások, zárlatok felismerése,

–

új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem,

–

a szonátaforma vázlatos ismerete,

–

új stílus: romantika,

–

a memória és az állóképesség fejlesztése,

–

parlando játék.

Hangszerkezelés, technika:
–

a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret,

–

éneklő legato fokozott igénnyel,

–

a pergő játék fejlesztése,

–

skálajáték (több oktávon): az eddigi formákon kívül futam,

–

a repetíció előkészítése, ékesítések,

–

Alberti- és keringő-basszus,

–

pedálhasználat (utánnyomásos, együttnyomásos, előre nyomott),

–

etűd (klasszikus, modern),

–

négy- és hatkezes játék, zongorakíséret,

–

lapról játék ellenszólammal.

Ajánlott tananyag
A szonatina mesterei I. (Csurka M.)

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi)
Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext)
Bach: Az első Bach-tanulmányok (Teőke M., EMB 1980)
Bartók: Gyermekeknek I-III.
Bartók: Mikrokozmosz II-III.
Csajkovszkij: Gyermekalbum
Grecsanyinov: Gyermekalbum
Grecsanyinov: Gyöngyszemek
Kadosa P.: 55 kis zongoradarab
Kadosa P.: Népdalszvit
Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó)
Könnyű szonatinák zongorára
Kis zongoradarabok
Majkapar: Prelűdök (pedálgyakorlatok) (orosz kiadás)
Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi)
Preklasszikus zongoramuzsika (Csurka M., EMB)
Schumann: Jugend Album
Teőke M.: Válogatott etűdök
Weiner: 20 könnyű zongoradarab
Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.
Beethoven: Deutsche Tänze

Diabelli: 6 szonatina
Diabelli: Könnyű négykezesek
Haydn: Deutsche Tänze
Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi)
Martin: École de Piano
Mozart: Kontratáncok
Mozart: 6 ländlerische Tänze
Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi)
Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.)
Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek
Türk D. G.: 30 Tonstücke

Követelmény:
Zongorázás könnyed folyamatossággal.
A kotta helyes olvasása és megszólaltatása.
Önállóan megtanult darabok.
Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó.
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról.

Év vég vizsga ajánlott anyaga
–

Egy barokk mű, (ajánlott J. S. Bach mű)

–

Egy bécsi klasszikus mű vagy szonatina-tétel,

–

Egy karakterdarab vagy romantikus mű,

–

Egy XX. századi mű.

4. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek
Az előzőek ismétlése, bővítése, az ismeretek rendszerezése.
A tanult művek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával.
Dominánsszeptim, szűkített, bővített akkord, kromatikus hangsor.
Rondóforma, polifon művek.

Hangszerkezelés, technika:
–
skálajáték 2-4 oktávon, kromatikus skála, hármas- és négyeshangzat-felbontás és fordításai,
akkord, futam,
–

biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások,

–

a pedál differenciált alkalmazása.

Ajánlott tananyag

A szonatina mesterei I-II. (Csurka M. EMB)
J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi)
Bartók: Gyermekeknek I-II.
Bartók: Mikrokozmosz III-IV.
Bartók: 10 könnyű zongoradarab
Beethoven: Leichte Klavierstücke
Csajkovszkij: Jugend Album
Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.
Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821
Grecsanyinov: Gyermekalbum
Hacsaturján: Gyermekalbum I-II.
Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok
Kodály: Gyermektáncok (pl. 3, 7)
Könnyű szonatinák zongorára
Könnyű variációk zongorára (Csurka M.)
Majkapar: Kis zongoradarabok
Mozart: Salzburger Tanzbüchlein
Prokofjev: Kindermusik
Schubert: Táncok
Schumann: Jugend Album
Soproni J.: Jegyzetlapok I-IV. (EMB)

Tarka-barka gyűjtemény (Teőke M.)
Teőke M.: Válogatott etűdök
Balassa S.: Bagatellek op. 17/a, b, c
Durkó Zs.: Gyermekzene
Kocsár-művek (15 kis zongoradarab)
Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi)
Bizet: Négykezesek (Gyermekjátékok)
Diabelli: Négykezes szonatinák
Dvořák: Második szláv tánc
Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi)
Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével
Romantikus zongorazene négy kézre.

Követelmény
Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka.
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása.
Bach- vagy más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók), virtuóz jellegű
művek.
A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó.
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról.

Év vég vizsga ajánlott anyaga:
–

Egy barokk mű (ajánlott J. S. Bach-mű),

–

Egy szonatina-tétel,

–

Egy könnyű romantikus darab,

–

Egy XX. századi mű.

5. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek:
–

az előző évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti szonáta,

–

a zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása,

–

a formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése,

–

a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés,

–

új stílus: az impresszionizmus előkészítése,

–

a polifon hallás állandó jellegű művelése.

Hangszerkezelés, technika:
–

az előző években tanultak önálló és tudatos alkalmazása,

–

skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül),

–
dominánsszeptim, szűkített szeptimakkord, futam, oktáv, tört oktáv (kézalkattól függően),
tremolo,
–

pedál (a darab stílusához, karakteréhez igazodó, mind önállóbb használat),

Ajánlott tananyag
A szonatina mesterei I. (Csurka M. EMB)
A klasszika mesterei (Csurka M. EMB)
Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi)
J. S. Bach: Kis fúgák
Bartók: Gyermekeknek III-IV.
Bartók: Mikrokozmosz IV-V
Chopin Mazurkák
Couperin: 12 zongoradarab
Czerny: Etűdök op. 821
Czerny – Bertini: Etűdök
Debussy: A kis néger
Haydn: Szonáta 1/a, 1/b (Urtex)
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Mendelssohn: Gyermekdarabok
Mozart: 6 bécsi szonáta
Scarlatti: Szonáták

Schubert: Táncok (EMB)
Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével)
Ravel: Lúdanyó meséi
Ravel: A Szép és a Szörny
Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I-II. (Peters)
Weiner: Lakodalmas

Követelmény
Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása.
Bach- vagy más barokk mű, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, romantikus, XX. századi
(kortárs és Bartók) mű.
A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága.
Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó.
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy barokk mű (J. S. Bach-mű),

–

Egy szonatina vagy könnyű szonáta tétel,

–

Egy romantikus mű,

–

Egy XX. századi mű.

6. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–

Az eddigi ismeretek összefoglalása,

–

Új stílus: az impresszionizmus,

–

A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai elemzés.

Hangszerkezelés, technika
–

Skála, hármashangzat, futam felgyorsítása

–

Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel,

–

Az agogika önálló alkalmazása,

–

Zenei stílusjegyek alkalmazása.

Legyen képes:
–

Hajlékony dallamformálásra,

–

Technikájának kiegyenlítettségét ellenőrizni,

–

Hangok közötti kapcsolat megteremtésére, összefoglalására,

–

A zongoramű struktúrájának megértésére és kifejezésre juttatására,

–

Önálló tanulására.

Ajánlott tananyag
J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi)
J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (Solymos, Urtext EMB)
Bartók: Gyermekeknek IV.
Bartók: Mikrokozmosz IV-VI.
Chopin: Mazurkák
Chopin: Keringők
Czerny – Bertini: Etűdök zongorára
Czerny: A kézügyesség iskolája I.
Hacsaturján: Gyermek album
Haydn: Sämtliche Klaviersonaten (Landon, WUE, EMB)
Könnyű variációk zongorára (Csurka M.)
Mozart: 6 bécsi szonatina
Majkapar: Variációk
Scarlatti: Szonáták (Urtext, Editio Musica Budapest )
Korai német zongoramuzsika (Könemann Music Budapest)
Debussy: Children's Corner (6056)
Introduction to Polyphonic Playing (Á. Lakos)
First Concert Pieces I. G. Frescobaldi – C. Ph. E. Bach (Á. Lakos)
Sonatinen I-II. (A. Kemenes)
Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky)

Chr. Bach: Duetti
Brahms: Magyar táncok zongorára I-II. (EMB)
Csajkovszkij-, Wagner-átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermek III.)
Frank Martin: Drei leichte Klavierstücke (Universal 1988)
Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters)
Követelmény
Kottahű zongorázásra való törekvés,
Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok.
A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó.
A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy barokk mű,

–

Egy szonatina vagy szonáta tétel,

–

Egy romantikus darab,

–

Egy XX. századi vagy impresszionista mű.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén

A tanuló ismerje
–
hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, húrozat,
hangolás, rezonáns szekrény),
–

a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait,

–
a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, a hangszerre vonatkozó speciális utasításokra
(pl. una corda, prol. ped.),
–

a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit,

–
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat.
Legyen képes
–

természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére,

–

egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni,

–

tudatos, önálló gyakorlásra,

–
a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat,
futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato,
non legato) használni,
–

a játszandó zongoraművek értelmes tagolására,

–

a zenei karakterek megvalósítására,

–

a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás),

–
életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag
változatos és kifejező előadására,
–

az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret).

Rendelkezzék

–

biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel,

–

adottságainak megfelelő zenei memóriával,

–

képességei alapján kiművelt zenei hallással.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
–

a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét,

Legyen képes
–
a kottában előforduló jelek, zenei műszavak és a hangszerre vonatkozó speciális utasítások (pl. una
corda, prol. ped.), értelmezésére és használatára
–

a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseinek használatára

–

tudatos, önálló gyakorlásra

–
a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat,
futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato,
non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
Rendelkezzék
–

biztos zenei memóriával és technikai tudással

Művészeti alapvizsga követelmények

A vizsga részei

A vizsga gyakorlati részből áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Zongora főtárgy
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 15 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozat
A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű.
–
Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab; Bach: 18 kis prelúdium
(EMB 1879) 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, EMB 6991, EMB 4321, EMB
13165), Telemann: Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi szintjén.
–
Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 2719), 15
könnyű szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4,
(Universal) Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény (EMB 14412)
nehézségi szintjén.
–
Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi utóhangok, Csajkovszkij:
Édes álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), Schubert: Táncok (EMB 13212),
Keringők (EMB 7355) nehézségi szintjén.
–
XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kromatikus
invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 5-10 nehézségi szintjén.
A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Négy különböző stílusú darab:
–
Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel; J. S. Bach: 18 kis prelúdium
(EMB 1879) 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, a, F nehézségi szintjén.
–
Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció; 15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A Hob.
XVI/12, (Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) D Hob. XVI/14, (Universal) Mozart: 6 bécsi
szonatina (EMB 2395), Beethoven: Szonatinák (EMB 8648), Grazioli: G-dúr Szonáta nehézségi szintjén.
–
Romantikus mű; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringők (EMB 6787) a, h, nehézségi
szintjén.
–
XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikrokozmosz: V. 128,
Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 8379) nehézségi szintjén.
A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes test- és kéztartás,

–

hangminőség, billentés,

–

pedálhasználat,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat

7. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek, hangszerkezelés fejlesztése
–

A kifejezésmódok sokszínűségére való törekvés,

–

A barokk (német és francia) díszítések játéka,

–

A csembaló hangzás megjelenítése és billentésbeli sajátosságai,

–

A teraszos dinamika megoldása.

Ajánlott tananyag

Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla)
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók
J. S. Bach: Kis prelúdiumok és fúgák
Haydn: Szonáták (Urtex, Peters)
Cimarosa: Szonáták
Mozart: Rondo D-dúr K. 485
Beethoven: Hat bagatell op. 126
Beethoven: Écossaises
Schubert: Ländle
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Schumann: Kinderszenen
Chopin: Mazurkák
Smetana: Zongoradarabok. 1
Csajkovszkij: Évszakok
Grieg: Norwegische Tänze
Debussy: Children's Corner
Dohnányi: Induló
Bartók: Gyermekeknek I-IV.
Bartók: Mikrokozmosz V-VI
Bartók: Szonatina
Bartók: Három rondó népi dallamokkal

Kodály: Hét zongoradarab
Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12
Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc
Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka-barka gyűjtemény)
Bizet: Gyermekjátékok
Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.)
Debussy: Kis szvit
Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig

Követelmény
Ismerje a főbb harmóniai elemeket.
A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal.
A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó.
Év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Három különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab)

8. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek

–

A barokk szvit ismerete,

–

A díszítések stílushű alkalmazása,

–

A klasszika zenei stílusjegyeinek ismerete

–

A polifon hallás fejlesztése,

Hangszerkezelés, technika fejlesztése
–

Különböző legato billentésmódok alkalmazása,

–

A gyorsaság fejlesztése,

–

Egyenletes aprótechnika megvalósítása,

–

A szabad trilla játék kialakítása.

Ajánlott tananyag
Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla)
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók
J. S. Bach: Francia szvitek
Händel: Suiten (Peters)
Haydn: Szonáták (Urtex , Peters)
Cimarosa: Szonáták
Mozart: Rondo D-dúr K. 485
Beethoven: Hat bagatell op. 126
Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai)

Schubert: Ländler-ek, écossaise-ek, keringők, menüettek
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Schumann: Kinderszenen
Chopin: Keringők
Chopin: Mazurkák
Smetana: Zongoradarabok. 1
Csajkovszkij: Évszakok
Grieg: Norwegische Tänze
Debussy: 2 Arabesque (E-dúr, G-dúr)
Dohnányi: Induló
Bartók: Gyermekeknek I-IV.
Bartók: Mikrokozmosz V-VI
Kodály: Hét zongoradarab
Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc
Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka-barka gyűjtemény)
Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.)
Debussy: Kis szvit
Grieg: Peer Gynt szvit

Követelmény
A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása.

Alkalmazása a zenei stílusokban.
Zenei karakterek megvalósítása.

Év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Három különböző stílusú mű (lehetőleg az egyik romantikus mű)

9. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–

A romantika zenei stílusjegyeinek ismerete,

–

A XX. századi notáció ismerete.

Hangszerkezelés, technika
–

Stílusnak megfelelő zongorabillentés kialakítása, igényes pedál használata,

–

Dallam és kíséret érzékeny megvalósítása,

–

Legyen képes virtuózabb technikai megoldásokra.

Ajánlott tananyag
Scarlatti: Szonáták

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók
J. S. Bach: Háromszólamú invenciók
J. S. Bach: Francia szvitek
Haydn: D-dúr és G-dúr zongoraverseny
Haydn: Szonáták
Beethoven: Szonáták
Schubert: Moments musicaux
Schumann: Kinderszenen op. 15
Chopin: Keringők
Liszt: Etűdök (Zempléni)
Brahms: Keringők op. 39
Grieg-művek: Lírikus darabok
Debussy: PreludesI-II.
Rachmaninov: Két fantasztikus tánc
Mikrokozmosz V-VI.
Bartók: Négy sirató ének
Kodály: 7 zongoradarab
Lutosławski: Bukoliki
Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig
Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB)
Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB)

Lutosławsky: Album for the Young (Chester Music)

Követelmény
Helyes pedálozás.
A művek értelmes előadása.
A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa.
A helyes tempók alkalmazása.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy barokk mű

–

Egy szonáta tétel

–

Egy előadási darab

10. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek és hangszerkezelés fejlesztése
–

A trilla játék barokk zenében beosztott, a romantikus művekben ú. n. szabad trilla,

–

A romantikus szólamvezetés,

–

Parlando, rubato deklamációja,

–

Modális hangsorok ismerete.

–

A barokk szvit tételeket,

–

Modális hangsorokat.

Ajánlott tananyag
J. S. Bach: Háromszólamú invenciók
J. S. Bach: Francia szvitek
Mozart: Szonáták
Beethoven: Szonáták
Schubert: Moments musicaux
Schumann: Novelletten op. 21
Chopin: Mazurkák
Chopin: Prelűdök
Liszt: Consolations
Liszt: Etűdök (Zempléni)
Brahms: Keringők op. 39
Debussy: Preludes I-II.
Bartók: Mikrokozmosz V-VI.
Bartók: Kolindák I.
Kodály: 7 zongoradarab
Lutosławski: Bukoliki

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig
Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB)
Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB)

Követelmény
Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása.
Érzékeny zenei kíséret kialakítása.
A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása.
Stílushű előadása a műnek.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy barokk mű

–

Egy szonáta tétel

–

Egy előadási darab

Továbbképző évfolyam „B” tagozat

Ezek a tanulók nem zenei jellegű tanulmányaik mellett meg akarják őrizni a zenei pálya választásának
lehetőségét. Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük.

7. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–

A barokk zene főbb stílusjegyeinek ismerete,

–

Tudja a művet tanári segédlettel, elemezni,

–

Ismerje fel a harmóniai összefüggéseket,

–

Zenei memória fejlesztése.

Hangszerkezelés, technika
–

Árnyalt frazeálásra és artikulációra való törekvés,

–

Skálajáték különféle módozatai,

–

A virtuóz technika alapozása.

Ajánlott tananyag
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók
J. S. Bach: Francia szvitek
Haydn: Szonáták (Urtex , Peters)
Beethoven: Hat bagatell op. 126
Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai)
Schubert: Ländler-ek, écossaise-ek, keringők, menüettek

Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Schumann: Kinderszenen
Liszt: Etűdök (Zempléni)
Chopin: Keringők
Smetana Zongoradarabok. 1
Csajkovszkij: Évszakok
Debussy: Children's Corner
Dohnányi: Induló
Bartók: Mikrokozmosz V-VI
Bartók: Három rondó népi dallamokkal
Kodály: Hét zongoradarab
Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12
Debussy: Kis szvit
Grieg: Peer Gynt szvit
Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig

Követelmény
Fokozott önállóság a darabok tanulása során.
Stílushű előadás a tempónak megfelelően.
Differenciált pedál használat.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd

–

Egy barokk mű

–

Egy szonáta tétel

–

Egy szabadon választott mű

8. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–

A különböző tanult zenei stílusok alapvető jegyeinek ismerete,

–

A XX. századi zene jellegzetes notációjának ismerete,

–

Zenei memória fejlesztése.

Hangszerkezelés fejlesztése
–

A „szép” halk játék technikai megoldása,

–

A dallam és kíséret érzékeny megoldása,

–

Technika fejlesztése skálák és etűdök alapján.

Ajánlott tananyag

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók
J. S. Bach: Francia szvitek
Haydn: Szonáták (Urtex , Peters)
Beethoven: Hat bagatell op. 126
Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai)
Schubert: Ländler-ek, écossaise-ek, keringők, menüettek
Mendelssohn: Lieder ohne Worte
Schumann: Kinderszenen
Liszt: Etűdök (Zempléni)
Chopin: Keringők
Smetana Zongoradarabok. 1
Csajkovszkij: Évszakok
Debussy: Children's Corner
Dohnányi: Induló
Bartók: Mikrokozmosz V-VI
Bartók: Három rondó népi dallamokkal
Kodály: Hét zongoradarab
Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12
Debussy: Kis szvit
Grieg: Peer Gynt szvit
Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig

Követelmény
Különböző díszítések stílushű alkalmazása.
Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka.
A polifon hallás érzékenysége.
A zongora hang igényes megszólalására való törekvés.
A kontrollált gyakorlás igénye.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Egy barokk mű,

–

Egy szonáta tétel,

–

Egy szabadon választott mű.

9. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek és hangszerkezelés, technika
–

Skálajáték, futamok, akkordtechnika fejlesztése,

–

Játszott művek elemzése,

–

Koncentrált gyakorlás megvalósítása,

–

Alkatnak megfelelően önálló ujjrendek kialakítása.

Ajánlott tananyag
Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla)
J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók
J. S. Bach: Francia szvitek
Haydn: Szonáták (Urtex , Peters)
Mozart: Szonáták
Beethoven: Szonáta
Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai)
Schubert: Impromtus
Schumann: Kinderszenen
Liszt: Etűdök (Zempléni)
Chopin: Keringők
Chopin: Mazurkák1
Dohnányi: Induló
Bartók:Mikrokozmosz -V-VI
Bartók: Tizennégy bagatell
Bartók: Három csíkmegyei népdal
Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc

Grieg: Peer Gynt szvit
Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig

Követelmény
Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása.
Tudatos, és érzékeny pedál használata.
Biztonságos technikai tudás.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Egy barokk mű,

–

Egy szonáta tétel,

–

Egy szabadon választott mű.

10. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek, hangszerkezelés, technika
–

A modális hangsorok, zenei műformák ismerete,

–

A különböző zenei stílushoz illő hangzásbeli, billentésbeli megoldások,

–

Virtuóz technikai fejlesztés.

Ajánlott tananyag
Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla)
J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók
J. S. Bach: Francia szvitek
Haydn: Szonáták (Urtex , Peters)
Mozart: Szonáták
Beethoven: Szonáta
Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai)
Schubert: Impromtus
Schumann: Kinderszenen
Liszt: Etűdök (Zempléni)
Chopin: Keringők
Chopin: Mazurkák1
Dohnányi: Induló
Bartók: Mikrokozmosz -V-VI
Bartók: Tizennégy bagatell
Bartók: Három csíkmegyei népdal
Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc
Grieg: Peer Gynt szvit

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig

Követelmény
Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára.
Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei művek előadásához.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Egy barokk mű,

–

Egy szonáta tétel,

–

Egy szabadon választott mű.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
–
hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. Richter,
Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György...),
–
a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a zongorára
vonatkozó speciális utasításokra.

Legyen képes
–

technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára,

–
a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat,
futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato,
non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
–

saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére,

–

a zongorapedálok tudatos használatára,

–

a zongoraművek formálására és kifejező előadására.

Rendelkezzék
–

olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására,

–

az együttzenélés igényével.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
–

a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására,

–

skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani,

–

a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni,

–

a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére,

–

dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre,

–

a zongorapedálok tudatos és változatos használatára.

Rendelkezzék

–

megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással,

–

biztos memóriával, koncentrálóképességgel,

–

megfelelő lapról olvasási készséggel.

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei alapján – adott
esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére.

A művészeti záróvizsga követelményei

Művészeti záróvizsga részei
A vizsga gyakorlati részből áll

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Zongora főtárgy
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 15 erc

A vizsga tartalma
„A” tagozat
A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű.

–
Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk variáció;
Händel: Könnyű zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scarlatti: Szonáta C K.513 h K. 377,
(EMB 7817 kötetben) Bach: Francia szvit (EMB 7190) tánctételek nehézségi szintjén.
–
Klasszikus szonáta-tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta
G. Op. 79. (Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 (Peters) nehézségi
szintjén.
–
Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül (EMB
7354) 14., 19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 kötetben, PWM kötetben) nehézségi szintjén.
–

XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 102 Felhangok, V.130 Falusi tréfa nehézségi szintjén.

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Négy különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű.
–
Egy barokk mű; többszólamú szerkesztésben írt darab vagy szvit-tétel; J. S. Bach: h-moll
háromszólamú invenció (EMB 6913), Francia szvit (EMB 7190) Esz Allemande, Courande, Sarabande.
Scarlatti: A-dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén.
–
Egy klasszikus szonáta-tétel; Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19 (Peters), Mozart: C-dúr szonáta KV. 309
(EMB 3996 kötetben, EMB 3997 kötetben, Peters kötetben) nehézségi szintjén.
–
Romantikus mű; Liszt-Zempléni: Etűd (EMB 766) 2 a, Liszt: Consolation (EMB 12697) Desz
nehézségi szintjén.
–
XX. századi mű; Bartók: Szonatina (EMB 117), Mikrokozmosz VI (EMB 130) Hat tánc bolgár
ritmusban, Debussy: Arabesque (EMB 6029) E nehézségi szintjén.
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes test- és kéztartás,

–

hangminőség, billentés,

–

pedálhasználat,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Jó minőségű zongora vagy pianínó.
2 darab változtatható magasságú zongoraszék, 2 darab különböző magasságú zsámoly.
Metronóm.

ÜTŐHANGSZEREK

ALAPVIZSGA „A” tagozat 2 kisdobgyakorlat a Knauer: Kisdobiskolából. Pl.: 10., 16., 18., 28., 36. gyak., II.
rész 6., 11., 13. gyak.; Zempléni: Szonatina; Váray: Gukhe (low drums szólam); 1 dallamhangszeres mű (Pl.:
Bononcini: Allegro; Csajkovszkij: Orosz tánc, Nápolyi tánc, vagy Zempléni: Repertoire gyűjteményéből egy
előadási darab) A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat – kamaramű kivételével – lehetőleg kotta
nélkül kell játszani.
B” tagozat 2 kisdobgyakorlat a Knauer: Kisdobiskolából. Pl.: 19., 20., 22., 24. 31., 37. gyak. II. rész 3., 5., 14.
gyak; 1 skála hármashangzat-felbontással; 1 dallamhangszeres mű Pl.: Bach: h-moll szvit/1 tétel;
Muszorgszkij: Gopak, Mozart: Török induló, vagy a Kupiszkij: Xilofon iskolából egy előadási darab;
Zempléni: Trió; Váray: Gukhe (high drum szólam); A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat –
kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani.

ZÁRÓVIZSGA

„A” tagozat –2 kisdobgyakorlat a Knauer: Kisdobiskolából, II. rész 2., 16., 26. gy. 35. duó; –
dallamhangszeren 1 etűd a Kupinszkij, vagy a Delécluse iskolából; –előadási darab: pl. Weiner: Rókatánc,
Hajdú: Magyar pásztordal, Mozart: Török induló, stb. – kamarazene: pl. S. Fink: Trommeltanz, Paliev:
Kisdob etűd zongorakísérettel, Balázs O.: Nyolc trió I. tétel; –1 dallamhangszeres mű (Dvořák: Humoreszk,
Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat – kamaramű
kivételével – lehetőleg kotta nélkül kell játszani. „B” tagozat 2 kisdobgyakorlat, a Knauer: Kisdobiskolából
II. rész 20., 21., 26., 29., 30. gyak.; Knauer: Timpani iskola: 19., 20., 27. gyak; 1 skála hármashangzatfelbontással; 1 hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és
gyors tétele: Rimszkij-Korszakov: Dongó, Haydn: Sonata, 3-4 szólamú etűd (Delécuse)); A
dallamhangszeren megszólaltatott darabokat – kamaramű kivételével – kotta nélkül kell játszani.

VONÓS TANSZAK

HEGEDŰ

A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. Különösen áll ez
a tanulás kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres mozgásérzetek még fejletlenek, s a
tanuló valóban csak azt tudja helyesen megszólaltatni hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van.

A hegedűtanítás feladatai
Ismertesse meg a tanulókkal
–

hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét,

–

a hegedű akusztikai sajátosságait,

–

a hangszer hangolását,

–

a hangszer és a vonó felépítését, részeit,

–

a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,

–

a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit,

–

a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,

–

a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést,

–

a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit,

–

a vonós hangszercsalád többi tagját.

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
–

megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát,

–

helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket,

–

dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot,

–

differenciált hangindítást és hanglezárást,

–

laza, egyenletes ujj- és kartechnikát,

–

a kezek pontosan összehangolt mozgását.

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
–

hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben,

–

a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat.

Fordítson figyelmet
–

a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,

–

a különböző vonásnemek elsajátítására,

–

a pizzicato-technikára, a pergő-technikára,

–

az üveghangok megszólaltatására,

–

a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására,

–

a hangköz és akkordjáték sajátosságaira,

–

a lapról olvasási készség fejlesztésére,

–

a tudatos zenei memorizálásra,

–

a művek zeneileg igényes kidolgozására,

–

a rendszeres társas muzsikálásra.

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra

Előképző évfolyamok

1. évfolyam
Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása

–
A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, versek, mondókák; a hangszeres játékot előkészítő
mozgásgyakorlatok.
Készségfejlesztés
–

A hangszerjátékra való felkészítés fázisai, valamint a hangszerre irányuló mozgások gyakorlása

–

a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és végtagok térbeli helyzetéről;

–

a helyes légzés felismerése, illetve alkalmazása

–

a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése;

–

a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása.

Hangszer nélkül
–

emelés – ejtés (fej, kar, kéz, ujjak);

–

közelítés – távolítás;

–

súlyérzet;

–

rotálás, tengelyfogás érzete;

–

a hegedű „fészek” megismerése.

A hegedűtartás, vonótartás kialakítása:
–

a hangszer pengetéssel való megszólaltatása;

–

a vonóval való megszólaltatás elemi formái;

–

a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása.

Ajánlott tananyag:

Gyermekdalok eljátszása, egyszerűbb népdalok és a Hegedűiskola I. kötetében található egyszerűbb
etűdök tanulása.
Kodály: 333 olvasógyakorlat
Forrai: Óvódás énekeskönyv
Dénes – Kállai – Lányi – Mező: Hegedűiskola I.
Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I.
Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC
Szilvay: Színes húrok I.

Követelmény
A hangszerre irányuló mozgások természetes és jó irányú mozgása
A tanulók figyelme irányuljon a hangszer szép hangon való megszólaltatására, és a tiszta intonációra való
törekvésre.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egyéni fejlődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés alapelemeiről.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok

Zenei ismeretek
–

Kottaolvasási ismeretek fejlesztése

–

Egész, fél, negyed, nyolcad,és szünetei ismerete

–

Módosítójelek

–

Dallamsorok felismerése

Hangszerkezelés fejlesztése, készségfejlesztés
–

Helyes testhelyzet, hegedűtartás kialakítása

–

Billentő mozgás fejlesztése

–

A két kéz helyezkedő műveleteinek fejlesztése

–

Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakítására

–

Vonókezelési feladatok, vonóbeosztások tudatosítása

Ajánlott tananyag:
30-40 gyakorlat
Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I.
Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC
Dénes-Lányi: Hegedűiskola I. füzet

Követelmény
Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját

Törekedjen a tiszta intonációra
Tudjon kottát olvasni az egyszerűbb gyakorlatoknál

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Keresztmetszet az év során tanult hangszerkezelési és zenei anyagról, egyéni fejlődéstől függően

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat

1. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
–

A helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása.

–
A bal kar és bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó mozgások, alkarrotáció).
–

A billentő mozgások kialakítása. Tenyérérzet.

–

Intonáció a tanult hangkészletben

A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík-érzet, – vonóvezetés
üres húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve.
–
Vonókezelési feladatok: játék egész vonóval. A legato és détaché játékmód kialakítása.
Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor.

–

A szép hang iránti igény felkeltése – már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok során.

–

Hangsorok egyszerű vonásnemekkel.

Zenei ismeretek
–

Kottaolvasás a tananyag hangkészletén belül.

–

Metrum, mérőütés, tempó.

–

Ütem: 2/4, 4/4, 3/4.

–

Hangjegyértékek: az egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik.

–

Nyújtópont a fél és a negyed érték mellett.

–

Módosítójelek, előjegyzés.

–

Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, oktáv ismerete.

–

A hármashangzat fogalma.

–

Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések.

–

Memóriafejlesztés.

Ajánlott tananyag
Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola I.
Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I.
Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC

Követelmény

Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon.
Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül egyszerű ritmusok
alkalmazásával, mérsékelt tempóban.
Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra.
A zeneművek nehézségi szintje pl. Haydn: Dalocska, Lully: Dal.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két különböző jellegű tanulmány,

–

Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül.

2. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése.
Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére:
–

ejtő – emelő billentés;

–

a húrváltó-készség fejlesztése;

–

az ujjak nyújtása, csúsztatása;

–

a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext);

–

a fekvésjáték és a vibrato előkészítése;

–

vonókezelési feladatok:

–

a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken,

–
legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban,
éneklő jelleggel; barokk „non legato”.
A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák, nagy és kis „nyújtott” és „éles”
ritmus, legato.

Zenei ismeretek
–

A kottaolvasás továbbfejlesztése.

–

A tempó- és dinamikai jelzések ismerete.

–

Egyszerű és változó ütemek.

–

Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod

–

Hangközök: szekund, terc, kvint.

Ajánlott tananyag
Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola II.
Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II.
Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC
Kodály: Biciniumok

Követelmény
Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül.
Ismerje az új ritmusokat.
Legyen képes a détachét, legatót (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül alkalmazni.
Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket.
A zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók: Betyárnóta, Rameau: Rigaudon, Schubert: Német tánc.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két etűd,

–

Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül.

3. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
–

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő-készség fejlesztésére az I. fekvésben

–

Játékkészség a II. és III. fekvésben (a közvetítőhang szerepe).

–

Kettősfogás-játék: tercek, szextek.

–

Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon.

–

Nagy és kis détaché.

–

Martelé a vonó különböző részein.

–

A legato fejlesztése, vonáskombinációk.

–

Akkordjáték és emelt vonás, a staccato vonások előkészítése.

–

A vibrato fejlesztése.

–

A hangszer önálló felhangolása.

Zenei ismeretek
–

A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái.

–

Szűkített és bővített hangközök.

–

A hármashangzat és fordításai.

–

A dominánsszeptim hangzat.

–

Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben.

–

Kvintkör, klasszikus periódus.

–

Két- és háromtagú kis formák elemzése.

–

Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent.

–

Memóriafejlesztés.

Ajánlott tananyag
Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedőiskola III-IV.
Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola III.
Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva)

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben
Az ajánlott irodalom jegyzékében található előadási művek.
Kodály: Biciniumok
Pejtsik: Régi kamarazene sorozat: Duók, Triók
Szervánszky: Duók Z. 3083
Mozart: 12 duó K. 487 (válogatva)
Bartók: Duók

Követelmény
A tanuló legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos alkalmazására.
Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka, mordent, trilla.
Törekedjen a tiszta intonációra az első fekvésben (szűkített és bővített hangközök).
A tanuló ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti fekvésváltások).
A zeneművek nehézségi szintje pl. Járdányi: Magyar tánc, Stanley: Allegro grazioso, Händel: Gavotte.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két etűd (különböző technikai feladatokkal)

–
Két zongorakíséretes mű (lehet koncerttétel, vagy barokk, illetve klasszikus tánctétel), lehetőleg
kotta nélkül.

4. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
–

Az előző években jobb és bal kézzel elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése.

–

1/2 fekvés, II-III. fekvés, fekvésérzet.

–

A vibrato fejlesztése

–

Dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben, fekvésváltással is.

–

A kromatikus játéktechnika fejlesztése.

–

Az eddig tanult vonásnemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban.

–

A staccato játékmód, az emelt vonás fejlesztése.

–

A dobott vonás (spiccato) előkészítése.

–

Az akkordjáték és a kettősfogás-játék fejlesztése első fekvésben.

–
A hangindítás, a vonós artikuláció fejlesztése, a fontosabb zenei karakterek megszólaltatásának
megalapozása (dolce, risoluto, espressivo).

Zenei ismeretek
–

A tempó- és a dinamikai jelzések bővebb ismerete.

–

Ütem: 5/4, 5/8, változó ütemek.

–

A teljes kvintkör.

–

A játszott anyag zenei – formai és harmóniai – elemzése a tanár segítségével.

Ajánlott tananyag
Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III-IV.
Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűsiskola IV/A, B.
Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I.
Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, vagy
Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva)
Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben
Pleyel: Duók
Szervánszky: Duók Z. 3083
Mozart: Duók K. 487
Bartók: Duók
Hegedűduók kezdőknek (Vígh)
Kamarazene kezdők számára (Máriássy)
Régi kamarazene (sorozat): Duók, Triók

Követelmény
Ismerje a tanuló a 1/2 fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és akkordokat.
Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang).
Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is.
Legyen képes az emelt vonós és staccato játékmód alkalmazására.

Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket.
A zeneművek nehézségi szintje pl. Zathureczky: Gyermekeknek, Farkas: Régi magyar táncok, Steibelt: Uno
ballo, Mozart: Andantino.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két etűd,

–

Két zongorakíséretes mű (az egyik lehet kamarazene), lehetőleg kotta nélkül.

5. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
–

Az eddig tanult fekvésekben való jártasság elmélyítése.

–

A IV. és V. fekvés elsajátítása, a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése.

–

Kettősfogás-játék a fekvések alkalmazásával.

–

A vibrato fejlesztése (egyenletesség, gyorsaság, folyamatosság).

–

Az akkordjáték fejlesztése – játéka könnyebb fekvésváltásokkal is.

–

Folyamatos játék dobott vonóval, könnyebb etűdanyagon.

–
Az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazása, zeneileg árnyaltabbá tétele, a vonós
artikuláció fejlesztése.

–

Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon az V. fekvésig.

Zenei ismeretek
–

A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete.

–

Szűkített és bővített hármashangzat, szűkített szeptimakkord.

–

A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto.

–

A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése, a barokk szvit felépítése.

–

Klasszikus táncok.

–

Romantikus karakterdarabok.

–

Variációs forma.

Ajánlott tananyag
Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V-VI.
Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V.
Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I-II.
Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I.
Dancla: Etűdök op. 68
Bloch: Hangsoriskola II-III.
Bartók: Duók
Mozart: Duók K. 487
XX. századi kamarazene-művek

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II.
Négy évszázad könnyű triói Z. 13548
A barokk triószonáta Z. 13549

Követelmény
Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (5#, 5b előjegyzésig) két oktávon keresztül az V. fekvésig.
Ismerje a IV. és V. fekvést.
Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazására (emelt vonó, dobott vonó,
staccato), zeneileg árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára.
Gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon (bal kéz pergőtechnika).
Alkalmazzon folyamatos vibratot az éneklő jellegű műveknél.
Legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani.
A játszandó művek nehézségi szintje pl. Bartók: Gyermekeknek, Pergolesi: Siciliano, Beethoven: Menüett

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Egy zongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül

–

Egy kamaramű (tanárral vagy tanulótársaival).

6. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
–

Tájékozódás és játékkészség a VI., VII. fekvésben és félfekvésben.

–

Háromoktávos hangsorok akkordfelbontásokkal.

A bal kéz mozgékonyságának sokoldalú fejlesztése:
–

trilla, pergőtechnika, fekvésváltás (kettősfogásokkal is);

–

természetes üveghangok.

A vibrato fejlesztése minden fekvésben.

Zenei ismeretek
–

Barokk művek felépítése (szonáta, koncert).

–

Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben.

–

Kifejező és stílusos artikuláció.

–

A portamento fogalma.

–
A XX. századi zene hangzásvilágának ismerete: melodikai, harmóniai sajátosságok, szerkesztési
elvek ismerete a játszott művek alapján.

Ajánlott tananyag
Mazas: Études speciales op. 36 I. füzetből válogatva,
Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V-VI.

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V.
Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I-II.
Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I.
Dancla: Etűdök op. 68
Bloch: Hangsoriskola II-III.
Bartók: Duók
Mozart: Duók K. 487
XX. századi kamarazene-művek
A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II.
Négy évszázad könnyű triói Z. 13548
A barokk triószonáta Z. 13549

Követelmény
Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a bécsi klasszikus és
romantikus művek terén.
Legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, ambíciója új művek felkutatásához, terjessze ki érdeklődését
korunk zenéje iránt.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két zongorakíséretes előadási darab, lehetőleg kotta nélkül – az egyik kamarazene is lehet.

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat

2. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, zenei ismeretek
A vibrato kialakítása, árnyaltabb dinamika,
A martelé játékmód fejlettebb, differenciáltabb formái.

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése.
Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére:
–

ejtő – emelő billentés;

–

a húrváltó-készség fejlesztése;

–

az ujjak nyújtása, csúsztatása;

–

a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext);

–

a fekvésjáték és a vibrato előkészítése;

Vonókezelési feladatok:
–
a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, legato (2, 4, 8 hang kötésével is),
portato,
–

a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non legato”.

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. Nagy és kis „nyújtott” és „éles”
ritmus, legato is, valamint a szinkópa.

Zenei ismeretek
–

A kottaolvasás továbbfejlesztése.

–

A tempó- és dinamikai jelzések ismerete.

–

Egyszerű és változó ütemek.

–

Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod

–

Hangközök: szekund, terc, kvint.

Ajánlott tananyag
Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola II.; III-IV. II. fejezet: Fekvéstanulmányok
Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II.
Schradieck: Ujjgyakorlatok
Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva), vagy
Wohlfahrt: 60 etűd op. 45 (válogatva)

Követelmény
A II. és III. fekvés használata könnyebb hangnemekben. Egyszerűbb fekvésváltások, tanult zenei anyag
játéka ujjrendváltozattal.
Önálló hangolás.

Hangsorok, népdalok, klasszikus etűdök és összetettebb zenei anyagok kotta nélküli előadása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két etűd

–

Két zongorakíséretes mű kotta nélkül.

3. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
–

A fekvésérzet differenciálása, a fekvésváltás készségének fejlesztése, a II. és III. fekvés elsajátítása.

–

A vibrato kialakítása, fejlesztése.

–

Trilla, a kromatika intonálása, ujjfüggetlenítés.

–

A kettősfogás fejlesztése a II. és III. fekvésben (fekvésváltás nélkül).

–

Ismerkedés a IV. fekvéssel és a félfekvéssel.

–

Hangsorok, akkordfelbontások két oktávon, a tanult fekvésekben, fekvésváltással is.

–

Az eddig tanult vonások fejlesztése a vonó különböző részein, vonáskombinációk.

–

Lassú, tartott hangok.

–

A staccato játékmód fokozatos fejlesztése.

–

Az akkordjáték és az emelt vonás előkészítése, majd alkalmazása.

–

Természetes üveghangok.

–

Tempótartás, a tempó fokozása.

Zenei ismeretek
–

A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái.

–

Szűkített és bővített hangközök.

–

A hármashangzat és fordításai.

–

A dominánsszeptim hangzat.

–

Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben.

–

Kvintkör, klasszikus periódus.

–

Két- és háromtagú kis formák elemzése.

–

Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent.

Memóriafejlesztés.
–

alteráció, hangnemi kitérés, moduláció;

–

a főtéma, melléktéma fogalma (koncert vagy szonáta játéka kapcsán);

–

a klasszikus periódus;

XX. századi stílusjelenségek.

Ajánlott tananyag

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola III-IV.
Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B (válogatva)
Sándor: Hegedűiskola III.
Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, illetve 40 etűd op. 54 (válogatva)
Kayser: 36 gyakorlat op. 20 I. (a technikailag könnyebb etűdök: 1, 3, 5, 8)
Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben
Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek.
Bartók: Duók
Régi kamarazene (Pejtsik – Szász): Duók, Triók
Pleyel: Duók
Szervánszky: Duók (Z. 3083)

Követelmény
Játsszon a tanuló szép és kifejező hangon.
Billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel.
Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben.
Törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára.
Alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibratot a zene kifejező megformálása során.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd

–

Két zongorakíséretes mű kotta nélkül

4. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
–

A tanult fekvésekben való játék elmélyítése, a IV-V. fekvés elsajátítása.

–

Ismerkedés a VI-VII. fekvéssel (hangsorok, szekvenciális fekvésváltás-gyakorlatok).

–

A páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése.

–

A fekvések összekötése I-V. fekvésig.

–
Az akkordjáték fejlesztése: egyszerre megszólaltatott háromszólamú akkordok és egyszerű
négyszólamú tört akkordok tanulása.
–

Hangsorok 5#-5b előjegyzésig, akkordfelbontásokkal, két oktávon.

–

A pergőtechnika, trilla, zenei díszítések alkalmazása.

–

A vibrato fejlesztése, kifejezésbeli gazdagítása éneklő művek előadásánál.

–

Az eddig tanult vonások gyorsítása, karakterbeli gazdagítása.

–

A kettősfogás-játék fejlesztése (fekvésváltással kombinálva is).

Zenei ismeretek
–

A tempójelzések bővebb ismerete.

–

Ütem: 5/4, 5/8, változó ütem.

–

A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete.

–

Szűkített és bővített hármashangzatok, szűkített szeptimakkord.

–

A rondó- és a szonátaforma főbb jellemzői.

–

Alapvető zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto, grazioso, marcato.

–

Az egészhangú skála.

–

A portamento fogalma.

Ajánlott tananyag
Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III-IV.
Dénes- Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V-VI.
Sándor -Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B
Bloch: Hangsoriskola II. Z. 1767
Kayser: 36 etűd op. 20 I-II.
Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I.
Dancla: Etűdök op. 68 (válogatva, pl. 2, 4, 6, 1, 9.)
Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek.

Követelmény
Játsszon a tanuló felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakterérzékeny vonótechnikával.
Zenei igénnyel váltson fekvést, igazodjon a játszott mű tempójához és karakteréhez.

Vibratoja legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagon is.
Tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni.
Könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja lapról játszani.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd

–

Két zongorakíséretes mű kotta nélkül.

5. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
–

A játékkészség fejlesztése I-VII. fekvésig.

–

Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon.

–

A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése.

–

Pergőtechnika.

–

A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges üveghang.

–

A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása.

–

Spiccato játék középtempóban.

–

Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában.

Zenei ismeretek
–
A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi elemzése. –
Szekvenciális szerkesztés a barokk művekben.
–

A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása.

–

Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok.

–

Ismerkedés korunk zenéjével.

Ajánlott tananyag
Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V-VI.
Kayser: 36 etűd op. 20 II.
Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II.
Dancla: Etűdök op. 68
Ševeík: Fekvésváltások op. 8
Bloch: Hangsoriskola II-III. Z. 1767-68
Feigerl: 24 gyakorlat I. (a könnyebbek közül válogatva)
Mazas: Études speciales op. 36, I.
Régi kamarazene (Pejtsik-Szász): Duók, Triók
Bartók: Duók
Lendvay: Duók (Z. 13224)
Szokolay: Magyar gyermekdalok (két és három hegedűre) (Z. 7254)

Kiss Zs.: Duók Z. 12565
Reményi: Duók Z. 13247, (Z. 12567)

Követelmény
Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből (etűdök is).
Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez igazodó
egyéni hangvételben.
Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására
Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két etűd (közülük az egyik klasszikus etűd),

–

Két zongorakíséretes mű – az egyik vagy koncert, vagy szonáta.

6. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása
–

A játékkészség fejlesztése I-VII. fekvésig.

–
Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon, terc-, szext és oktávskálák két oktávon; az
ujjrendi formák bővítése a zenei kifejezés szolgálatában („kúszó ujjrend”, ujjazatos kromatika).
–

A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése.

–

Pergőtechnika.

–

A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges üveghang.

–

A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása.

–

Spiccato játék középtempóban.

–

Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában.

Zenei ismeretek
–
A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi elemzése,
szekvenciális szerkesztés a barokk művekben.
–

A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása.

–

Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok.

–

Ismerkedés korunk zenéjével.

–

Az elérendő készségszintet az évfolyam technikai és zenei anyaga jelöli meg.

–
Az értőbb, önálló előadáshoz szükséges zenei összefüggések, stílusjegyek, szakkifejezések
ismeretének kibővítése.

Ajánlott tananyag
Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V-VI., II. rész
Bloch: Hangsoriskola II-III. Z. 1767-68

Mazas: Études speciales op. 36, I. Études brillantes op. 36 II. (a lehetőségek szerint)
Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (a könnyebbek közül)
Kayser: 36 etűd op. 20, III.
Ševčík: Fekvésváltás op. 8
Ševčík: Trillagyakorlatok op. 7

Követelmény
A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott.
Legyen képes tudatos helyezkedő-műveletekre a tiszta intonáció érdekében.
A fekvésváltásokat és a vibratot a zenei folyamatokba illesztve, zavartalanul tudja megoldani.
Az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani.
Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei
karakterekkel és Dinamikai árnyalásokkal.
Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két etűd,

–
Egy koncerttétel vagy egy zongorakíséretes darab (a koncerttétel helyett lehet szonáta I-II. tételt
játszani) kotta nélkül.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
–

a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását,

–

a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket,

–

a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,

–

a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét,

–
a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének,
nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése),
–

a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,

–

a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést,

–
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
–
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat.
Legyen képes
–
a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen,
értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni,
–
ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban
lapról eljátszani,
–

szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni,

–

technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani,

–

tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra,

–
az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás
alkalmazására,
–

szép hangon való, karakteres előadásra,

–

a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására.

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával:
–

Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal,

–

Két szabadon választott etűd,

–

Egy versenymű saroktétele,

–
Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab. A
választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.

Művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei

A vizsga gyakorlati részből áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Hegedű főtárgy
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 10 perc

A vizsga tartalma
A” tagozat
–
Egy etűd; Dénes: V-VI. Hegedűiskola (EMB 7111), vagy Dancla op. 68 (EMB 7918) 2., 9., 14., vagy
Dont op. 38 (EMB 2214, EMB 2215, EMB 2216), vagy Mazas: Études speciales op. 36.1 (EMB 2244) 2., 8., 9.
nehézségi szintjén.
–
Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel; Beethoven: Menuett
(PWM) és Trió (Peters), Rameau: Gavotte (EMB 4535 kötetben), Dancla: Variációk-sorozat, Vivaldi: G-dúr
koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel, Seitz: D-dúr koncert (Peters) I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr
szonáta (EMB 12050 kötetben, EMB 12051 kötetben, EMB 12265 kötetben) nehézségi szintjén.
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
–
Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd, a játék technikai biztonságának
felmérésére; Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études speciales op. 36. I (EMB 2244) 2., 7., 9., 15., 17., 18.,
Mazas: Études brillantes op. 36. II. (EMB 2245) nehézségi szintjén.
–
Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (EMB 2604), a
könnyebbek szintjén.

–
Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors); Boyce: Matelotte (EMB 2751
kötetben), Járdányi: Magyar tánc (EMB 3236). Wieniawski: Kuyawiak (EMB 8001) nehézségi szintjén.
–
Egy koncert- vagy szonáta-tétel; Komarovszkij: A-dúr koncert (Peters) I. tétel, Vivaldi: a-moll
Koncert (EMB, Ricordi, Peters, PWM) I. tétel Accolay: a-moll koncert (PWM), Seitz: g-moll koncert op. 12
no. 3 (PWM, Music Sales) I. tétel, Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2, 3 Telemann: A-dúr szonáta, Händel: Edúr Szonáta (EMB 12309) nehézségi szintjén.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes testtartás, hangszertartás,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a vibrato helyes alkalmazása,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat

A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása.

7. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A hajlékony hang kialakítása,

–

Alapvonások (legato, martele, detache ) kidolgozása,

–

A fekvésváltás könnye alkalmazása,

–

A húrváltó mozgások fejlesztése.

Ajánlott tananyag
Mazas: Études speciales op. 36, I.
Mazas: Études brillantes op. 36, II.
Feigerl: 24 Etüd
Kayser: Etüdök III.
Block: Hangsoriskola

Vivaldi: G-dúr Koncert
Haydn: D-dúr Koncert no.2.
Komarovszkij: A-dúr Koncert
Händel: E-dúr Szonáta
Corelli: e-moll Szonáta
Haydn: Menüett D-dúr, F-dúr
Vivaldi: Siciliano
Rubinstein: Polka

Követelmény
Legyen képes a tanuló a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes
megválasztására

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd

–

Egy előadási darab (választható koncerttétel, szonáta, vagy kamaramű) lehetőleg kotta nélkül.

8. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok

–

Jobbkéz mozgásainak fejlesztése (különösen a vonóbeosztással kombinált vonásoknál)

–

A tanuló legyen jártas a barokk zene hangzásvilágában

Követelmény
Legyen képes oldott és rugalmas billentésre a magasabb fekvésben is.
A fekvésváltás legyen könnyed és folyamatos
A tanuló tudjon tisztán intonálni a magasabb fekvésben is

Ajánlott tananyag
Mazas: Études speciales op. 36, I.
Mazas: Études brillantes op. 36, II.
Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37
Kayser: 36 etűd op. 20, III.
Vivaldi: e-moll, E-dúr Koncert
Vivaldi: d-moll Kettősverseny
Stamitz: B-dúr Koncert
Händel: g-moll Szonáta
Corelli: A-dúr Szonáta
Mozart: Albumok (Dobszay)
Veracini: Largo (Remekművek sorozat)
Járdányi: Magyar tánc

Bartók: Duók

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül.

9. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladat
–
A korábbiakban elsajátított zenei és technikai eszközök alkalmazási készségének további
finomítása
–

A bécsi klasszika jellegzetes formáinak megismerése

Ajánlott tananyag
Mazas: Études speciales op. 36, II.
Feigerl: II. Füzet
Block: Skálák
Schradieck: Ujjgyakorlatok
Bach: a-moll Koncert
Mozart: D-dúr (Adelaide) Koncert

Stamik: B-dúr Koncert
Beriot: a-moll Koncert
Tartini: F-dúr Szonáta
Händel: A-dúr Szonáta
Schubert: A méh
Gluck: Melódia (Remekművek sorozat)
Wieniawsky: Legenda
Beethoven: Romanc (F dúr)
Bartók: Szonatina
Vivaldi: d-moll Kettősverseny
Stamitz: B-dúr Koncert
Händel: g-moll Szonáta
Corelli: A-dúr Szonáta
Mozart: Albumok (Dobszay)

Veracini: Largo (Remekművek sorozat)
Járdányi: Magyar tánc
Bartók: Duók

Követelmény
Legyen a tanuló intonációs biztonsága fejlett a magasabb fekvésekben is.

Tudjon hangszerén folyamatosan pergő trillát játszani.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül.

10. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Zenei karakterek és a hozzá tartozó virtuózabb vonásfajták játéka,

–

Gyorsabb tempójú futamok fejlesztése,

–

Hangképzése a zenei kifejezést szolgálja.

Ajánlott tananyag
Mazas: Études brillante II.
Feigerl: Etüdök
Block: Skálák
Schradieck: Ujjgyakorlatok
Bach: E-dúr Koncert
Mozart: G-dúr Koncert

Spohr: d-moll Koncert
Kabalevszkij: C-dúr Koncert
Tartini: 12 fantázia szólóhegedűre
Locatelli: g-moll Szonáta
Bach: E-dúr Partita
Bruck: Air
Rachmanyivov: Vocalise
Bartók: Szonatina
Bartók: Román népi táncok

Követelmény
Legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére.
Tudjon önállóan ujjazatot és vonásnemet változtatni a zenei kifejezés szolgálatában.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel, lehetőleg kotta nélkül.

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat

7. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Billentés alapformáinak tudatos alkalmazása

–

Húr és vonóváltás műveleteinek előkészítése, fejlesztése

Ajánlott tananyaga
Mazas: Études speciales op. 36, I. II.
Feigerl: 24 Etüd
Kayser: Etüdök III.
Dont: Etüdök op. 37
Block: Skálaiskola
Vivaldi: a-moll, d-moll Koncert
Haydn: G-dúr Koncert
Viotti: G-dúr Koncert
Händel: g-moll, F-dúr Szonáta
Corelli: e-moll Szonáta
Dancla: Solo I., II
Vivaldi: Siciliano
Farkas: Szonatina
Bartók: Duók

Követelmény
Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire.
Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani.
Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Két előadási darab – koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül.

8. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Oldott és rugalmas billentés kialakítása,

–

Könnyed és folyamatos fekvésváltás,

–

Ritmikus pergőjáték.

Ajánlott tananyaga
Mazas: Études speciales op. 36, I.
Mazas: Études brillantes op. 36, II.
Feigerl: 24 Etüd

Kayser: Etüdök III.
Dont: Etüdök op. 37
Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat
Flesch: Hangsoriskola
Bach: a-moll E-dúr Koncert
Haydn: G-dúr Koncert
Stamic: B-dúr Koncert
Händel: Szonáták
Tartini: Szonáták
Veracini: Szonáták
Brahms: A-dúr Keringő
Smetana: Hazámról
Gluck: Melódia (Remekművek)
Franceour: Sicilien és Rigaudon
Bartók: Duók

Követelmény
Legyen képes hangszerén az alsó 5 fekvésben oldott és rugalmas billentésre.
Könnyed és folyamatos fekvésváltás.
Ritmikus pergőjáték.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül.

9. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Kombinált vonások gyorsabb alkalmazása

–

Különböző fajta dobott és emelt vonások játéka

Ajánlott tananyag
Kreutzer: 42 Etüd
Roda: 24 Caprices
Dancla: Etüdök op. 73
Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat
Sevčik: Vonótechnika 40 variáció
Flesch: Hangsoriskola
Bach: E-dúr Koncert
Mozart: G-dúr Koncert
Spohr: d-moll Koncert

Bruch: g-moll Koncert
Tartini: g-moll Szonáta
Veracini: e-moll Szonáta
Bach: Partita
Smetana: Hazámról
Beethoven: Romanc
Kreisler: Schön Rosmaria
Bartók: Duók

Követelmény
A tanuló intonációs biztonsága terjedjen ki a fogólap egész területére.
Tudjon folyamatos pergő trillát játszani.
Legyen képes hangszerén átélni a játszott művek érzelmi tartalmát.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül.

10. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Gyors tempójú futamok,

–

Kettősfogás-játékok fejlesztése (terc, szext, oktáv),

–

Kromatikus skálák.

Ajánlott tananyag
Kreutzer: 42 Etüd
Roda: 24 Caprices
Hubay: Etudes de Violin
Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat
Schradieck: Fekvésváltásgyakorlat op.8
Vivaldi: Négy évszak-ból
Mozart: D-dúr, A-dúr koncert
Telemann: 12 Szólófantázia
Bach: E-dúr Hegedűverseny
Mozart: G-dúr Hegedűverseny
Spohr: d-moll Hegedűverseny
Bruch: g-moll Hegedűverseny
Tartini: g-moll Szonáta
Veracini: e-moll Szonáta
Bach: Partita

Smetana: Hazámról
Beethoven: Romanc (F-dúr)
Kreisler: Preludium és Allegro
De Falla: Spanyol Tánc

Követelmény
Legyen képes egyéni adottságainak megfelelően művészi szándékú kifejezésre, a gazdagabb hangszínek és
karakterek megvalósítására.
Hangképzése legyen kifejező és árnyalt a zenei megformálás és hangvétel szuggesztivitásának természetes
kialakítására

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Egy etűd,

–

Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat.
Legyen képes:

–
a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, szabályozni
hangszeres műveleteit,
–

kettősfogás-meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani,

–

egyenletes futamokat megszólaltatni,

–

mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani,

–
egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben
tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, valamint előadókészségének
érettségét.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
–

természetes, oldott hangszerkezelésre,

–
a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk
tempóban játszani,
–

különböző módon vibrálni,

–

a jobb és bal kéz játékának összehangolására,

–
a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvonások
alkalmazására,
–

dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre.

Rendelkezzék
–

képzett hallással,

–

biztos memóriával,

–

koncentrálóképességgel,

–

megfelelő lapról olvasási készséggel.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati részből áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Hegedű főtárgy
„A” tagozat minimum 10 perc
„B” tagozat minimum 10 perc

„A” tagozat
–
Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két
tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is (pl. Bartók:
Hegedűduók).
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta lehetőleg nélkül kell játszani.

„B” tagozat

–
Két etűd; Mazas: Études brillantes op. 36. II., (EMB 2245) Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37
(EMB 2604), Kreutzer: 42 gyakorlat (EMB 2560), Rode: 24 Caprices (EMB 2453) /2., 7., 10. nehézségi
szintjén.
–
Barokk szonáta két tétele; Händel: g-moll (EMB 12309 kötetben), D-dúr (EMB 12309 kötetben), Adúr szonáta (EMB 12309 kötetben) nehézségi szintjén.
–
Egy koncert-tétel, vagy előadási darab; Bach: a-moll (EMB 1600), E-dúr (EMB 1601), Haydn: C-dúr
(Peters), Mozart: D-dúr – Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 (Peters) koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine (EMB
13745), Fiocco: Allegro (EMB 3558 kötetben), Beethoven: F-dúr románc (EMB 13494), Weiner: Rókatánc
(EMB ) nehézségi szintjén.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes testtartás, hangszertartás,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a vibrato helyes alkalmazása,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő számú, méretű és minőségű hegedű tartozékokkal (vonó, tok, gyanta)
Hangszerenként évente legalább két garnitúra húr.
Megfelelő minőségű zongora vagy pianínó
–

Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör

–

Legalább 2 darab kottatartó

–

Metronóm

GORDONKA

A gordonkatanítás célja, feladatai

Ismertesse meg a tanulókkal
–

a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét,

–

a gordonka akusztikai sajátosságait,

–

a hangszer hangolását,

–

a hangszer és a vonó felépítését, részeit,

–

a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,

–

a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit,

–

a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,

–

a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést,

–

a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit,

–

a vonós hangszercsalád többi tagját.

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
–

megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát,

–

helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket,

–

dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot,

–

differenciált hangindítást és hanglezárást,

–

laza, egyenletes ujj- és kartechnikát,

–

a kezek pontosan összehangolt mozgását.

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen

–
hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és
fekvésben,
–

a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat.

Fordítson figyelmet
–

a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,

–

a különböző vonásnemek elsajátítására,

–

a pizzicato-technikára,

–

az üveghangok megszólaltatására,

–

a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására,

–

a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira,

–

a lapról olvasási készség fejlesztésére,

–

a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására,

–

a tudatos zenei memorizálásra,

–

a művek zeneileg igényes kidolgozására,

–

a rendszeres társas muzsikálásra.

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra.
Általános követelmény
A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjének
megfelelően, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve,
kifejezően szólaltassa meg.

A képességek kibontakoztatása és a készségek fejlesztése
A hallás és a ritmusérzék fejlesztése, érzékenység a dinamikai és a hangszínbeli különbségekre.
A kottaolvasás és a lapról játszás fejlesztése.
A tudatos zenei memorizálás fejlesztése.
A zenei ízlés, a stílusérzék és a karakterek iránti érzékenység fejlesztése, a zenei fantázia kibontakoztatása.
A céltudatos és gazdaságos gyakorlási módszer kialakítása.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hangszer és a vonó felépítése, részei. A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek.

–

Az A-, D-, G- és C-húr hangkészlete az első fekvés szűk fogásmódjában.

–

A módosítójelek.

–

A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es ütem.

–

A fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek.

A hangszerkezelés fejlesztése

–

A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása.

–

A bal kéz játéka szűkfogásban egy húron.

–

Pizzicato, Détaché vonás. Egyenletes sebességű vonás.

–
Vonóbeosztás kétféle ritmusértéken (fél és negyed vagy negyed és nyolcad érték). Két hang
kötése.

Ajánlott tananyag
Pejtsik: Gordonka ABC
Gárdián: Gordonkaiskola
Friss: Gordonkaiskola I.
Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – Brodszky EMB 2417)
Gordonkamuzsika kezdőknek I.(EMB 6312)

Követelmény
Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása egy húron.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–
Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása egy
húron.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Az egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek.

–

Nyújtópont a fél- és a negyedérték mellett.

–

Húrváltás két szomszédos húron, két hang kötése.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Egy oktáv terjedelemben két húron való játék kvintváltó népdalokon.

–

Később hangsorok és hármashangzatok segítségével egyéb dallamokon.

–

Bal kéz legato fejlesztése terclépésekkel.

–

Egész- és részvonó használata, a vonóbeosztás alapjainak elsajátítása.

Ajánlott tananyag
Pejtsik: Gordonka ABC
Gárdián: Gordonkaiskola
Friss: Gordonkaiskola I.
Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – Brodszky EMB 2417)
Gordonkamuzsika kezdőknek I.(EMB 6312)

Követelmény
Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása két húron.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása.

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat

1. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hangszer és a vonó felépítése, részei. A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek.

–

Az első fekvés szűk fogásmódjának hangkészlete.

–

A módosítójelek.

–

A dúr hangsor szerkezete, hangközei.

–

A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es ütem.

–
Az egész, fél, negyed, nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. Nyújtópont a fél és
negyed érték mellett.

–
Dallamsorok, motívumok azonosságának felismerése. A hasonló részletek különbségeinek
felismerése. Indítás, befejezés.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása.

–

A bal kéz játéka szűkfogásban egy húron. A bal kéz húrváltása.

–

Pizzicato. A détaché vonásmód.

–

Egész- és részvonások és ezek egyenletes sebességű összekapcsolása. 2-3-4 hang kötése.

–

Egyszerű húrváltás szomszéd húrok között.

–

Nyújtópontos ritmus kötve.

–
C-dúr hangsor két oktávon, G-dúr, D-dúr és F-dúr hangsor egy oktávon keresztül. A hangsorok –
hármashangzat-felbontásai.

Ajánlott tananyag
Pejtsik: Gordonka ABC
Gárdián: Gordonkaiskola
Friss: Gordonkaiskola I.
Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70 (EMB 12195)
Wojciechowska – Wilkomirski: Gamy i pasaze na wiolonczele (PWM)
Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – BrodszkyEMB 2417)
Régi zene gordonkára (Brodszky) (EMB 2452)

Gordonkamuzsika kezdőknek I. (EMB 6312)
Régi zene 2 és 3 gordonkára (EMB 7222)
Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7014)

Követelmény
Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, népdalfeldolgozás, vagy előadási darab eljátszása szomszédos
húrokon, egy oktáv hangterjedelemben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, vagy népdalfeldolgozás

–

Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül

2. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hangkészlet bővítése a tágfogásban tanult hangokkal.

–

A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei és összehasonlításuk.

–
A 2/2-es, 3/8-os és a 6/8-os ütem. A tizenhatod érték és szünetjele. A triola. Nyújtópont nyolcad
érték mellett. Kettős nyújtópont. A szinkópa.

–
A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság és a
különbség felismerése. A periódus két felének kérdés-felelet viszonya.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
A bal kéz játéka tágfogásban, az előző év anyagának ritmikai, vonókezelési és terjedelmi szintjén.
(A kétfajta tágfogás tanításának sorrendjét a tanár dönti el.)
–
A vonókezelés fejlesztése szűkfogásos anyagon. 6-8 hang kötése. A portato vonásmód. Az egyszerű
húrváltások fejlesztése. Az összetett húrváltás (arpeggio) alapjai. A barokk és a klasszikus táncok
karakterének megfelelő, elválasztott hangok játéka.
–
A változó sebességű vonás megalapozása (nyújtópontos fél érték és negyed érték, illetve
nyújtópontos negyed érték és nyolcad érték külön vonóval). Nyújtópontos nyolcad és tizenhatod kötve.
–

A dinamikai árnyalás alapjai (visszhanghatás, záróhangok diminuendója).

–

Hangsorok tágfogásban az első fekvésben. Hármashangzat-felbontások és terclépések.

Ajánlott tananyag
Friss: Gordonkaiskola I-II.
Gárdián: Gordonkaiskola
Pejtsik: Gordonkaiskola II.
Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70 (EMB 12195)
Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. (EMB 13409)
Sevcík – Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke (PWM)
Sevcík – Feuillard: Schule der Bogentechnik op. 2 (Bosworth)

Előadási darabok gordonkára II. (Csáth – Brodszky) (EMB 4480)
Repertoire Album (a Friss-iskola II. darabjai) (EMB 5958)
Gordonkamuzsika kezdőknek II. (EMB 6748)
Könnyű előadási darabok (magyar szerzők művei) (EMB 8295)
Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7015)
Klassische Stücke für den Aufang I-II. (Schott 4918-9)
Alte Meisterweisen für junge Cellisten I. (Schott 2384)
Sugár: Téma variációkkal (EMB 1540)
Gordonkaduók kezdőknek (EMB 8158)
Papp: 15 kis gordonkaduó (EMB 6722)
Bartók: 18 duo (Universal 12850)
Bréval: Leichte Stücke I-II. (Schott 6158-9)
Leichte Cello-Duette I-II. (Schott 5276-7)

Követelmény
Egy adott technikai feladatot feldolgozó 8-24 ütemes, szűkfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű gyakorlat op.
70 kötetből) eljátszása.
Tágfogás (és összekapcsolása szűkfogással) népdal vagy gyermekdal keretében. 16-32 ütemes előadási
darab eljátszása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:

–

Egy etűd,

–

Egy gyermekdal vagy népdal,

–

Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.

3. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Az első fekvés teljes hangkészlete, kibővítve a fekvésjátékban megismert hangokkal.

–

A változó ütem.

–

A könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa.

–

A triós forma és a rondóforma.

–

A tanult anyagban szereplő barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
Az előző évben jobb és bal kézzel külön-külön elsajátított technikai elemek összekapcsolása és
fejlesztése.
–
A tágfogás fejlesztése. A fekvésjáték alapjai. (Az egyes fekvések tanítási sorrendjét a tanár dönti
el.) – Gyakorlatok az egyes fekvésekben. A tanult fekvések összekapcsolása az első fekvéssel, az előző évek
anyagának ritmikai, vonókezelési és terjedelmi szintjén. Ujjgyakorlatok a trilla és a pergőjáték
megalapozására. A könnyebb ékesítések játéka. A vibrato alapjai. Könnyű kettősfogások első fekvésben.

–
Akkordpizzicato. A húrváltás és az arpeggio fejlesztése. Az akkordjáték alapjai. Martelé vonásmód.
Összetett ritmusok és a velük kapcsolatos vonóbeosztás.
–

Dinamikai árnyalás, crescendo és diminuendo.

–
Az első fekvésben játszható valamennyi hangsor, kibővítve a tanult fekvésekben játszható
hangsorokkal. Hármashangzat-felbontások és terclépések.

Ajánlott tananyag
Friss: Gordonkaiskola II-III
Gárdián: Gordonkaiskola
Pejtsik: Gordonkaiskola II.
Somló: Tanulmányok (EMB 2138)
Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I.
Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872)
Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486)
Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606)
Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke(PWM)
Klengel: Tägliche Übungen I. (Breitkopf)
Klengel: Tägliche Übungen II. (Breitkopf)
Klengel: Technische Studien I. (Breitkopf)
Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325)
Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037)

Alte Meisterweisen für junge Spieler (Schott 983)
Gárdonyi: Két kis rapszódia EMB 2205
Offenbach: Sechs Duos op. 49 I-II. (Schott 4646-7)
Kummer: Sechs Duos op. 156 I. (Hofmeister 30231)
Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941)

Követelmény
Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70, vagy Popper:
15 könnyű gyakorlat op. 76/I. kötetből) eljátszása.
Az első fekvés összekapcsolása valamely másik fekvéssel mérsékelt tempójú, könnyű ritmusú
gyakorlatokban.
Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk, vagy klasszikus tánctétel első fekvésben, szűk- és
tágfogásban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két etűd,

–

Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.

4. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok

Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Az első négy fekvés hangkészlete. Az üres húrok oktávja üveghanggal.

–

A tenorkulcs.

–
A bonyolultabb ékesítések (trilla utóka nélkül és utókával, kettős ékesítés stb.) írásmódja és
ritmusa.
–

A játszott anyag zenei formáinak elemzése.

–

Egyszerű, egyszólamú művek harmóniavázának felismerése és elemzése a tanár irányításával.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Az előző évben jobb és bal kézzel külön-külön elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése.

–

Nagyobb terjedelmű művek az előző év technikai szintjén.

–
Játék az első négy fekvésben. A trilla és a pergőjáték fejlesztése. A bonyolultabb ékesítések játéka.
A vibrato fejlesztése. A kettősfogás-játék fejlesztése.
–
Az arpeggio fejlesztése a bal kéz számára nehézséget nem tartalmazó anyagon. Akkordjáték az
első fekvésben. A martelé vonásmód fejlesztése. Összetett vonásnemek.
–
A hangindítás és a vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce,
espressivo, grazioso és risoluto) megszólaltatásának megalapozása.
–

A dinamikai árnyalás fejlesztése.

–
Hangsorok egy, illetve két oktávon az első négy fekvésben 3#, 3 b előjegyzésig (a fisz-moll
kivételével). Hármashangzat-felbontások és terclépések.

Ajánlott tananyag

Friss: Gordonkaiskola II-III
Gárdián: Gordonkaiskola
Pejtsik: Gordonkaiskola II.
Somló: Tanulmányok (EMB 2138)
Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I.
Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872)
Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486)
Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606)
Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke(PWM)
Klengel: Tägliche Übungen I. (Breitkopf)
Klengel: Tägliche Übungen II. (Breitkopf)
Klengel: Technische Studien I. (Breitkopf)
Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325)
Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037)
Alte Meisterweisen für junge Spieler (Schott 983)
Gárdonyi: Két kis rapszódia (EMB 2205)
Offenbach: Sechs Duos op. 49 I-II. (Schott 4646-7)
Kummer: Sechs Duos op. 156 I. (Hofmeister 30231)
Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941)

Követelmény

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első fekvésben (pl.
Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I., Dotzauer – Klingenberg: 113 gyakorlat I.).
Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee-iskola, vagy a Kummer-iskola
kantilénás etűdjei).
Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy fekvésben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két etűd,

–

Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.

5. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Az első négy fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, illetve fekvésenként. Az
átmeneti fekvések (V.,.VI., és VII.) hangkészlete az A- és a D- húron.
–

A természetes üveghangok fogáshelye az első öt fekvésben, elemi tudnivalók a felhangsorról.

–

Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete.

–
Az ujjrendkészítés alapelvei. A jellegzetes figurációk harmóniai elemzése, a harmóniahangok,
átmenőhangok és váltóhangok megkülönböztetése, a hangnemi kitérések felismerése, az alterált hangok.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első négy fekvésben.

–
A klasszikus zene jellegzetes vonós hangszeres figurációt tartalmazó fekvésváltó szekvenciáinak
igényes kidolgozása. Az átmeneti fekvések játékának alapjai. A vibrato mozgás az átmeneti fekvésekben. A
kettősfogás-játék fejlesztése.
–
Az akkordjáték és az arpeggio fejlesztése. A vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei
karakterek kifejező megszólaltatása. A könnyebb barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges
vonókezelés kialakítása. A hangszín árnyalása vibratoval és vonókezeléssel.
–
Dúr és moll hangsorok két oktávon keresztül 3#,3b előjegyzésig. Hármashangzat-felbontások és
terclépések.

Ajánlott tananyag
Pejtsik: Gordonkaiskola II.
Lee: 40 melodische Etüden op. 31 I. (Schott 966)
Lee: Melodische und progressive
Lee: Übungen op. 131 (Schott 979)
Battanchon: 50 Studien I. (Hofmeister 7198)
Schulz: Lagenwechsel-Studien (Hofmeister)
Sevcík-Boyd: Lagenwechsel und Tonleiter-Vorstudien op. 8 (Bosworth)
Becker: Finger- und Bogen-Übungen (Schott)
7 Sonatinen (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) (EMB 13310)
Alte Meisterweisen für junge Cellisten II. (Schott 5533)

Cello & Piano I. (EMB 14636)
Cello & Piano II. (EMB 14637)
Farkas: Apor Lázár tánca (EMB 2424)
9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)
Breval: C-dúr szonáta (Schott Cello Bibliothek 21)
Lanzetti: G-dúr szonáta (Schott CB 103)
Baretti: 6 divertimentó (Dallam Kiadó)
9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)
FiorP Három cselló szonáta (EMB 1466)2
Lee: Sechs Duos op. 60 I. (Hofmeister 30116)
Dotzauer: 3 Sonaten op. 103 (Peters 7439)
Offenbach: Sechs Duos op. 50 I-II. (Schott 6105-6)
Bréval: 3 leichte Sonaten op. 40 (Peters 13054)
Hook: Hat szonáta (EMB 14405)
Martini: Concerto in Re maggiore (EMB 13182)

Követelmény
Közepes terjedelmű és mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31 és op. 131, Dotzauer
– Klingenberg I.).
A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon.
Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonáta-tétel eljátszása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két etűd,

–

Egy barokk, vagy klasszikus tételpár zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.

6. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Az átmeneti fekvések (V.,.VI., és VII.) teljes hangkészlete.

–

Az üres húrok oktávján alapuló hüvelykujjas fekvés hangkészlete.

–

Az üres húr nélkül játszott hangsorok általános ujjrendje.

–

A kromatikus hangsor ujjrendje.

–

A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés.

–

A gyakorlás célravezető és gazdaságos módszerei.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
A tájékozódás és a biztonság fejlesztése az első hét fekvésben. Hüvelykujjas játék az üres húrok
oktávján alapuló fekvésben.
–

A barokk kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése.

–
A klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai, könnyű etűdökön
és gordonkaduók megfelelő részletein gyakorolva.
–

A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon.

–

Az önállóság fejlesztése az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás módszerességében.

–
Egy-két hangsor a több előjegyzést tartalmazó hangsorok általános ujjrendjével. A kromatikus
hangsor.

Ajánlott tananyag
Friss: Gordonkaiskola IV – V
Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB 13487)
Jákó: Hüvelykujjgyakorlatok (EMB 5963)
Kummer: 10 études mélodiques op. 57 (EMB 13873)
Battanchon: 50 Studien II-III. (Hofmeister )
Popper: Népszerű előadási darabok I. (EMB 12943)
Farkas: Magyar tánc (EMB 2424)
Marcello: 6 sonate (EMB Urtext 13547)
De Fesch: 6 sonate Peters 12078 (egyenként a Schott CB-ban is megjelent)
Boismortier: g-moll szonáta (Schott CB 98)
Mező: Kilenc kis duett (EMB 5499)
Hajdu: 4 duó (EMB 13380)
Kummer: Sechs Duos op. 126 I. (Hofmeister 7365)

Romberg: 3 Sonaten (Peters 6741)
Offenbach: 3 Duos (Schott CB 116)
Marcello: 6 sonate per 2 violoncellie basso continuo I-II. (EMB 13490-1)
Vivaldi: Concerto in Re maggiore (EMB 13524)

Követelmény
Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer I-II.,
Kummer op. 57) eljátszása.
Barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két etűd,

–
Egy barokk, illetve klasszikus tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab
zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül.

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat

2. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok

Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Az első fekvés teljes hangkészlete.

–

A dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei és összehasonlításuk.

–
A 2/2-es, 3/8-os, 6/8-os ütem. A tizenhatod érték és szünetjele. A triola. Nyújtópont a nyolcad
érték mellett. Kettős nyújtópont. A szinkópa.
–

A könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa.

–

A triós forma és a rondóforma.

–
A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság és a
különbség felismerése. A periódus két felének kérdés-felelet viszonya.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
Mozgékony, folyamatos játék az első fekvésben, a szűk- és a kétféle tágfogásban. Gördülékeny
hangsorjáték. Ujjgyakorlatok, a trilla és a pergőjáték megalapozására. A könnyebb ékesítések játéka. A
vibrato alapjai. Könnyű kettősfogások első fekvésben.
–
A vonókezelés fejlesztése. 6-8 hang kötése. A portato vonás. Az egyszerű húrváltások fejlesztése.
Az összetett húrváltás (arpeggio) alapjai. A barokk és a klasszikus táncok karakterének megfelelő
elválasztott hangok játéka. Változó sebességű vonások (nyújtott ritmus külön vonóval) kiegyenlített
hangon, igényes vonóbeosztással.
–

Az előadási darabok igényes, dinamikailag is árnyalt megszólaltatása.

–

Az első fekvésben játszható valamennyi hangsor. Hármashangzat-felbontások és terclépések.

Ajánlott tananyag
Friss: Gordonkaiskola I-II.

Gárdián: Gordonkaiskola
Pejtsik: Gordonkaiskola II.
Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. (EMB 13409)
Sevcík – Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke (PWM)
Sevcík – Feuillard: Schule der Bogentechnik op. 2 (Bosworth)
Előadási darabok gordonkára II. (Csáth – Brodszky) EMB 4480
Repertoire Album (a Friss-iskola II. darabjai) (EMB 5958)
Gordonkamuzsika kezdőknek II. (EMB 6748)
Könnyű előadási darabok (magyar szerzők művei) (EMB 8295)
Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7015)
Klassische Stücke für den Aufang I-II. (Schott 4918-9)
Alte Meisterweisen für junge Cellisten I. (Schott 2384)
Sugár: Téma variációkkal (EMB 1540)
Gordonkaduók kezdőknek (EMB 8158)
Papp: 15 kis gordonkaduó (EMB 6722)
Bartók: 18 duo (Universal 12850)
Bréval: Leichte Stücke I-II. (Schott 6158-9)
Leichte Cello-Duette I-II. (Schott 5276-7)

Követelmény

Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee op. 70, vagy Popper op. 76/I. kötetéből)
eljátszása.
Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk vagy klasszikus tánc szűk- és tágfogásban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két etűd,

–

Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, kotta nélkül.

3. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Az első négy fekvés hangkészlete. Az üres húrok oktávja üveghanggal.

–

A változó ütem.

–
A bonyolultabb ékesítések (trilla utóka nélkül és utókával, kettős ékesítés stb.) írásmódja és
ritmusa.
–

A játszott anyagban szereplő barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

Fokozódó terjedelmi követelmények az előző év technikai szintjén.

–
A tájékozódás és folyamatos játék fejlesztése az első négy fekvésben. A trilla és a pergőjáték
fejlesztése. A bonyolultabb ékesítések játéka. A vibrato fejlesztése. Kettősfogások első fekvésben,
tágfogásban is.
–
Akkordpizzicato. A húrváltás és az arpeggio fejlesztése a bal kéz számára nehézséget nem
tartalmazó anyagon. A martelé vonásmód. Összetett ritmusok és a velük kapcsolatos vonóbeosztás.
Összetett vonásnemek.
–
A hangindítás és a vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce,
espressivo, grazioso és risoluto) megszólaltatásának megalapozása.
–

A dinamikai árnyalás fejlesztése.

–
Hangsorok egy illetve két oktáv hangterjedelemben, az első négy fekvésben 3#, 3b előjegyzésig (a
fisz-moll kivételével). Hármashangzat-felbontások és terclépések.

Ajánlott tananyag
Friss: Gordonkaiskola II-III
Gárdián: Gordonkaiskola
Pejtsik: Gordonkaiskola II.
Somló: Tanulmányok (EMB 2138)
Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872)
Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486)
Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606)
Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke(PWM)
Klengel: Tägliche Übungen I. (Breitkopf)
Klengel: Tägliche Übungen II. (Breitkopf)

Klengel: Technische Studien I. (Breitkopf)
Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325)
Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037)
Alte Meisterweisen für junge Spieler (Schott 983)
Gárdonyi: Két kis rapszódia (EMB 2205)
Offenbach: Sechs Duos op. 49 I-II. (Schott 4646-7)
Kummer: Sechs Duos op. 156 I. (Hofmeister 30231)
Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941)

Követelmény
Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első fekvésben (pl.
Popper op. 76/I., Dotzauer – Klingenberg I.).
Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee-iskola, vagy a Kummer-iskola
kantilénás etűdjei).
Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy fekvésben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két etűd,

–

Egy barokk, illetve klasszikus tánctétel vagy egy romantikus darab zongorakísérettel, kotta nélkül.

4. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Ismeretek
–
Az első négy fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, illetve fekvésenként. Az
átmeneti fekvések (V., VI. és VII.) hangkészlete az A- és a D-húron. A természetes üveghangok fogáshelye
az első öt fekvésben, elemi tudnivalók a felhangsorról.
–

A tenorkulcs.

–

Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete.

–

Az ujjrendkészítés alapelvei.

–

A kromatikus hangsor ujjrendje.

–

Egyszerű, egyszólamú művek harmóniavázának felismerése és elemzése a tanár irányításával.

A hangszerkezelés fejlesztése
–

A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első négy fekvésben.

–
A klasszikus zene jellegzetes vonós hangszeres figurációt tartalmazó fekvésváltó szekvenciáinak
igényes kidolgozása. Az átmeneti fekvések játékának alapjai. Az átmeneti fekvések vibrato mozgása. – A
kettősfogás-játék fejlesztése.
–
Akkordjáték és egyszerű arpeggiók fekvésváltást is tartalmazó tanulmányokban és darabokban. A
vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és risoluto)
kifejező megszólaltatása. A könnyebb barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges vonókezelés
kialakítása.
–

A hangszín árnyalása vibratoval és vonókezeléssel.

–

Dúr és moll hangsorok két oktávon, 3#, 3b előjegyzésig.

–

Hármashangzat-felbontások és terclépések.

Ajánlott tananyag
Pejtsik: Gordonkaiskola II.
Lee: 40 melodische Etüden op. 31 I. (Schott 966)
Lee: Melodische und progressive
Lee: Übungen op. 131 (Schott 979)
Battanchon: 50 Studien I. (Hofmeister 7198)
Schulz: Lagenwechsel-Studien (Hofmeister)
Sevcík-Boyd: Lagenwechsel und Tonleiter-Vorstudien op. 8 (Bosworth)
Becker: Finger- und Bogen-Übungen (Schott)
7 Sonatinen (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) (EMB 13310)
Alte Meisterweisen für junge Cellisten II. (Schott 5533)
Cello & Piano I. (EMB 14636)
Cello & Piano II. (EMB 14637)
Farkas: Apor Lázár tánca (EMB 2424)
9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)
Breval: C-dúr szonáta (Schott Cello Bibliothek 21)
Lanzetti: G-dúr szonáta (Schott CB 103)
Baretti: 6 divertimentó (Dallam Kiadó)

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)
FiorP Három cselló szonáta (EMB 14662)
Lee: Sechs Duos op. 60 I. (Hofmeister 30116)
Dotzauer: 3 Sonaten op. 103 (Peters 7439)
Offenbach: Sechs Duos op. 50 I-II. (Schott 6105-6)
Bréval: 3 leichte Sonaten op. 40 (Peters 13054)
Hook: Hat szonáta (EMB 14405)
Martini: Concerto in Re maggiore (EMB 13182)

Követelmény
Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer –
Klingenberg I.).
A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon.
Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonátatétel eljátszása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két etűd,

–

Egy barokk, vagy klasszikus szonátatétel zongorakísérettel, kotta nélkül.

5. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–
Az átmeneti fekvések (V., VI. és VII.) teljes hangkészlete. Az üres húrok oktávján alapuló
hüvelykujjas fekvés hangkészlete.
–

A hegedűkulcs.

–

Az üres húr nélkül játszott hangsorok általános ujjrendje.

–

Az üres húrt is tartalmazó kromatikus hangsor ujjrendje.

–
A jellegzetes hangszeres figurációk harmóniai elemzése, a harmóniahangok, átmenőhangok és
váltóhangok megkülönböztetése, a hangnemi kitérések felismerése az alterált hangokról, a tanár
irányításával.

A hangszerkezelés fejlesztése
–
A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első hét fekvésben. Hüvelykujjas játék az üres
húrok oktávján alapuló fekvésben.
–

A barokk kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése.

–
A klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai, könnyű etűdökön
és gordonkaduók megfelelő részletein gyakorolva.
–

A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon.

–

Az önállóság fejlesztése az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás módszerességében.

–
Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, két oktávon, a mélyebb fekvésű hangsorok három
oktávon keresztül. Hármashangzat-felbontások és terclépések. A terc- és a szextskála alapjai (megfelelő
fejlettségű kézalkat esetén). A kromatikus hangsor üres húrral.

Ajánlott tananyag
Friss: Gordonkaiskola IV – V
Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB 13487)
Jákó: Hüvelykujjgyakorlatok (EMB 5963)
Kummer: 10 études mélodiques op. 57 (EMB 13873)
Battanchon: 50 Studien II-III. (Hofmeister )
Popper: Népszerű előadási darabok I. (EMB 12943)
Farkas: Magyar tánc (EMB 2424)
Marcello: 6 sonate (EMB Urtext 13547)
De Fesch: 6 sonate (Peters 12078)
Boismortier: g-moll szonáta (Schott CB 98)
Mező: Kilenc kis duett (EMB 5499)
Hajdu: 4 duó (EMB 13380)
Kummer: Sechs Duos op. 126 I. (Hofmeister 7365)
Romberg: 3 Sonaten (Peters 6741)
Offenbach: 3 Duos (Schott CB 116)
Marcello: 6 sonate per 2 violoncellie basso continuo I-II. (EMB 13490-1)
Vivaldi: Concerto in Re maggiore (EMB 13524)

Követelmény
Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer –
Klingenberg I-II., Kummer: 10 melodikus etűd) eljátszása.
Barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. Vagy: egy
koncert illetve concertino-tétel.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két etűd,

–

Egy barokk tételpár, vagy két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül.

6. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
A legfontosabb hüvelykujjas fekvések hangkészlete.
Az üres húr nélkül játszható hangsorok általános ujjrendje.
A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés.
A gyakorlás célravezető és gazdaságos módszerei.

A hangszerkezelés fejlesztése

A játék biztonságának és mozgékonyságának fejlesztése az első hét fekvésben. A hüvelykujjas játék
fejlesztése. A hüvelykujjas fekvés összekapcsolása a mélyebb fekvésekkel. Igényes kettősfogás játék.
Az előző évben elsajátított vonásmódok továbbfejlesztése. A spiccato vonás alapjai.
Barokk és klasszikus művek stílusos előadása.
A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon.
Az önállóság fejlesztése az ujjrend megválasztásában és a gyakorlás módszerességében. Nagyobb
terjedelmű művek gyors, megbízható elsajátítása.
Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig három oktávon keresztül. A terc- és a szextskála fejlesztése
(megfelelő kézalkat esetén). A kromatikus hangsor üres húr nélkül.

Ajánlott tananyag
Friss: Gordonkaiskola IV – V
Lee: 40 melodische Etüden op. 31 II. (Schott 967)
Franchomme: 12 Etudes op. 35 (EMB 13871)
Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)
Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)
Merk: 20 etűd op. 11
Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.)
Cossmann: Violoncello-Studien (Schott)
Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer)
Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)
Klengel: Tägliche Übungen III. (Breitkopf)

Kodály: Epigrammák (EMB 1814)
Járdányi: Szonatina (EMB 6528)
Farkas: Népdalszonatina (EMB 2458)
Papp: Négy kis darab (EMB 6111)
Hajdu: Szonatina (EMB 5489)
Vivaldi: 9 sonate (EMB Urtext 13439)
Porpora: F-dúr szonáta (EMB 12052)
Caldara: D-dúr szonáta (EMB 12043)
Kodály – Jákó: 15 duó (és 10 trió) (EMB 7426 és 7710)
Kummer: Sechs Duos op. 156 II. (Hofmeister 30232)
Lee: Sechs Duos op. 60 II. (Hofmeister 30117)
Giordani: Six Duos op. 4 (Schott CB 119)
Vivaldi: Concerto in la minore (EMB 6253)
Porpora: Concerto in la minore (EMB 12802)

Követelmény
Nagyobb technikai felkészültséget kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer – Klingenberg I-II.,
Kummer op. 57, valamint Franchomme op. 35-ből és Merk op. 11-ből a könnyebbek) eljátszása.
Komolyabb követelményeket támasztó barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors) eljátszása (pl. Marcello,
Vivaldi).
Egy koncert- illetve concertino-tétel, vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két etűd,

–

Egy barokk, vagy preklasszikus tételpár zongorakísérettel, kotta nélkül,

–

Egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
–

a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását,

–
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
–
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat,
–

a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,

–

a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét,

–

az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét,

–
a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének,
nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése),
–

a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,

–

a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést.

Legyen képes
–
a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen,
értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni,
–
ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról
eljátszani,
–

szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni.

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával:
–
dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és szextek,
az alsó fekvésekben kettes kötéssel is,
–

két etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.),

–

egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele,

–

egy előadási darab.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Gordonka főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozat
–
Egy etűd, Somló: Tanulmányok gordonkára (EMB 2138), Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters)/I. –
/1., 2., 3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters), op. 131 – /1., 5., 13. nehézségi szintjén.
–
Két különböző karakterű előadási darab; Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett (EMB
14636 kötetben), Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain (EMB 13598), Beethoven: Szonatina (EMB
13310 kötetben), Dvořak: Melódia nehézségi szintjén.
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
–
Két különböző technikai követelményt támasztó etűd; a játék mozgékonyságának, és egy
kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére; Dotzauer: Etűdök I (EMB 13486)-II (EMB 13487). –
Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters) I-II. –, Lee: 40 etűd op. 31 (Peters) és op. 131-ből – ,
Kummer Melodikus etűdök op. 57 (Peters) nehézségi szintjén.
–
Két különböző karakterű előadási darab; Popper: Gavotte (EMB 12943 kötetben és EMB 12944
kötetben), Mazurka (EMB 13634, vagy EMB 12944 kötetben), Saint-Saëns: A hattyú (EMB 13585), vagy
barokk szonáta-tételpár (lassú, gyors): Marcello: e-moll szonáta (EMB 13547 kötetben) I-II. tétel, Marcello:
G-dúr szonáta (EMB 13547 kötetben) III-IV. tétel, de Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-moll

szonáta (EMB 13439 kötetben) I-II. tétel, Vivaldi: a-moll szonáta (EMB 13439 kötetben) I-II. tétel vagy egy
koncerttétel Klengel: C-dúr Concertino nehézségi szintjén.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes testtartás, hangszertartás,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a vibrato helyes alkalmazása,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat

A továbbképző évfolyamok célja az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a hangszer
szóló- és kamarazene-irodalmában. Olyan művek, kiadványok és kiadványsorozatok ismerete, amelyek
megfelelnek a tanuló képességeinek és hangszertudásának.

7. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított készségek fejlesztése.

–

A fogásmódok, a bal kéz legato játékmód és a fekvésváltás fejlesztése.

–

Nagyobb intervallumú fekvésváltások.

–

A legato, détaché és martelé vonás fejlesztése.

–

A vonós artikuláció, a helyes hangindítás és a hangképzés fejlesztése.

Ajánlott tananyag
Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)
Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)

Merk: 20 etűd op. 11
Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.)
Cossmann: Violoncello-Studien (Schott)
Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer)
Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó)
Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)
Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)
Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)
Kodály: Adagio (EMB 768)
Lisznyai: Ősz (EMB 2525)
Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)
Járdányi: Melódia (EMB 2840)
Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)
Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435)
Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)
Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66)
Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31)
Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)
Corelli: d-moll szonáta
Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55)
Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 642)

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)
Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)
Breval Concertino
Romberg Divertimento
Romberg Variációk
Klengel d-moll concertino
Goltermatt G-dúr koncert
J. Chr. Bach c-moll koncert

Követelmény
A zeneiskolai évfolyamokban elért színvonal fejlesztése.
Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből.
Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez igazodó
egyéni hangvételben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–
Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy
barokk szonáta tételpár.
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

8. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

Az átmeneti fekvések (V., VI., VII.) fejlesztése.

–
A legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és risoluto) igényes, kifejező
megszólaltatása.
–

A barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges vonásmódok fejlesztése.

Ajánlott tananyag
Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)
Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)
Merk: 20 etűd op. 11
Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.)
Cossmann: Violoncello-Studien (Schott)
Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer)
Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó)
Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)
Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)
Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)
Kodály: Adagio (EMB 768)

Lisznyai: Ősz (EMB 2525)
Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)
Járdányi: Melódia (EMB 2840)
Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)
Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435)
Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)
Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66)
Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31)
Vandini: 2 szonáta 8Schott CB 48)
Corelli: d-moll szonáta
Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55)
Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)
Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)
Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)
Breval Concertino
Romberg Divertimento
Romberg Variációk
Klengel d-moll concertino
Goltermatt G-dúr koncert
J. Chr. Bach c-moll koncert

Követelmény
Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei
karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal.
A tanult művek stílusos és kifejező eljátszása, amely tükrözi, hogy a tanuló ismeri a játszott mű formai
felépítését és harmóniai szerkezetét.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–
Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy
barokk szonáta tételpár.
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

9. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hüvelykujjas játék fejlesztése.

–

A játék mozgékonyságának fejlesztése ujjgyakorlatokkal.

–

Összetett vonások.

–
A bécsi klasszikus kamarazene basszus szólamainak megszólaltatásához szükséges vonásmódok
fejlesztése, könnyű anyagon.
–

A hangsorjáték gördülékenységének fejlesztése.

Ajánlott tananyag
Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)
Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)
Merk: 20 etűd op. 11.
Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.)
Cossmann: Violoncello-Studien (Schott)
Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer)
Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó)
Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)
Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)
Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)
Kodály: Adagio (EMB 768)
Lisznyai: Ősz (EMB 2525)
Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)
Járdányi: Melódia (EMB 2840)
Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)
Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435)
Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)
Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 669
Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31)

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)
Corelli: d-moll szonáta
Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55)
Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)
Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)
Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)
Breval Concertino
Romberg Divertimento
Romberg Variációk
Klengel d-moll concertino
Goltermatt G-dúr koncert
J. Chr. Bach c-moll koncert

Követelmény
A hangszeren való biztos tájékozódás, topográfia ismerete mind az átmeneti, mind a hüvelykfekvésben.
Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–
Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy
barokk szonáta tételpár.
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

10. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hüvelykujjas fekvések összekapcsolása mélyebb fekvésekkel.

–

A vibrato fejlesztése dolce és espressivo karakterű darabokon.

–

A kettősfogásjáték tisztaságának és szép hangzásának fejlesztése.

–

A tónus árnyalása, a zenei kifejezés fokozása romantikus műveken.

–
Nagyobb önállóság az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás megtervezésében,
módszereinek kiválasztásában.

Ajánlott tananyag
Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)
Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)
Merk: 20 etűd op. 11 (többféle kiadás)
Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.)
Cossmann: Violoncello-Studien (Schott)
Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer)
Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó)

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)
Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)
Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)
Kodály: Adagio (EMB 768)
Lisznyai: Ősz (EMB 2525)
Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)
Járdányi: Melódia (EMB 2840)
Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)
Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435)
Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)
Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66)
Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31)
Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)
Corelli: d-moll szonáta
Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55)
Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)
Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)
Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)
Breval Concertino
Romberg Divertimento
Romberg Variációk

Klengel: d-moll concertino
Goltermatt G-dúr koncert
J. Chr. Bach c-moll koncert

Követelmény
Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes
megválasztására.
A hangszeres fejlődés mellett a zenei műveltség elmélyítése, a zenélési kedv ébrentartása, a kortárs zene
befogadása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–
Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy
barokk szonáta tételpár.
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulóinak egy része nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik
mellett is meg akarja őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét.

7. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
–

A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított technikai ismeretek átismétlése és továbbfejlesztése.

–
A szűk- és a tágfekvés, valamint az átmeneti fekvések kivitelezésének ellenőrzése, a helyes
kéztartás és intonációs szempontok figyelembe vételével.

–

A legato játékmód továbbfejlesztése, húrváltás 2, 3, 4 húron is.

–

Az egyes vonásnemek tökéletesítése, és könnyebb kombinált vonásnemek.

–

Vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságának változtatása és helyes alkalmazása.

Zenei készségfejlesztés:
–
Legyen képes a tanuló egészséges, salaktalan alaphangon, tudatos hangképzéssel a vonó teljes
hosszán játszani.
–

Tudja a vonóváltásait zökkenőmentesen megoldani.

–

Legyen képes világosan megkülönböztethető forte és piano játékmódra.

–

Tudjon kantilénában minden ujjal vibrálni.

–

Ismerje és tudja játszani a legato, détaché és martelé vonásokat, és azok kombinációit.

Ajánlott tananyag

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)
Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)
Merk: 20 etűd op. 11
Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.)
Cossmann: Violoncello-Studien (Schott)
Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer)
Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó)
Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)
Popper: Népszerű előadási darabok II.( MB 12944)
Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)
Kodály: Adagio (EMB 768)
Lisznyai: Ősz (EMB 2525)
Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)
Járdányi: Melódia (EMB 2840)
Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)
Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435)
Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)
Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66)
Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31)
Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)
Corelli: d-moll szonáta

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55)
Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)
Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)
Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)
Breval: Concertino
Romberg: Divertimento
Romberg: Variációk
Klengel: d-moll concertino
Goltermatt: G-dúr koncert
J. Chr. Bach: c-moll koncert

Követelmény
Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből.
Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez igazodó
egyéni hangvételben.
Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Egy etűd

–

Egy szonáta tételpár

–

Egy előadási darab

A vizsgaanyagot az etűd kivételével kotta nélkül kell játszani.

8. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
Technikai készségfejlesztés:
–
A fekvésváltások topográfiai biztonságának fejlesztése, segédhangok felhasználásával és
tudatosításával.
–
Akkordjáték 3 és 4 húron, a vonóbeosztás, vonónyomás tanítása a helyes arányok betartásával, a
húrsíkok figyelembe vételével, és a jobb kar ívmozgására való törekvéssel.
–

Ujjgyakorlatok: az egyenletes pergőtechnikához vezető gyakorlatok, fokozatos gyorsítással.

Zenei készségfejlesztés:
–
Tudjon mindkét irányban mérsékelt hosszúságú kitartott hangon egyenletes cresendot és
decresendot játszani.
–

Ismerje fel, és tudja alkalmazni a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso.

–
Tudja alkalmazni egy zenei frázison belül a súlyos és súlytalan hangok arányait, ami később a
helyes zenei deklamációhoz vezet.

Ajánlott tananyaga

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)
Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)
Merk: 20 etűd op. 11
Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.)
Cossmann: Violoncello-Studien (Schott)
Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer)
Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó)
Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)
Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)
Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)
Kodály: Adagio (EMB 768)
Lisznyai: Ősz (EMB 2525)
Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)
Járdányi: Melódia (EMB 2840)
Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)
Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435)
Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)
Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66)
Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31)
Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)
Corelli: d-moll szonáta

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55)
Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)
Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)
Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)
Breval Concertino
Romberg Divertimento

Romberg Variációk
Klengel d-moll concertino
Goltermatt G-dúr koncert
J. Chr. Bach c-moll koncert

Követelmény
Tudjon önállóan megtanulni techni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei
karakterekkel és dinamikai árnyalásokkal.
Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Egy etűd,

–

Egy szonáta tételpár vagy 1 előadási darab,

–

Egy koncert-tétel, vagy egy előadási darab.

A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül kell játszani.

9. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
Technikai készségfejlesztés:
–

A hüvelykujjas játék fejlesztése két szomszédos húrátmenettel.

–

A bal kéz játékterületének kiterjesztése az összes fekvésbe.

–
Skálák és hármashangzatok 3 oktáv terjedelemben a G húron kezdődő, 4 oktáv terjedelemben a C
húron kezdődő hangsorokkal, különböző vonásokkal (detaché, 2, 3, 4, 8 hang legato kötéssel, martelé).
–
Trilla gyakorlatok, az ujjak billentési, és különösen felemelési sebességének fokozása, szükség
szerinti fekve tartásának tudatosítása.
–

A vibrato továbbfejlesztése.

–

Arpeggio (akkordfelbontás) 3 és 4 húron legato és detaché vonásokkal.

Zenei készségfejlesztés:
–
Tudjon 3 ill. 4 oktáv terjedelemben mérsékelten gyors tempóban tisztán, egyenletesen skálákat és
hármashangzatokat játszani.

–
Tudjon kifejezően minden ujjal vibrálni tartalmas hangon, piano és forte dinamikában kantiléna
íveket játszani.
–

Legyen képes gördülékeny fekvésváltások végrehajtására.

–

Ismerje a barokk zene díszítéseinek kivitelezését.

–

Tudja alkalmazni a barokk zenében előforduló különböző vonásnemeket.

Ajánlott tananyaga
Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)
Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)
Merk: 20 etűd op. 11
Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.)
Cossmann: Violoncello-Studien (Schott)
Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer)
Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó)
Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)
Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)
Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)
Kodály: Adagio (EMB 768)
Lisznyai: Ősz (EMB 2525)
Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)
Járdányi: Melódia (EMB 2840)

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)
Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435)
Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)
Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66)
Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31)
Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)
Corelli: d-moll szonáta
Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55)
Vivaldi: Concerto in Sol maggiore( EMB 6425)
Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)
Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)
Breval: Concertino
Romberg: Divertimento
Romberg: Variációk
Klengel: d-moll concertino
Goltermann: G-dúr koncert
J. Chr. Bach: c-moll koncert

Követelmény
Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire.
Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani.

Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Egy etűd,

–

Egy tétel Bach szólószvitjeiből,

–

Egy koncert-tétel, vagy egy szonáta tételpár.

A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül kell játszani.

10. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Hangszeres és zenei ismeretek átadása
Technikai készségfejlesztés:
A staccato vonás alapjainak ismertetése és gyakoroltatása.
A legato és staccato vonás kombinációi egy vonóhosszon belül.
Fekvésváltás gyakorlatok nagy intervallumokban.
A hüvelykujj használatának kiterjesztése alsóbb fekvésekbe és alsóbb húrokra is.

Zenei készségfejlesztés:

Tudjon a tanuló magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni. A tanult vonásnemeket a zenei
kívánalmaknak megfelelően alkalmazni.
Legyen képes a jobb és bal kar játszómechanizmusának egybehangolására, a ritmikus zenei problémák
megoldása érdekében.
Tudja a dinamikai árnyalatokat kiterjeszteni az intenzív pianissimo felé, valamint szükség esetén a risoluto
fortissimo hangzásig.
Legyen képes mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő játékra, és a zenei agogikák helyes
kivitelezésére.

Ajánlott tananyag
Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487)
Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173)
Merk: 20 etűd op. 11
Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.)
Cossmann: Violoncello-Studien (Schott)
Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer)
Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó)
Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292)
Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944)
Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319)
Kodály: Adagio (EMB 768)
Lisznyai: Ősz (EMB 2525)

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652)
Járdányi: Melódia (EMB 2840)
J.S.Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965)
Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435)
Geminiani: 6 sonate (Peters 12216)
Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66)
Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31)
Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48)
Corelli: d-moll szonáta
Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55)
Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425)
Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176)
Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471)
Breval: Concertino
Romberg: Divertimento
Romberg: Variációk
Klengel: d-moll concertino
Goltermann: G-dúr koncert
J.Chr.Bach: c-moll koncert

Követelmény

Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes
megválasztására.
Könnyed és folyamatos fekvésváltásra.
Ritmikus pergőjátékra.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Egy tétel Bach szólószvitjeiből,

–

Egy koncert-tétel vagy szonáta tételpár,

–

Egy előadási darab.

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

Az „A” tagozat végén
Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani.
Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok eljátszására.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tisztán
–

4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni,

–

hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani,

–

p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni.

Tudjon
–

a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni,

–

kifejezően, minden ujjal vibrálni.

Legyen képes
–

gördülékeny fekvésváltások végrehajtására,

–

mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra,

–

zenei agogikák helyes kivitelezésére,

–

a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására,

–

a dinamikai árnyalatok megvalósítására,

–

a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére.

Ismerje
–

az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal,

–

a különböző vonásnemeket és azok kombinációit.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Gordonka főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozat
–
Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy
barokk szonáta tételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel; Vivaldi: a-moll-szonáta (EMB 13439
kötetben) I-II., Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert (EMB 6425) I. tétel) nehézségi
szintjén.
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
–

Egy tétel Bach szólószvitjeiből; (EMB 13965), a G-dúr szólószvit nehézségi szintjén.

–
Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab; Eccles: g-moll szonáta (Schott), Sammartini:
G-dúr szonáta (Schott), Lisznyai: Ősz (EMB 2525), Járdányi: Melódia (EMB 2840) nehézségi szintjén.
–
Egy koncert-tétel; Goltermann: G-dúr koncert (Schott), J. Chr. Bach: c-moll koncert (Peters)
nehézségi szintjén.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes testtartás, hangszertartás,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a vibrato helyes alkalmazása,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő mennyiségű, minőségű és méretű gordonka, tartozékokkal (finomhangoló, vonó, tok, gyanta).
Évente hangszerenként egy garnitúra húr és egy vonószőrözés.
Jól hangolt zongora (pianínó)
Legalább két darab kottatartó

Különböző magasságú székek, a tanulók testalkatának megfelelően.
Metronóm.

ZENEISMERET TANSZAK

SZOLFÉZS KÖTELEZŐ

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, követelményei
megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. Az Előképző évfolyamok
elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető.

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését,
valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni.
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan a
hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség- és készségfejlesztésre, a
kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.
A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú
szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály Zoltán)

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és
a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi.
Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és
befogadásának örömével.

A szolfézstanítás célja, feladata:
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi
területeken:
–

belső hallás

–

ritmus-metrum,

–

tiszta intonáció,

–

tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök),

–

dallamhallás,

–

többszólamúság

–

harmóniaazonosítás

–

zenei olvasás – írás,

–

zenei szerkezet (forma),

–

zenei memória,

–

zenehallgatás ( zeneértés)

–

a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés,

–

a megszerzett tudás alkalmazása,

–

a hangszertanulás segítése,

–

a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése,

–

a zenei műveltség igényének kialakítása,

–

a társművészetek iránti nyitottság megalapozása

–

a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra

–
a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk megerősítése,
érzelemviláguk kibontakoztatása

Rendelkezzék a tanuló
–
teszi,

olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé

–
a tanulmányai során elsajátított készség-, jártasság-, ismeret-repertoárral, melyek eszközt
biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához,
–
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képességkészség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
–

biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és

–

a zene iránti elkötelezettséggel.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal.

–

A zene megszerettetése, örömteli művelése.

–

A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása.

Az éneklési készség fejlesztése
–

Helyes testtartás, levegővétel.

–

Kezdőhang átvétele.

–

Megfelelő tempóválasztás és tempótartás.

–

Éneklés játékkal.

–

Éneklés szöveggel emlékezetből.

–

Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel.

–

Önálló dalkezdés.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása.

–
A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és negyed
szünet értékekkel.
–

2/4-es ütem.

–

Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel.

–

A „belső mérés” kialakítása.

–

Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése.

–

Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról.

–

A különböző tempók közötti különbségek érzékelése.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás játékkal együtt.

–

A belső hallás kialakításának kezdeti lépései.

–

Hangmagasság-megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása.

–

A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben).

–

A dallami jelrendszerek: kéz-, betűjel, hangjegy.

–

Hanglépcső, vonalrendszer.

–

Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása.

–

Dalfelismerés, dallambújtatás.

A kétszólamúság előkészítése
–

Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű dallamosztinátók).

Rögtönzés
–

Ritmussorok kiegészítése.

–

Kérdés, felelet.

–

Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel.

–

Mozgás és játék rögtönzése.

Zenehallgatás
–

A zeneértő és -érző képesség fejlesztése.

–

Aktív (előkészített) zenehallgatás.

–

Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors-lassú).

–

Zajok- zörejek, zenei hang.

–

Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak felismerése.

–

Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése.

–

A többször hallgatott zeneművek felismerése.

Ajánlott tananyag
Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok
Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai
Rokon népek dalai
Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet)
József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.)
P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Forrai Katalin: Ének az óvodában
Forrai Katalin: Jár a baba
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában
Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa)
Dobszay László: A magyar dal könyve
Weöres Sándor: Magyar etűdök
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Cini-cini muzsika (Óvodások verseskönyve)
Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni
Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa)
Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)

Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok
Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény
Dimény Judit: Hang-játék

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló-, kíséretes- vagy
kórusfeldolgozásban.

Hangszeres szemelvények (karakter-, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban.

Követelmények
A „belső” lüktetés fejlesztése.
Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése.
A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel.
A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.
A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal.

–
A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és néphagyományunk –
megismerése.
–

A zenei készségek megalapozása a 7-9 éves korú gyermekek hangszertanulásához.

–

Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény megteremtése.

Az éneklési készség fejlesztése
–

A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása.

–

A kifejező éneklés igényének felkeltése.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel).

–
A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a szinkópa,
éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel.
–

2/4-es ütem.

–

a 3/4-es lüktetés megéreztetése.

–

Szövegek ritmusának megfejtése.

–

Ritmusmotívumok olvasása, felismerése.

–

Az ütemhangsúlyok érzékeltetése.

–

Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése.

–

Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz.

–

Ritmusgyakorlatok.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után.

–

A magas és mély képzet kialakítása.

–

A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság).

–

A dallami jelrendszerek ismerete.

–

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren.

–

Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben.

–

Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül.

–

Dallamfordulatok visszaéneklése.

–

Memorizálás hallás után.

–

A belső hallás fejlesztése.

A kétszólamúság előkészítése
–

Dal és mérő.

–

Felelgetős játékok.

–

Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek.

–

Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret).

–

Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről.

–

Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint.

–

Kétszólamú ritmusok, ének-kopogós „játékok”.

–

Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban.

Zenei ismeretek:

–

Hangközök fogalmának bevezetése, kis- és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint.

Formai ismeretek:
–

Motívum

–

Azonosság, hasonlóság, különbözőség.

Zenei olvasás, írás
–

Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás).

–

Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2-4-8 ütem).

–

A dó helyének változtatása.

–

Tájékozódás a vonalrendszeren.

–

Kulcsok, ábécés nevek bevezetése.

–
Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és
hangjegyekről.
–

Memorizálás.

–
Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy emlékezetből,
betűkottával, majd hangjegyekkel (2-4-8 ütem).

Rögtönzés
–

Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban.

–

Hiányos dallamok kiegészítése egy-két hanggal.

–

Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős.

–

Ütempárhoz ütempár rögtönzése.

–

Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel.

–

Mozgás és játék rögtönzése.

Zenehallgatás
–

Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése.

–

Emberi hangfajták (gyermek-, női-, férfi).

–

Zenei együttesek: énekkar, zenekar.

–

Dinamika, előadási módok.

–

Különböző karakterek megfigyelése.

–

Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz- és fafúvósok).

–

A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is.

Zenei kifejezések:
–

Ritmus, dallam.

–

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel.

–

A megismert ritmusértékek nevei.

–

Tempó, mérőütés.

–

Osztinátó.

–

Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor.

–

Pentaton, pentachord.

–

A G-kulcs, F-kulcs.

–

A törzshangsor.

–

A megismert hangközök nevei, jelentésük.

–

Motívum, dallamsor.

–

Kánon.

–

Piano-forte.

Ajánlott tananyag
Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások
Magyar gyermekdalok, népdalok
Gyermekversek.
Rokon népek dalai
Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai
Más népek dallamai
Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató)
József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.)
P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Forrai Katalin: Ének az óvodában
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet
Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa)
Dobszay László: A magyar dal könyve
Bárdos Lajos: 70 kánon
Weöres Sándor: Magyar etűdök
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Cini-cini muzsika (Óvodások verseskönyve)
Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni
Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa)
Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)
Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok
Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény
Dimény Judit: Hang-játék

Ajánlott zenehallgatási anyag
Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.
A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok.

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken).

Követelmények az Előképző évfolyamok elvégzése után
Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon zenére figyelni,
tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban.
Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.
Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a megfelelő
szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust.
Legyen képes 4-8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni.
Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4-es ütemekben.
Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat.
Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren.
Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos ritmusban,
helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.
Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni.
Ismerje a G-kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren.
Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

Alapfokú évfolyamok

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az Előképző évfolyamok követelményeinek ismeretét
feltételezi.

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–

A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése.

–

Betekintés a műzene kis formáiba. A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása.

–

Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése.

–

A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan.

–

Az abszolút rendszer további gyakorlása.

–

A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása.

–

A zenehallgatási élmény elmélyítése.

Az éneklési készség fejlesztése
–

Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás.

–

Artikuláció, szövegmondás.

–

A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése.

–

Az igényes, szép éneklés kialakítása.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése.

–

A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete.

–

A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, 3/4.

–

Ütemsúlyok. (ütemezés).

–

A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése.

–

A tizenhatodok páros formációi.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról.

–

Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása.

–

A régi stílusú magyar népdalok jellemzői.

–

A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó.

–

A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása.

–

Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása.

–

A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről.

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai
–

Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása.

–
Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű
kánonok, biciniumok).

Hangközök:
–

Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv.

–

Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra.

–

Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv).

Hangzatok:
–

Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete.

–

Éneklés szolmizálva mindkét irányban.

–

Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban.

–

Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján.

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek
–

Alaphang fogalma.

–

Tiszta- és pien hangos pentatónia.

–

Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok.

–

Módosító jelek, előjegyzések.

–

A módosított hangok nevei

–

A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is.

–

Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig.

–

A párhuzamos hangsorok fogalma.

–

A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek felhasználásával.

A formaérzék fejlesztése:
–

Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, sorszerkezet.

–

A kvintváltás megfigyeltetése.

–

A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek.

–

A helyes frazeálás.

Zenei olvasás – írás
–

A helyes kottaírás.

–

Ritmusgyakorlatok olvasása.

–

Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján.

–
Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G-kulcsban, abszolút
magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel.
–

Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G-kulcsból F-kulcsba (és fordítva).

–

Igen könnyű diktálási feladatok.

–
Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G- és F-kulcsban (2-4-8
ütem).
–

Transzponálás írásban.

Rögtönzés
–

Ritmussorok rögtönzése.

–

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.).

–

Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása.

–

Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján.

–

Párbeszéd, kérdés-felelet.

–

Adott dallamhoz ritmuskíséret.

–

Hiányos dallam kiegészítése.

Zenehallgatás
–

Különféle kórushangzások.

–

Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése.

–

A hangszerek hangszínének felismerése.

–

Dinamikai különbségek megismerése.

–

A népzene és műzene.

–

A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

A szolfézs előképzőben tanultakhoz.

–

Ütemmutató, ütemsúly, ütempár.

–

Alkalmazkodó ritmus.

–

Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek.

–

Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang).

–

Hangkészlet, hangsor, hangnem.

–

Pentachord, Dur és moll (eol).

–

A párhuzamos hangsor fogalma.

–

Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás.

–

Ereszkedő dallamvonal.

–

Azonosság, variáns, sorszerkezet.

–

Szekvencia.

–

Periódus.

–

Transzponálás.

–

Prima volta, seconda volta.

–

Solo, tutti.

–

Parlando, rubato, tempo giusto.

–

Staccato, legato.

Ajánlott tananyag

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák anyagából is
(könnyű barokk és klasszikus táncok).
Könnyű kánonok, biciniumok.
Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II. (tankönyv, munkafüzet és Útmutató)
Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I. II. (könyv és munkafüzet, tanmenet)
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I.
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I.
Bárdos Lajos: 70 kánon
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Péter József: 165 kánon
Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában
Brukner Adrienn: Énekelni jó!
Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában
Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek
Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok)

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok.
Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos kórusműveiből.
Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző hangszereken).
Mese- és karakterdarabok.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni.
Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F-kulcsban ábécés névvel olvasni.
Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b előjegyzésig.
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig.
Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott ritmust,
valamint a tizenhatodok páros formációit.
Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás után
szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.
Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv
hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv hangközöket
tonális keretben.
Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését.

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A zenei ismeret- és élményanyag bővítése.

–

A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz kapcsolódóan.

–

Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása.

–

A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával.

–

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben.

–

Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése
–

A népdalok kifejező megszólaltatása.

–

A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése.

–

A kétszólamú éneklés kimunkálása.

–

Intonációs gyakorlatok.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása.

–

A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola.

–

Negyed felütés.

–

3/8-os ütem.

–

Váltakozó ütem.

–

A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése.

–

Alla breve.

–
Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, erős és
gyenge zárás.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás hallás után, valamint kottaképről.

–

A fi, szi és ta hang, valamint dallamfordulataik.

–

A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése.

–
A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni
felismerése.
–

Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé.

–
Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi ismeretek
alapján.
–

A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon.

–
A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat felbontások,
skálamenetek, terclépések, szekvenciák).

A többszólamúság fejlesztése
–

Hangközök megszólaltatása két szólamban.

–

Intonációs gyakorlatok.

–

Kánonok, biciniumok éneklése.

–
A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos mozgás,
ellenmozgás).

Hangközök:
–

Az előző években tanult hangközök további gyakorlása.

–

Éneklés szolmizálva, ábécés-s nevekkel mindkét irányban.

–

Felismerés hallás után és kottaképről.

–

A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása.

–

A bővített szekund megfigyelése.

–

Hangközláncok építése, éneklése.

Hangzatok:

–

Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése.

–

A tanult hangnemek alap-hármashangzatai.

Hangsorok:
–

A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang.

–

Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig.

A formaérzék fejlesztése
–

AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek.

–

A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás).

–

Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján.

Zenei olvasás, írás
–

Ritmusgyakorlatok olvasása.

–

Ritmusírás énekelt népdalok alapján.

–

Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése.

–

Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés.

–

Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése.

–

Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal.

–

Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján.

–

Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel.

–

Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, szöveggel

Rögtönzés
–

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása.

–

Hiányos dallam kiegészítése.

–

Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása.

–

Adott dallamhoz ritmuskíséret.

–

A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése.

–

AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján.

–

Rögtönzés szövegre is.

–

Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése.

–

Előtagra utótag rögtönzése (a-av).

Zenehallgatás
–

A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban.

–

Mozgás, gesztus a zenében.

–

Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok.

–

Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése.

–

A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is.

–

A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése.

–
A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, „pont”,
„vonal” stb.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus.

–

Felütés.

–

Váltakozó ütem.

–

Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma.

–

Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund.

–

Parlando, rubato, tempo giusto.

–

A régi és új stílusú népdalok.

–

Motívum, periódus, szekvencia.

–

Kvintoszlop.

–

Párhuzamos és ellenmozgás.

–

A metronómjelzés.

–
A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert
zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása.

Ajánlott tananyag
A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és mixolid
hangkészletű dallamok.

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, bourrée,
sarabande, rigaudon, gavotte).
Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a népdalanyagban megismert
zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási technikák megfigyelésére).
Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok.
Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I. II. (könyv és munkafüzet, tanmenet)
Lázárné Nagy Andrea: Margaréta
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II.
Kodály Zoltán: Ötfokú zene I-II.
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I-II.
Bárdos Lajos: 70 kánon
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Péter József: 165 kánon
Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet.
Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában
Brukner Adrienn: Énekelni jó!

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.)
Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai
Komjáthyné: Zongoraiskola II.
Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek
Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek

Ajánlott zenehallgatási anyag
Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).
Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből.
Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből.
Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek).
Mesealakok a zenében.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg igényesen előadni.
Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G- és F- kulcsban folyamatosan ábécés névvel olvasni.
Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni mérőütéssel
vagy belső méréssel.
Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után
lejegyezni, memorizálni.
Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem).

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján
megállapítani.
Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv
hangközöket tonális keretben.
Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és moll
hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag, a ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–
Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma- és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok és
műzenei szemelvények alapján.
–

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson belül.

–

A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján.

–

A magyar népdalok élményszerű előadása.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

Tudatos zenehallgatásra nevelés.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása.

–

A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai.

–

Nyolcad és páros tizenhatod felütés.

–

3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8-ban.

–

A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége.

–

Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás elsősorban kottaképről.

–
Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon
(szolmizálva és ábécés névvel).

A többszólamú éneklés készségfejlesztése
–

Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása.

–

Hangszerkíséretes dalok.

–

Kánonok.

–
Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és
egyéni hangszerjátékkal is.
–

T-D-T kapcsolatok megfigyelése.

–

Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel.

–

A belső hallás és memória fejlesztése.

Hangközök:
–

Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről.

–

A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése.

–

Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással).

Hangzatok:
–
Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban,
építésük, felismerésük kottaképről.
–

A hármashangzatok megfordításainak elve.

–

Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban.

Hangsorok:
–

Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig.

–

Azonos alapú dúr és moll.

–

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése.

A formaérzék fejlesztése
–

A periódus felépítése. Nyitás-zárás.

–

Kis kéttagú-, háromtagú forma. Rondo forma.

Zenei olvasás, írás
–

Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.

–

Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése.

–

Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban.

–

Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után.

–

Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről.

–

Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban.

–
Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a
dallamhangok alá.

Rögtönzés
–

Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése.

–

Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A-Av).

–

Periodizáló dallamokhoz egy-egy kísérőhang éneklése.

Zenehallgatás
–

Magyar és más népek táncai a műzenében.

–

Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból.

–

A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei.

–

Dinamika a barokk korban.

–

A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei.

–

A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Siciliano és mazurka ritmus.

–

Azonos alapú dúr és moll hangsor.

–

Kvintoszlop.

–

Kürtmenet.

–

Funkciók.

–

Hangnemi kitérés, moduláció.

–

Periódus.

–

Kéttagú-, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma.

–

Duett, duó, tercett, trió.

–

Partitúra.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

Ajánlott tananyag

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy
hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok).
Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres anyagából
is.
Két-három-négyszólamú könnyű kánonok.
Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók
Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II.
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Péter József: 165 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon
Bárdos Lajos: Európa peremén
Bárdos Lajos: Írások népzenénkről
Kerényi M. György: Százszínű csokor
Sulyok Gizella: Pilletánc II.-III.
Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina Alapítvány,
Budapest)

Győrffi István: Dallamírási feladatok
Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber)
Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból
Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó)

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint
F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei).
Balett részletek (nemzeti karakter-táncok: mazurka, csárdás stb.).
Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera- és szimfónia részletek.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan előadni.
Tudjon folyamatosan 6/8-os ütemben ritmust olvasni.
Egyszerű 4-8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.
A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, szöveggel
megszólaltatni.
Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig.
Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani.
Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt.

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat.
Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében).
Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat.
Ismerje a periódus és a kisformák felépítését.
Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag, a ritmus- és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből.

–

A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése.

–

Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe.

–

A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal.

–

Az eddig tanultak rendszerező ismétlése.

–

A zenei elemzési képesség fejlesztése.

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek
–

Átkötés, pontozás gyakorlása.

–

Harminckettedek.

–

Alla breve további gyakorlása.

–

A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése.

–

5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal.

–

A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása.

–

A bővített kvart oldással.

–

Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei.

–

A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése.

–

Késleltetés.

–

A hangközök rendszerezése.

–

A hangközfordítás elve.

–

A tiszta, kis- és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel is.

–
Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, zenei
szerepük megfigyelésével.
–
A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített hármashangzat
gyakorlása oldással.
–

Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés.

–

A dominánsszeptim dúrban és mollban.

–

Éneklése oldással szolmizálva.

–
A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus- és dallamfordulatainak megfigyelése,
kiemelése, gyakorlása.
–

Dallami variánsok, figuráció.

–

A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása.

–

T-D-T; T-S-D-T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok.

–

Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel.

–

Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével).

–
Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek
megfigyeltetésével.
–

Két- és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek előadásában.

–

Kánonok éneklése.

–

Hangsorok 6#, 6b előjegyzésig, vezetőhanggal.

A formaérzék fejlesztése
–

Zárlatok: fél- és egész-zárlat, álzárlat.

–

A klasszikus (és romantikus) dal.

–

Két- és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése.

–

Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése.

Zenei olvasás, írás
–

Könnyű periódusok lapról éneklése.

–

Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben.

–

Könnyű hangközmenetek éneklése, írása.

–

A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok.

–

Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is).

Zenehallgatás
–

A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése).

–

Hangszín – hangszerelés.

–
A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció,
kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, hangnemi kitérés,
moduláció).
–
Két- és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma
megismerése zenehallgatás alapján is.
–
A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak
megfigyelése a meghallgatott művekben.
–

A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése.

–

A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is.

Rögtönzés
–

Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók.

–

Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése.

–
Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel
(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.).
–

Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban.

Zenei elemzési képesség
–

A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során.

–
A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció,
harmónia, forma).

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Bécsi klasszikusok, Köchel-jegyzék, opusz.

–

Kvintkör.

–

Hangnemi rokonságok, maggiore-minore, a hangnemi kitérés, moduláció.

–

A hangközfordítás elve.

–

Tritonusz.

–

Alteráció, kromatika.

–

Funkciók, funkciós vonzás.

–

Késleltetés.

–

Kadencia, álzárlat, fél- és egész-zárlat.

–

Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda.

–

Imitáció.

–

Orgonapont.

–

Hangszeres és vokális zene.

–

Dal, ária, opera.

–

Szimfónia.

–

Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett.

–

Kisformák.

–

Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

–
Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a legfontosabb
stílusjegyek kiemelése.

Ajánlott tananyag
Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek
Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó
Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab
Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből)
Kodály Zoltán: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás-olvasás gyakorlófüzetei

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján
Virágos sorozat népdalfüzetei
Péter József: 165 kánon
W. A. Mozart: 30 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I.
Győrffy István: Dallamírási feladatok

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), az opera
megismeréséhez.
Romantikus dalok, karakterdarabok.
A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű.
Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria).

Követelmény
Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon,
műrészlet) zeneileg igényesen előadni.
Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust.

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig.
Ismerje az oktávon belüli hangközöket.
Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a
dominánsszeptim akkordot.
Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb
hangnemekben (3#, 3b.).
Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.
Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással,

–
A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával,
–

Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással).

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig.
Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa-, éles- és nyújtott ritmust, valamint az egyszerűbb ritmikai
átkötéseket.
Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2-es ütemekben.

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b
előjegyzésig.
Ismerje a
–

pentaton hangsorokat.

–

tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig,

–

ismerje a háromféle moll hangsort.

Ismerje fel a művek hangnemeit – hangszeres darabjaiban is.
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban:
–
tudja azonosítani – hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is – az oktávon belüli tiszta, kis és
nagy hangközöket,
–

ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után.

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja ezeket
kottaképről azonosítani.
Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a
dominánsszeptim-hangzat felépítését.
Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani.
Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig.
Ismerje a funkciós vonzást.
Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.
Tudjon lejegyezni:
–

rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel,

–

két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni.

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni.
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni):
–

a magyar népzene stílusjegyeit,

–

a periódus fogalmát,

–

a kis formákat,

–

a triós formát,

–

a klasszikus szonátaformát,

–

a rondót.

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok
ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében).
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.

A művészeti alapvizsga követelményei

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

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

Az alapvizsga tartalma

Írásbeli vizsga
A) Feladatsor
1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés alapján.
–

5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal)

–

5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra,

–

5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat építenie
kell.

2. Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése
A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, alterációt, nehezebb
hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán adott a kulcs, az előjegyzés, a
metrum és a kezdőhang értékkel.
A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el.

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján.
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–felbontás,
szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók.

B) Feladatsor
1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés alapján
–

5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal)

–

5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra,

–

5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat építenie
kell.

2. Egy magyar népdal lejegyzése
A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és
éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang
értékkel.
A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban.

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján.
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–felbontás,
szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók.

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése.

Szóbeli vizsga
1. Memoriter anyag:
A vizsgázó
–

tudjon 5 népdalt előadni,

–

ismerje azok legfontosabb jellemzőit;

–
tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret nem
kötelező) megszólaltatni,
–

ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a
vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.

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

A szóbeli vizsga értékelése.
–

a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása

–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete)
–

zenetörténeti tájékozottság

–

stílusismeret

–

formai ismeretek

–

tájékozódás a zenei műfajok között

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

SZOLFÉZS

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését,
valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni.
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan a
hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és készségfejlesztésre, a
kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú
szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!”
A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és
a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi.
Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és
befogadásának örömével.

A szolfézstanítás célja, feladata:
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi
területeken:
–

belső hallás

–

ritmus–metrum

–

tiszta intonáció

–

tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök)

–

dallamhallás

–

többszólamúság

–

harmónia azonosítás

–

zenei olvasás – írás

–

zenei szerkezet (forma)

–

zenei memória

–

zenehallgatás (zeneértés)

–

a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés

–

a megszerzett tudás alkalmazása

–

a hangszertanulás segítése

–

a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése

–

a zenei műveltség igényének kialakítása

–

a társművészetek iránti nyitottság megalapozása.

–

A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra.

–
A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk megerősítése,
érzelemviláguk kibontakoztatása.

Rendelkezzék a tanuló
–
teszi,

olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé

–
a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt
biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához,
–
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–
készség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
–

biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel,

–

a zene iránti elkötelezettséggel.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal.

–

A zene megszerettetése, örömteli művelése.

–

A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása.

Az éneklési készség fejlesztése
–

Helyes testtartás, levegővétel.

–

Kezdőhang átvétele.

–

Megfelelő tempóválasztás és tempótartás.

–

Éneklés játékkal.

–

Éneklés szöveggel emlékezetből.

–

Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel.

–

Önálló dalkezdés.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása.

–
A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és negyed
szünet értékekkel.
–

2/4–es ütem.

–

Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel.

–

A „belső mérés” kialakítása.

–

Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése.

–

Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról.

–

A különböző tempók közötti különbségek érzékelése.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás játékkal együtt.

–

A belső hallás kialakításának kezdeti lépései.

–

Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása.

–

A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben).

–

A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy.

–

Hanglépcső, vonalrendszer.

–

Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása.

–

Dalfelismerés, dallambújtatás.

A kétszólamúság előkészítése
–

Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű dallamosztinátók).

Rögtönzés
–

Ritmussorok kiegészítése.

–

Kérdés, felelet.

–

Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel.

–

Mozgás és játék rögtönzése.

Zenehallgatás
–

A zeneértő és –érző képesség fejlesztése.

–

Aktív (előkészített) zenehallgatás.

–

Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú).

–

Zajok– zörejek, zenei hang.

–

Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak felismerése.

–

Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése.

–

A többször hallgatott zeneművek felismerése.

Ajánlott tananyag
Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok
Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai
Rokon népek dalai
Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1. (tankönyv, munkafüzet és útmutató)
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet)
József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.)
P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Forrai Katalin: Ének az óvodában
Forrai Katalin: Jár a baba
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában
Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa)
Dobszay László: A magyar dal könyve
Weöres Sándor: Magyar etűdök
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve)
Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni
Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa)
Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)
Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok
Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény
Dimény Judit: Hang–játék

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, kíséretes– vagy
kórusfeldolgozásban.

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban.

Követelmények
A „belső” lüktetés fejlesztése.
Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése.
A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel.
A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.
A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal.

–
A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és néphagyományunk –
megismerése.
–

A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához.

–

Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény megteremtése.

Az éneklési készség fejlesztése
–

A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása.

–

A kifejező éneklés igényének felkeltése.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel).

–
A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a szinkópa,
éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel.
–

2/4–es ütem.

–

a 3/4–es lüktetés megéreztetése.

–

Szövegek ritmusának megfejtése.

–

Ritmusmotívumok olvasása, felismerése.

–

Az ütemhangsúlyok érzékeltetése.

–

Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése.

–

Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz.

–

Ritmusgyakorlatok.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után.

–

A magas és mély képzet kialakítása.

–

A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság).

–

A dallami jelrendszerek ismerete.

–

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren.

–

Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben.

–

Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül.

–

Dallamfordulatok visszaéneklése.

–

Memorizálás hallás után.

–

A belső hallás fejlesztése.

A kétszólamúság előkészítése
–

Dal és mérő.

–

Felelgetős játékok.

–

Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek.

–

Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret).

–

Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről.

–

Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint.

–

Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”.

–

Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban.

Zenei ismeretek:
–

Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint.

Formai ismeretek:
–

Motívum

–

Azonosság, hasonlóság, különbözőség.

Zenei olvasás, írás
–

Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás).

–

Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 ütem).

–

A dó helyének változtatása.

–

Tájékozódás a vonalrendszeren.

–

Kulcsok, ábécés nevek bevezetése.

–
Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és
hangjegyekről.
–

Memorizálás.

–
Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy emlékezetből,
betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem).

Rögtönzés
–

Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban.

–

Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal.

–

Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős.

–

Ütempárhoz ütempár rögtönzése.

–

Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel.

–

Mozgás és játék rögtönzése.

Zenehallgatás
–

Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése.

–

Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi).

–

Zenei együttesek: énekkar, zenekar.

–

Dinamika, előadási módok.

–

Különböző karakterek megfigyelése.

–

Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok).

–

A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is.

Zenei kifejezések:
–

Ritmus, dallam.

–

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel.

–

A megismert ritmusértékek nevei.

–

Tempó, mérőütés.

–

Osztinátó.

–

Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor.

–

Pentaton, pentachord.

–

A G–kulcs, F–kulcs.

–

A törzshangsor.

–

A megismert hangközök nevei, jelentésük.

–

Motívum, dallamsor.

–

Kánon.

–

Piano–forte.

Ajánlott tananyag
Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások
Magyar gyermekdalok, népdalok
Gyermekversek.
Rokon népek dalai
Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai
Más népek dallamai
Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2. (tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató)
József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.)
P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat

Forrai Katalin: Ének az óvodában
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet
Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa)
Dobszay László: A magyar dal könyve
Bárdos Lajos: 70 kánon
Weöres Sándor: Magyar etűdök
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve)
Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni
Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa)
Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)
Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok
Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény
Dimény Judit: Hang–játék

Ajánlott zenehallgatási anyag
Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.
A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok.
Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken).

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után
Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon zenére figyelni,
tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban.
Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.
Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a megfelelő
szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust.
Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni.
Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben.
Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat.
Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren.
Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos ritmusban,
helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.
Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni.
Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren.
Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

Alapfokú évfolyamok

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményeinek ismeretét
feltételezi.

1. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–

A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése.

–

Betekintés a műzene kis formáiba. A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása.

–

Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése.

–

A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan.

–

Az abszolút rendszer további gyakorlása.

–

A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása.

–

A zenehallgatási élmény elmélyítése.

Az éneklési készség fejlesztése
–

Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás.

–

Artikuláció, szövegmondás.

–

A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése.

–

Az igényes, szép éneklés kialakítása.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése.

–

A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete.

–

A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, 3/4.

–

Ütemsúlyok. (ütemezés).

–

A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése.

–

A tizenhatodok páros formációi.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról.

–

Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása.

–

A régi stílusú magyar népdalok jellemzői.

–

A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó.

–

A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása.

–

Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása.

–

A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről.

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai
–

Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása.

–
Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű
kánonok, biciniumok).

Hangközök:
–

Tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv.

–

Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra.

–

Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv).

Hangzatok:
–

Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete.

–

Éneklés szolmizálva mindkét irányban.

–

Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban.

–

Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján.

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek
–

Alaphang fogalma.

–

Tiszta– és pien hangos pentatónia.

–

Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok.

–

Módosító jelek, előjegyzések.

–

A módosított hangok nevei

–

A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is.

–

Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig.

–

A párhuzamos hangsorok fogalma.

–

A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek felhasználásával.

A formaérzék fejlesztése:
–

Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, sorszerkezet.

–

A kvintváltás megfigyeltetése.

–

A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek.

–

A helyes frazeálás.

Zenei olvasás – írás
–

A helyes kottaírás.

–

Ritmusgyakorlatok olvasása.

–

Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján.

–
Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút
magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel.
–

Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva).

–

Igen könnyű diktálási feladatok.

–
Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–kulcsban (2–4–
8 ütem).
–

Transzponálás írásban.

Rögtönzés
–

Ritmussorok rögtönzése.

–

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.).

–

Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása.

–

Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján.

–

Párbeszéd, kérdés–felelet.

–

Adott dallamhoz ritmuskíséret.

–

Hiányos dallam kiegészítése.

Zenehallgatás
–

Különféle kórushangzások.

–

Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése.

–

A hangszerek hangszínének felismerése.

–

Dinamikai különbségek megismerése.

–

A népzene és műzene.

–

A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

A szolfézs előképzőben tanultakhoz.

–

Ütemmutató, ütemsúly, ütempár.

–

Alkalmazkodó ritmus.

–

Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek.

–

Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang).

–

Hangkészlet, hangsor, hangnem.

–

Pentachord, Dur és moll (eol).

–

A párhuzamos hangsor fogalma.

–

Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás.

–

Ereszkedő dallamvonal.

–

Azonosság, variáns, sorszerkezet.

–

Szekvencia.

–

Periódus.

–

Transzponálás.

–

Prima volta, seconda volta.

–

Solo, tutti.

–

Parlando, rubato, tempo giusto.

–

Staccato, legato.

Ajánlott tananyag
Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák anyagából is
(könnyű barokk és klasszikus táncok).
Könnyű kánonok, biciniumok.

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II (tankönyv, munkafüzet és Útmutató)
Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet)
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I.
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I.
Bárdos Lajos: 70 kánon
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Péter József: 165 kánon
Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában
Brukner Adrienn: Énekelni jó!
Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában
Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek
Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok)
Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó)

Ajánlott zenehallgatási anyag:

Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok.
Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos kórusműveiből.
Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző hangszereken).
Mese– és karakterdarabok.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni.
Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni.
Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b előjegyzésig.
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig.
Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott ritmust,
valamint a tizenhatodok páros formációit.
Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás után
szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.
Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv
hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv hangközöket
tonális keretben.
Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését.
Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga

–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

2. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei ismeret– és élményanyag bővítése.

–

A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs, illetve hangszeres anyaghoz kapcsolódóan.

–

Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása.

–

A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával.

–

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben.

–

Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése
–

A népdalok kifejező megszólaltatása.

–

A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése.

–

A kétszólamú éneklés kimunkálása.

–

Intonációs gyakorlatok.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés

–

Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása.

–

A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola.

–

Negyed felütés.

–

3/8–os ütem.

–

Váltakozó ütem.

–

A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése.

–

Alla breve.

–
Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, erős és
gyenge zárás.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás hallás után, valamint kottaképről.

–

A fi, szi és ta hang, valamint dallamfordulataik.

–

A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése.

–
A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni
felismerése.
–

Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé.

–
Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi ismeretek
alapján.
–

A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon.

–
A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat felbontások,
skálamenetek, terclépések, szekvenciák).

A többszólamúság fejlesztése
–

Hangközök megszólaltatása két szólamban.

–

Intonációs gyakorlatok.

–

Kánonok, biciniumok éneklése.

–
A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos mozgás,
ellenmozgás).

Hangközök:
–

Az előző években tanult hangközök további gyakorlása.

–

Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban.

–

Felismerés hallás után és kottaképről.

–

A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása.

–

A bővített szekund megfigyelése.

–

Hangközláncok építése, éneklése.

Hangzatok:
–

Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése.

–

A tanult hangnemek alap–hármashangzatai.

Hangsorok:

–

A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang.

–

Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig.

A formaérzék fejlesztése
–

AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek.

–

A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás).

–

Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján.

Zenei olvasás, írás
–

Ritmusgyakorlatok olvasása.

–

Ritmusírás énekelt népdalok alapján.

–

Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése.

–

Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés.

–

Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése.

–

Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal.

–

Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján.

–

Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel.

–

Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, szöveggel.

Rögtönzés
–

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása.

–

Hiányos dallam kiegészítése.

–

Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása.

–

Adott dallamhoz ritmuskíséret.

–

A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése.

–

AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján.

–

Rögtönzés szövegre is.

–

Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése.

–

Előtagra utótag rögtönzése (a–av).

Zenehallgatás
–

A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban.

–

Mozgás, gesztus a zenében.

–

Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok.

–

Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése.

–

A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is.

–

A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése.

–
A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, „pont”,
„vonal” stb.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus.

–

Felütés.

–

Váltakozó ütem.

–

Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma.

–

Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund.

–

Parlando, rubato, tempo giusto.

–

A régi és új stílusú népdalok.

–

Motívum, periódus, szekvencia.

–

Kvintoszlop.

–

Párhuzamos és ellenmozgás.

–

A metronómjelzés.

–
A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert
zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása.

Ajánlott tananyag
A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és mixolid
hangkészletű dallamok.
Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, bourrée,
sarabande, rigaudon, gavotte).
Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a népdalanyagban megismert
zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási technikák megfigyelésére).
Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok.
Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet)
Lázárné Nagy Andrea: Margaréta
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II.
Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II.
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II.
Bárdos Lajos: 70 kánon
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Péter József: 165 kánon
Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet.
Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában
Brukner Adrienn: Énekelni jó!
Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.)
Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai
Komjáthyné: Zongoraiskola II.
Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek
Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek

Ajánlott zenehallgatási anyag
Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).
Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből.
Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből.
Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek).
Mesealakok a zenében.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg igényesen előadni.
Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés névvel olvasni.
Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni mérőütéssel
vagy belső méréssel.
Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után
lejegyezni, memorizálni.
Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem).
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján
megállapítani.
Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv
hangközöket tonális keretben.
Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és moll
hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.

3. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–
Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok és
műzenei szemelvények alapján.
–

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson belül.

–

A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján.

–

A magyar népdalok élményszerű előadása.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

Tudatos zenehallgatásra nevelés.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása.

–

A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai.

–

Nyolcad és páros tizenhatod felütés.

–

3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban.

–

A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége.

–

Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás elsősorban kottaképről.

–
Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon
(szolmizálva és ábécés névvel).

A többszólamú éneklés készségfejlesztése
–

Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása.

–

Hangszerkíséretes dalok.

–

Kánonok.

–
Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és
egyéni hangszerjátékkal is.
–

T–D–T kapcsolatok megfigyelése.

–

Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel.

–

A belső hallás és memória fejlesztése.

Hangközök:
–

Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről.

–

A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése.

–

Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással).

Hangzatok:
–
Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban,
építésük, felismerésük kottaképről.
–

A hármashangzatok megfordításainak elve.

–

Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban.

Hangsorok:
–

Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig.

–

Azonos alapú dúr és moll.

–

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése.

A formaérzék fejlesztése
–

A periódus felépítése. Nyitás–zárás.

–

Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma.

Zenei olvasás, írás
–

Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.

–

Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése.

–

Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban.

–

Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után.

–

Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről.

–

Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban.

–
Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a
dallamhangok alá.

Rögtönzés
–

Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése.

–

Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av).

–

Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése.

Zenehallgatás
–

Magyar és más népek táncai a műzenében.

–

Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból.

–

A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei.

–

Dinamika a barokk korban.

–

A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei.

–

A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Siciliano és mazurka ritmus.

–

Azonos alapú dúr és moll hangsor.

–

Kvintoszlop.

–

Kürtmenet.

–

Funkciók.

–

Hangnemi kitérés, moduláció.

–

Periódus.

–

Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma.

–

Duett, duó, tercett, trió.

–

Partitúra.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

Ajánlott tananyag
Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy
hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok).
Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres anyagából
is.
Két–három–négyszólamú könnyű kánonok.
Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók
Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II.
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Péter József: 165 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon
Bárdos Lajos: Európa peremén
Bárdos Lajos: Írások népzenénkről
Kerényi M. György: Százszínű csokor
Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III.
Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina Alapítvány,
Budapest)
Győrffi István: Dallamírási feladatok
Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber)
Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból
Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó)

Ajánlott zenehallgatási anyag:

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint
F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei).
Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.).
Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia részletek.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan előadni.
Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni.
Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.
A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, szöveggel
megszólaltatni.
Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig.
Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani.
Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt.
Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat.
Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében).
Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat.
Ismerje a periódus és a kisformák felépítését.
Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos
és egyéni munkával.

4. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből.

–

A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése.

–

Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe.

–

A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal.

–

Az eddig tanultak rendszerező ismétlése.

–

A zenei elemzési képesség fejlesztése.

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek
–

Átkötés, pontozás gyakorlása.

–

Harminckettedek.

–

Alla breve további gyakorlása.

–

A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése.

–

5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal.

–

A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása.

–

A bővített kvart oldással.

–

Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei.

–

A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése.

–

Késleltetés.

–

A hangközök rendszerezése.

–

A hangközfordítás elve.

–

A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel is.

–
Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, zenei
szerepük megfigyelésével.
–
A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített hármashangzat
gyakorlása oldással.
–

Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés.

–

A dominánsszeptim dúrban és mollban.

–

Éneklése oldással szolmizálva.

–
A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak megfigyelése,
kiemelése, gyakorlása.
–

Dallami variánsok, figuráció.

–

A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása.

–

T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok.

–

Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel.

–

Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével).

–
Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek
megfigyeltetésével.
–
Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek
előadásában.
–

Kánonok éneklése.

–

Hangsorok 6#, 6b előjegyzésig, vezetőhanggal.

A formaérzék fejlesztése
–

Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat.

–

A klasszikus (és romantikus) dal.

–

Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése.

–

Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése.

Zenei olvasás, írás
–

Könnyű periódusok lapról éneklése.

–

Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben.

–

Könnyű hangközmenetek éneklése, írása.

–

A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok.

–

Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is).

Zenehallgatás

–

A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése).

–

Hangszín – hangszerelés.

–
A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció,
kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, hangnemi kitérés,
moduláció).
–
Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma
megismerése zenehallgatás alapján is.
–
A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak
megfigyelése a meghallgatott művekben.
–

A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése.

–

A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is.

Rögtönzés
–

Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók.

–

Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése.

–
Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel
(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.).
–

Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban.

Zenei elemzési képesség
–

A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során.

–
A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció,
harmónia, forma).

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz.

–

Kvintkör.

–

Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció.

–

A hangközfordítás elve.

–

Tritonusz.

–

Alteráció, kromatika.

–

Funkciók, funkciós vonzás.

–

Késleltetés.

–

Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat.

–

Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda.

–

Imitáció.

–

Orgonapont.

–

Hangszeres és vokális zene.

–

Dal, ária, opera.

–

Szimfónia.

–

Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett.

–

Kisformák.

–

Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

–
Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a legfontosabb
stílusjegyek kiemelése.

Ajánlott tananyag
Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek
Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó
Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab
Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből)
Kodály Zoltán: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján
Virágos sorozat népdalfüzetei
Péter József: 165 kánon
W. A. Mozart: 30 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I.

Győrffy István: Dallamírási feladatok

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), az opera
megismeréséhez.
Romantikus dalok, karakterdarabok.
A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű.
Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria).

Követelmény
Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon,
műrészlet) zeneileg igényesen előadni.
Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust.
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig.
Ismerje az oktávon belüli hangközöket.
Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a
dominánsszeptim akkordot.
Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb
hangnemekben (3#, 3b.).
Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.
Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással,

–
A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával,
–

Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással).

Követelmény
Tudja a tanuló emlékezetből a bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon,
műrészlet) zeneileg igényesen előadni.
Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust.
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig.
Ismerje az oktávon belüli hangközöket.
Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a
dominánsszeptim akkordot.
Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb
hangnemekben (3#, 3b.).
Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.
Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással,

–
A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával,
–

Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással).

5. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű
zenei formákban.
–

A romantikus zeneirodalom alaposabb megismerése.

–

Ismerkedés a XX. századi zene néhány alkotásával.

–

A tanult magyar népdalkincs bővítése.

–

A többszólamú éneklés hangsúlyosabb megjelenése.

Ismeretanyag és hallásfejlesztés
–

Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása.

–

Nyolcad szinkópa és tizenhatod triola és változataik.

–

Augmentálás– diminuálás.

–

Klasszikus és romantikus dalok, duettek megszólaltatása kottakép alapján.

–

Az alterált fordulatok megfigyelése.

–

Az alterációk díszítő vagy hangnemi szerepe.

–
Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, kórusművek
megszólaltatása.
–

A dó váltás alkalmazásának elmélyítése.

–

A tonalitás felbomlásának megfigyelése.

Hangközök:
–

Az előző évfolyamokban tanult hangközök ismétlése, gyakorlása, hallási elmélyítése.

–

A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció lassú, fokozatos elhagyására.

–

A szűkített szeptim hangköz, a nóna és decima hangköz fogalma.

–

Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés névvel.

–

A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók).

Hangzatok:
–
Az alaphelyzetű hármashangzatok, a dúr és moll fordítások valamint az alaphelyzetű
dominánsszeptim hangzat (oldással dúrban, mollban) további gyakorlása, hallási elmélyítése.
–

A szűkített hármashangzat megfordításainak felépítése, éneklése oldással dúrban.

–

A szűkített szeptimhangzat felépítése, éneklése oldással.

–

A dúr és moll hangsor fokaira épített hármashangzatok.

–

A funkciós alaphangokra építhető hármashangzatok.

Hangsorok:

–

Dúrok, mollok, vezetőhangok 6#, 6b előjegyzésig.

–

A modális hangsorok elnevezésének, alaphangjainak ismerete.

A formaérzék fejlesztése:
–

Rendhagyó periódusok.

–

Álzárlat.

–

Egyszerű, két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése.

–

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése (domináns vagy párhuzamos hangnemek).

–
A szonáta–, a variációs és a rondóforma ismétlése, további megfigyelése nagyobb lélegzetű
zeneművek tételeként.
–

A formai ismeretek mélyítése.

Zenei olvasás, írás
–
Klasszikus periódusok, egyszerű modulációs zenei részletek éneklése szolmizálva, dó váltással,
alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.
–

Alterált fordulatok gyakorlása: lapról olvasással, lejegyzéssel.

–
Könnyű romantikus és XX. századi dallamok éneklése, memorizálása, (pl. témák a zenehallgatással
feldolgozott művekből).
–

Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével).

–

Két– vagy többszólamú vokális művek különféle hangszeres együttesekkel is.

–
Könnyű periódusok lejegyzése funkciós alsó szólammal, a felső szólamban egy–egy alterált
hanggal.

–

Egyszerű, rövid XX. századi tonális dallamok, dallamrészletek írása emlékezetből.

–

Hangzatok lejegyzése hallás után, felépítés, felismerés kottaképről.

–

Kánonok éneklése a klasszikus és romantikus korból.

Rögtönzés
–

Dallamokhoz funkciójelző alsó szólam éneklése.

–
Egyszerű periódusok zenei anyagának variálása a klasszikus művekben előforduló zenei elemekkel
(késleltetés, figuráció, kromatika stb.).
–

Periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján.

Zenehallgatás
–

A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zenében.

–

Új hangnemi rokonságok, harmóniakapcsolatok, formai bővítések.

–
A programzene eszközeinek felismerése: a hangulati elemek előtérbe kerülése, a zenekari hangzás
bővülése.
–

Új hangszerek, hangszínek megjelenése.

–

A programzene és a társművészetek kapcsolata.

–

A tonalitás felbomlása.

–

A XX. századi zene hangzásvilágának megfigyelése (pl. impresszionizmus).

–

A zenei formák változásainak megfigyelése.

–

Stílusfelismerések zenehallgatás alapján.

A zenei elemzési képesség fejlesztése
–

A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése a bécsi klasszikus zenében.

–

Az alapvető zenei összefüggések felismertetése (ritmika, dallam, harmónia, funkció, forma).

–

A kisformák és a triós forma önálló elemzése kottakép (és hallás) alapján.

–
Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, fogyás,
pont, vonal, moll és dúr bitonalitása stb.).

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Komplementer, osztinátó ritmus.

–

Modális hangsorok.

–

A hangnemek rokonsága, tercrokonság, enharmónia.

–

Tonalitás, atonalitás, bitonalitás.

–

Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés.

–

A bővült periódusok: külső és belső bővülés.

–

Zárlatok (gyenge, erős, stb), álzárlat.

–

A szonáta– és a variációs forma.

–

A klasszikus szimfónia tételrendje.

–

Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei.

–

A szimfonikus költemény.

–

Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató
Agócsy László: Zenei olvasókönyv
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Péter József: 165 kánon
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Szabolcsi Bence: Zenetörténet
L. Bernstein: Hangverseny fiataloknak
A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai
Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet
Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Frank Oszkár: A klasszikus moduláció
Frank Oszkár: Schubert dalok

Ajánlott zenehallgatási anyag:

Klasszikus szonáták, szimfóniák, versenyművek tételeinek elemző feldolgozása zenehallgatással.
A zenei kifejező eszközök megfigyelése a programzene alkotásaiban: válogatás a romantikus dalokból, kis
formákból (F. Schubert: dalok, táncok, Moments musicaux darabjai, részletek R. Schumann: Jugendalbum
című művéből)
Egy dalciklus (pl. Schubert: Die schöne Müllerin) vagy egy szimfonikus költemény meghallgatása,
feldolgozása (pl. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei)
Romantikus opera részletek.
A XX. századi művek hangzásvilágának bemutatása (pl. Bartók Béla kórusművei, válogatott szemelvények a
Mikrokozmosz–ból, Kodály Zoltán: Epigrammák c. művéből, B. Britten népdalfeldolgozásai) alapján.

Követelmény
Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan énekelni, szöveggel
előadni (a tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével).
Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig.
Ismerje az oktávon belüli hangközöket.
Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot alaphelyzetben), valamint a
dominánsszeptim–akkordokat 3#, 3b hangnemekben elhelyezni.
Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a dominánsszeptim–
akkordot.
Ismerje a szűkített szeptim–hangzat felépítését.
Tudjon – a tanultaknál jóval könnyebb dallamot – lapról olvasni.
Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam kiegészítésekkel lejegyezni
funkciót jelző basszussal együtt.
Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni.

Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit.
Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket.
Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit.
Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával.
–

Egy klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással).

–

Stílusfelismerés hangzó anyag alapján.

6. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–

Betekintés a reneszánsz zene művészetébe.

–

A barokk zene stílusjegyeinek, főbb műfajainak, zeneszerzőinek alaposabb megismerése.

–
További ismerkedés a XX. századi zene hangzás– és formavilágával, elsősorban a folklórizmus és a
neoklasszicizmus törekvéseivel (valamint a dodekafónia és más irányzatokkal a csoport képességeitől
függően).
–

A hat évfolyam műzenei és népzenei ismeretanyagának ismétlése, rendszerezése.

–

Az önálló elemzői munka készségének fejlesztése.

Ismeretanyag és hallásfejlesztés
–
Reneszánsz vokális és hangszeres művek, barokk áriák, táncformák, színpadi betétdalok, vokális és
énekelhető hangszeres művek, szemelvények, énekes megszólaltatása kottakép alapján.
–
A jellegzetes barokk fordulatok (komplementer ritmika, hemiola – imitáció, szekvencia,
ellenmozgás) megfigyeltetése, felismerése.
–

A művek harmóniai vázának megszólaltatása hangközmenetek, hangzatmenetek éneklésével.

–
Homofon és könnyű polifon többszólamúság éneklése és kamarazene–szerű megszólaltatása (a
tanulók hangszeres előadásában).
–

Kánonok éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is.

–
A XX. századi művek éneklése, hangszeres megszólaltatása, feldolgozása során a pentatónia, a
modális hangsorok, egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, bitonalitás, tizenkétfokúság, cluster
megfigyelése, felfedezése.
Hangközök:
–

A hangközök további gyakorlása, hallási elmélyítése. a hangközök rendszerezése.

–

A szűkített kvart fogalma.

–

Az enharmónia.

Hangzatok:
–

Az eddigiek gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése.

Zenei olvasás, írás
–

Reneszánsz zenei szemelvények, moduláló barokk és bécsi klasszikus dallamok olvasása.

–

Könnyű XX. századi szemelvények éneklése.

–

A zenei íráskészség segítése hallás utáni elemzésekkel.

–

Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után.

–

Memorizálás kottakép valamint hallás után.

Rögtönzés
–

Dallam– és ritmus kiegészítés.

–

Adott dallamhoz funkciós basszus éneklése.

–

Dodekafon dallamok szerkesztése, komponálása hangszeren.

–

XX. századi effektusok kipróbálása hangszeren.

Zenehallgatás
–
A reneszánsz zene harmóniáinak, szerkesztésmódjának megfigyelése, hangszereinek bemutatása,
felismerése a hallgatott művekben.
–

A régi barokk hangszerek jellegzetes hangzásának megismerése.

–

A barokk zenekar hangszerei. Continuo.

–

A zenekar concertáló szólamcsoportjainak megfigyelése hallás után.

–

A zenei dramaturgia az oratórikus művekben.

–

A barokk táncok a szvitekben.

–

A barokk variáció megfigyelése zenehallgatással.

–
A XX. század néhány kiemelkedő magyar alkotásának elemző megismerése, a magyar népzenei
elemek megfigyelése e művekben.
–

A zeneművészet korszakainak összefoglaló rendszerezése.

–

Stílusfelismerések zenehallgatás alapján.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Hemiola, komplementer ritmus.

–

Számozott basszus, continuo.

–

Imitáció, tonális és reális válasz. Fuga.

–

Motetta, madrigál, mise.

–

Tonalitás, bitonalitás, politonalitás.

–

Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság, cluster.

–

Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária.

–

A barokk versenymű. concerto grosso, concertálás.

–

A szvit és a barokk táncok (allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, gavotte).

–

Barokk variáció (passacaglia, chaconne, folia).

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Zenei elemzési képesség

–
Az alapvető zenei összefüggések felismerése, (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma), a zenei
gondolkodás és elemzési képesség alakítása hallás és kottaképi megfigyelés alapján.
–
Önálló elemzés (pl. klasszikus kis formák elemzése lehetőleg hallás után, nagyobb lélegzetű formák
elemzése kottakép alapján, tanári irányítással).

Ajánlott tananyag
Magyar népdalok.
Reneszánsz kórusművek, hangszeres táncok énekelhető szemelvényei.
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia
Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene
Dobszay László: A magyar dal könyve
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II.
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Bartók Béla: Mikrokozmosz
Bartók Béla: Gyermekeknek
Bartók Béla: 27 egyneműkar
Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába
Agócsy László: Bach olvasókönyv
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága
Frank Oszkár: A klasszikus moduláció
Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába
Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából
Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet)
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I–II.
Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 (kazetta és
munkafüzet)
Győrffy István: Dallamírási feladatok
Barokk hangszeres és oratórikus művek, áriák, színpadi betétdalok, opera részletek. (Válogatva J. S. Bach,
H. Purcell, G. F. Händel, A. Vivaldi műveiből)

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Barokk zene régi hangszereken.
XX. századi nagyobb lélegzetű mű illetve műrészlet feldolgozása.
(Pl. C. Debussy: A tenger, Bartók Béla: Concerto, Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, I. Sztravinszkij:
Petruska)

Követelmény

Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus dallamot és egy
művet a XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a megismert művek témáiból (elsősorban
Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).
A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális.
Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig.
Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig.
Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy hallás után memorizálni
és lejegyezni.
Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat.
Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról.
Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni.
Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával.
–

Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással).

–

Stílusfelismerés hangzó anyag alapján.

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat

3. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–
Bevezetés a klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok, majd
műzenei szemelvények megismerése.
–

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – főképpen a dúr és moll tonalitáson belül.

–

A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

A zenei pályára készülő tanulók intenzív felkészítése.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Kis éles, kis nyújtott ritmusok és a nyolcad triola további gyakorlása.

–

Nyolcad és tizenhatod felütés.

–

3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban is.

–

Ritmusmotívumok írása emlékezetből, hallás után 6/8–ban is.

–

A mazurka és siciliano ritmus jellemzőinek megfigyelése.

–

Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés

–
A módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási (vagy memoriter)
anyagon.
–

Az alterált hangokkal dallamfordulatok visszaéneklése hallás után.

–

Más népek népzenéjének többszólamú megszólaltatása.

–

Hangszerkíséretes dalok (tanári kísérettel).

–

Kánonok éneklése.

–
Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és
egyéni hangszerjátékkal is.
–

T–D–T, T–S–D–T kapcsolatok.

–

Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel.

Hangközök:
–

Az előző évben tanult hangközök gyakorlása, felismerés hallás után és kottaképről. Építés.

–

Új ismeretek: a kis és nagy szeptim, oldással.

–

Bővített kvart, szűkített, bővített kvint, oldással.

–

A hangközök megfordításai.

–

Könnyű hangközmenetek feldolgozása énekléssel.

Hangzatok:
–

Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban.

–

Építésük, felismerésük kottaképről.

–

A hármashangzatok megfordításának elve, a dúr és moll hangzat fordításai.

–

Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban.

–

A dominánsszeptim hangzat megfigyelése.

Hangsorok:
–

Dúrok, mollok, vezetőhangok 4#, 4b előjegyzésig.

–

Azonos alapú dúr és moll.

–

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése.

A formaérzék fejlesztése:
–

A periódus részeinek, zenei anyagának értelmezése, nyitás – zárás.

–

Kis kéttagú–, háromtagú forma, triós forma.

–

A kisformák hallás utáni felismerése.

Zenei olvasás, írás
–

Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.

–

Könnyű régi stílusú és új stílusú magyar népdalok lejegyzése.

–

Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban.

–

Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése hallás után.

–

Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről, – írás emlékezetből vagy hallás után.

–

A helyes kétszólamú kottaírás.

Rögtönzés
–

Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése.

–

Periódusok kiegészítése: zárások, adott előtaghoz utótag (A–Av, A–B).

–

Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése.

Zenehallgatás
–

Magyar és más népek táncai a műzenében.

–

Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból.

–

A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei.

–

A kamarazenekar, a szimfonikus zenekar a bécsi klasszikus korban.

Zenei szakkifejezések
–

Augmentálás, diminuálás.

–

Mazurka és siciliano ritmus.

–

Azonos alapú dúr és moll hangsor.

–

Kvintoszlop.

–

Kürtmenet.

–

Funkciók.

–

Hangnemi kitérés, moduláció, orgonapont.

–

Periódus, kéttagú–, háromtagú forma, triós forma, Da Capo.

–

Duett, duó, tercett, trió.

–

Partitúra.

–

A régi stílusú és új stílusú népdalok.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

Ajánlott tananyag
Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes stb. kísérőszólammal vagy
hangszerkísérettel.
Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres anyagából
is.
Két–három–négyszólamú könnyű kánonok.
Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, ÚtmutatóK
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. II.
Bárdos Lajos: Írások népzenénkről
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II.
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: A zenei– olvasás írás gyakorlófüzetei

Péter József: 165 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon
Bárdos Lajos: Európa peremén
Németh– Nógrádi– Puster: Szolfézs antológia
Kerényi M. György: Százszínű csokor
Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III.
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina Alapítvány,
Budapest)
Györffy István: Dallamdiktálás
Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber)

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Magyar és más népek táncai a műzenében (elsősorban a bécsi klasszikusok hangszeres táncai, valamint F.
Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei).
Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera és szimfónia részletek.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi klasszikus korból
előadni. A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.
Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4–8 ütem terjedelmű dallamot lejegyezni,
könnyű 4–8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni.

Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel a tanult
hangnemekben.
Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni.
Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép
alapján megállapítani.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, kis és nagy szext, kis
és nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket.
Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a szűkített és bővített
kvint hangközöket.
Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat; tudja
kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni.
Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését.
Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket.
Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–

A tanult zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával

4. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok

–

Zenei élményanyag bővítése.

–

A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése a bécsi klasszikusok művei alapján.

–

A többszólamú éneklési készség fejlesztése.

–

A tanult magyar népzenei anyag bővítése modális és a dunántúli pentaton hangkészletű dalokkal.

–

A zenei elemző képesség fejlesztése.

–

A zenei pályára készülők emeltszintű felkészítése.

Zenei ismeretek és hallásfejlesztés
–

Az előző évek készségfejlesztési eredményeinek átfogó (globális) alkalmazása.

–

A belső hallás és a zenei memória további intenzív fejlesztése.

–

Átkötés, pontozás, harminckettedek elsajátítása, gyakorlása.

–

Az alla breve további gyakorlása.

–

A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése.

–

5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal.

–

Műdalok éneklése zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével).

–

Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése, megfigyeltetése, elemzése.

–
A módosított szolmizációs hangok gyakorlása (di, ri, fi, szi, ta, ma) hangok énekléssel, különböző
fordulatokban.
–

Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei.

–

A kromatika megfigyelése.

–

Kromatikus fordulatok gyakorlása énekléssel: lapról olvasási anyagban és hallás után.

–

A késleltetés megismertetése.

–

A nyolcütemes klasszikus periódusforma dallam– és ritmusfordulatai.

–

Dallami variánsok, figuráció.

–

Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva és ábécés névvel.

–
Hangközmenetek megszólaltatása egyéni éneklés és zongora együtthangzásával is. Transzponálás
a tanult hangnemekbe.
–

A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása.

–

T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok.

–

T–D funkcióváltás felismerése hallás után.

–

Funkciós kisérőszólam éneklése a dallamhoz, szolmizálva és ábécés nevekkel.

–

A funkciójelző basszus árnyaltabb használata.

–

Maggiore– minore kapcsolatok, dallamok transzformálása.

–

Kitérés, moduláció a domináns hangnembe.

–

Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is.

–

A hangközök rendszerezése.

–
A tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel az eddigi
hangnemekben.
–

A bővített kvart és szűkített kvint éneklése oldással a tanult hangnemekben.

–
Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva, megnevezése ábécés nevekkel, lapról olvasása,
írása hallás után.
–

A dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításokban.

–

A szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással.

–
A dominánsszeptim oldással dúrban és mollban; éneklés szolmizálva és ábécés nevekkel,
felismerés felbontásban vagy együtthangzásban, felismerés kottakép alapján is, építés.
–

A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése.

–

Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig.

–

Modális hangsorok elsajátítása, felismerése kottakép alapján.

A formaérzék fejlesztése:
–

Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat.

–
A klasszikus (és romantikus) dal, a két– és háromtagú kis formák, visszatéréses típusok
megfigyelése.
–

Triós forma, rondó–, szonátaforma megismerése (könnyű szonatinákon keresztül).

Zenei olvasás, írás
–

Könnyű periódusok lapról éneklése.

–

Könnyű hangközmenetek lejegyzése hallás után.

–

A kétszólamú írás bevezetése (a kísérő szólamban funkciós főhangokkal).

–

Könnyű periódusok lejegyzése (funkciót jelző basszussal).

–

Népdalok lejegyzése szöveggel, énekes diktálás után.

–

A kétszólamú művek megszólaltatása ének–hangszer előadásban is.

Zenehallgatás
–
A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepe a zenei kifejezésben (alteráció, késleltetés,
hangzatfelbontások, kromatika, funkciók, zárlatok: feszültség – oldás, hangnemi kitérés, moduláció).
–

A bécsi klasszikus zene előadói gyakorlatának megfigyelése.

–

A szonátaforma megismerése, elemzése zenehallgatással is.

–

A kis formák felismerése hallás után.

Rögtönzés
–

Ritmuskíséret rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz.

–

Osztinátók.

–

Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése (A–Av, A–B).

–
Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel
(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.).
–

Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban.

A zenei elemző képesség fejlesztése:
–

A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során.

–

A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése.

–
A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció,
harmónia, forma).

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Hangnemi rokonságok, maggiore– minore, a hangnemi kitérés, moduláció.

–

Hangközfordítások, hangzatfordítások.

–

Tritonusz.

–

Figuráció.

–

Alteráció, kromatika.

–

Funkciók, funkciós vonzás, funkciós főhangok.

–

Késleltetés.

–

Kadencia, fél– és egész–zárlat, álzárlat.

–

Előjáték, utójáték, visszatérés, coda.

–

Homofon, polifon szerkesztési mód.

–

Imitáció.

–

Orgonapont.

–

Hangszeres és vokális zene.

–

Dal, opera, ária, szimfónia.

–

Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett.

–

Kisformák.

–

Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció.

–

Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opus.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

Ajánlott tananyag
Bécsi klasszikus hangszerkíséretes dalok, duettek.
Jól énekelhető szemelvények (témák) a szonátaforma, a szimfónia menüett tételének (triós forma) és az
opera és a kamarazene megismeréséhez.
Könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy éneklésre alkalmas hangszeres darab.
Kodály Zoltán: Biciniumok
Darabok Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából.
Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók
J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Kodály Zoltán: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: A zenei olvasás írás gyakorlófüzetei
Német–Nógrádi–Puster: Szolfézs antológia
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Péter József: 165 kánon
W. A. Mozart: 30 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon

Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Győrffy István: Dallamírási feladatok
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I.

Ajánlott zenehallgatási anyag:
J. Haydn, W. A. Mozart, L. Beethoven dalok, hangszeres táncok. Kamaraművek. Opera részletek.
Hangszeres szonáta és rondó megfigyelése hallás után is.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály biciniumot énekelni.
A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.
Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig.
Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult hangnemekben.
Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet.
Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok fordításait valamint a
dominánsszeptim hangzatot.
Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is.
Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.
Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat.
Ismerje fel a T–D funkcióváltozást hallás után.

Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni,
Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel,
Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján.
Tudja használni a zenei szakkifejezéseket.
Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–

A memoriter anyag egyéni bemutatással.

–
A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával

5. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű
formákkal.
–

Betekintés a romantikus zeneirodalomba.

–

Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával.

–

Az eddig elsajátított magyar népdalkincs bővítése.

–

Tudatos zenehallgatásra nevelés.

Ismeretanyag, hallásfejlesztés
–

Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása.

–

Nyolcad szinkópa, tizenhatod triola és változataik, szinkópaláncok, ritmusgyakorlatok.

–

Augmentálás, diminuálás.

–

Aszimmetrikus ritmusok megfigyelése, gyakorlása, elsajátítása.

–

Klasszikus és romantikus dalok, duettek, megszólaltatása.

–

Klasszikus kánonok éneklése.

–

Alterált fordulatok gyakorlása lapról olvasással, memorizálással.

–

Az alterációk szerepének megfigyelése, enharmónia.

–
Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, kórusművek
elsajátítása olvasással, énekléssel, memorizálással.
–

Két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is.

Hangközök:
–

A szűkített szeptim, a nóna és decima hangköz fogalma, gyakorlása.

–

A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció, fokozatos elhagyására.

–

Hangközmenetek (hangnemi kitéréses is) éneklése, szolmizálva, ábécés névvel.

–

A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók).

–

A dallam és funkciós kíséret megfigyeltetése, éneklése.

Hangzatok:
–

Az eddig tanultak hallási elmélyítése.

–

A szűkített hármashangzat megfordításai. Oldás dúrban és mollban.

–

A szűkített szeptimhangzat felépítése, oldása.

–

A dúr és moll hangsor minden fokára (kiemelten a funkciós főhangokra épített hármashangzatok).

–
A fá mint domináns basszushang (az V2 – I6 kapcsolat megfigyeltetése a fokszám tudatosítása
nélkül).
–

Egyszerű hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.

–

A hangközök és hangzatok funkciós jelentőségének megfigyelése.

Hangsorok:
–

Dúrok, mollok, vezetőhangok 7#, 7b előjegyzésig, a kvintkör.

–

A modális hangsorok jellemzőinek elsajátítása, éneklés, felismerés, gyakorlása 5#, 5b előjegyzésig.

–

Hangnemi rokonságok.

A formaérzék fejlesztése
–

Rendhagyó periódusok egyszerű két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése.

–

Az álzárlat, mint a bővítés eszköze.

–

A szonátaforma alaposabb ismerete.

Zenei olvasás, írás

–
Könnyű, klasszikus, alterációs fordulatokat tartalmazó, moduláló periódusok lapról éneklése
szolmizálva, alkalmi hangzóval (szöveggel) és ábécés névvel.
–

Hangköz–, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.

–

Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével).

–

Részletek éneklése, elemzése Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből.

–
Könnyű alterációs fordulatokat tartalmazó nyolcütemes klasszikus periódusok lejegyzése (funkciós
basszussal).
–

Memorizálás kottakép, valamint hallás után.

–
Hangközmenetek, hangzatmenetek, könnyű kétszólamú szemelvények ének–zongorás
megszólaltatása egyénileg is.
–

Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása.

Rögtönzés
–

Teljes periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján.

–

Változatosabb funkciójelző basszus–szólam éneklése dallamhoz.

–

Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megismert klasszikus zenei elemekkel.

A zenei elemző képesség fejlesztése:
–

Hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnembe.

–

A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során.

–

A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése.

–
A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam,
funkció, harmónia, forma).
–
Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, fogyás,
pont, vonal, dúr, moll bitonalitása).

Zenehallgatás
–

A klasszikus szonáták, szimfóniák versenyművek tételeinek formai megfigyelése hallás után is.

–

Variációk, variációs tételek – későbbi korokból is.

–

Kamarazenei együttesek megismerése: duó, trió, kvartett, kvintett.

–
Romantikus dalok és kis formák zenei (hangszeres karakterdarabok) kifejezőeszközeinek
megfigyelése.
–

Válogatás XX. századi művekből (pl. Bartók Béla: Concerto).

–

Stílusfelismerések zenehallgatás alapján.

Zenei szakkifejezések
–

A hangnemi rokonság.

–

Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés.

–

Bővült periódusok, külső és belső bővülés, nagy– és kisütemes írásmód.

–

Zárlatok (gyenge, erős, stb. álzárlat).

–

Klasszikus táncok.

–

A szonáta– és a variációs forma.

–

A klasszikus szimfónia, versenymű.

–

Az opera, nyitány, ária, recitativo.

–

Prozódia.

–

Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyag szerint.

Ajánlott tananyag
Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek válogatása énekes megszólaltatáshoz.
A klasszikus stílushoz közelálló romantikus műdalok és szemelvények.
Könnyű, első sorban vokális XX. századi művek.
Aszimmetrikus metrumú magyar népdalok.
Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató
Agócsy László: Zenei olvasókönyv
J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Péter József: 165 kánon
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár–képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján
Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia

Forrai Miklós: Duettek I–II.
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai
Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet
Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében.
Frank Oszkár: A klasszikus moduláció
Frank Oszkár: Schubert dalok
Győrffy István: Dallamírási feladatok
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. II. kötet.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel előadni, a megszólaltatás
legyen stílusos és muzikális.
Ismerje a kvintkört.
Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, együtthangzásban és kottaképről.
Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat 5#, 5b előjegyzésig a dúr és moll
hangsorokban.
Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; az alaphelyzetű
bővített hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim– és a szűkített szeptimhangzatot
együtthangzásban vagy felbontásban.
Tudjon hallás után lejegyezni:

–

alterációt tartalmazó hangközmenetet,

–

egyszerű hangzatmenetet,

–

bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal.

Tudjon
–
lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#, 4b előjegyzésig)
szolmizálva, vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel,
–

a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után memorizálni,

–

adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni,

–

ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat,

–

ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két– és háromtagúság, da capo stb.),

–

legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással,

–

A memoriter anyagból egyéni bemutatás,

–
A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.

6. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok

–

A zenei élményanyag bővítése.

–

A barokk zene alapvető stílusjegyeinek megismerése.

–

A zenei pályára készülő tanulók zenei készségeinek fejlesztése.

–

A továbbtanuláshoz szükséges ismeretek rendszerezése.

–

Az önálló gyakorlás – tanulás, elemzés képességének kialakítása.

Ismeretanyag, készségfejlesztés
–

A hallás utáni megfigyelőképesség fejlesztése.

–
Klasszikus és barokk áriák, színpadi betétdalok, vokális és énekelhető hangszeres művek,
szemelvények megszólaltatása kottakép alapján.
–

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése.

–

A klasszikus zárlatok megfigyelése, éneklése.

–

Rendhagyó klasszikus periódusok elemzése.

–

Kisütemes és nagyütemes periódusok, „fordított” periódusok.

–

Imitáció, tonális és reális válasz.

–
Jellegzetes barokk fordulatok (szekvencia, ellenmozgás, komplementer ritmus) megfigyelése,
hangoztatása, éneklése.
–

Betekintés a XX. századi zene formavilágába: dalok, művek témáinak, memorizálása.

–
A XX. századi művek feldolgozása: egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés,
tizenkétfokúság, cluster fogalmainak megismerése.
–

Az eddig tanult hangközök rendszerezése, gyakorlása.

–

Hangköz– és hangzatmenetek további gyakorlása.

–

Könnyű Reihe megszólaltatása hangszeren.

–

Intenzív hangközhallás fejlesztés a szolmizáció fokozatos elhagyása érdekében.

–

A hármashangzatok és fordításaik gyakorlása, abszolút rendszerbe helyezése.

–

A bővített hármashangzat fordításai (oldással).

–

A dominánsszeptim– és szűkített szeptimhangzat gyakorlása oldással.

–
A fentiek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel tonalitásban, tonalitáson kívül, azonos alsó
hangokra is.

Zenei olvasás, írás
–
Alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazó klasszikus periódusok, barokk dallamok
lapról olvasása, éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal (szöveggel) és ábécés nevekkel.
–

Könnyű XX. századi szemelvények éneklése, lehetőleg ábécés nevekkel.

–

Hangköz– és hangzatmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel, lejegyzése hallás után.

–
Kétszólamú, bővülést, hangnemi kitérést, esetleg modulációt tartalmazó klasszikus periódusok
lejegyzése.
–

Népdalok lejegyzése énekes diktálás után szöveggel.

–

Memorizálási feladatok kottakép, valamint hallás után.

–
Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú – hangnemi kitérést tartalmazó – kétszólamú
menetek ének–zongorás megszólaltatása egyénileg is.
–

Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve és hangszereken előadva is.

–
Hangszerkíséretes műdalok, áriák két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle
hangszeres együttesekkel is.

–

Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása, memorizálása.

Rögtönzés
–

Periódus előtagjához moduláló utótag rögtönzése.

–

Dallamhoz basszus rögtönzés.

–
Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megfigyelt, elsajátított klasszikus
fordulatokkal.
–

Improvizáció Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert zenei elemekkel.

A zenei elemző képesség fejlesztése:
–

A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során.

–

A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése.

–
A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam,
funkció, harmónia, forma).
–
Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, fogyás,
pont, vonal, dúr, moll bitonalitása).

Zenei szakkifejezések
–

Aautentikus, összetett zárlat.

–

Poliritmika, hemiola.

–

Számozott basszus.

–

Tonalitás, bitonalitás, politonalitás.

–

Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság.

–

Cluster.

–

Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária.

–

A szvit jellegzetes tánctételei.

–

A barokk versenymű, concertálás.

–

Fuga, reális és tonális válasz.

–

Opera, recitativo, ária, betétdal.

–

Szonátaforma, rondóforma, variációs forma.

–

A klasszikus versenymű, kadencia.

–

Tempó– és előadási jelek a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Klasszikus zenei szemelvények. Dalok, áriák, duettek, kánonok.
Barokk dalok, könnyű áriák, két– és háromszólamú vokális művek.
Reneszánsz kórusművek, táncok. Kodály Zoltán könnyebb kórusművei.
Néhány XX. századi énekes és hangszeres mű.
Magyar népdalok.
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I.
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret II.
Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene
Dobszay László: A magyar dal könyve
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II.
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Bartók Béla: Mikrokozmosz
Bartók Béla: Gyermekeknek
Bartók Béla: 27 egyneműkar
Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok
Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába
Agócsy László: Bach olvasókönyv
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága
Frank Oszkár: A klasszikus moduláció
Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába
Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából

Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet)
Győrffy István: Dallamírási feladatok
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok II– III. kötet.
Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 (kazetta és
munkafüzet)

Ajánlott zenehallgatási anyag
–

Reneszánsz kórusművek

–
Szvit, korál, kantáta–, passió–, oratórium–, versenymű–, operarészletek, hangszeres darabok (H.
Purcell, G. F. Händel és J. S. Bach művei)
–
Válogatás Bartók Béla, Kodály Zoltán kórusműveiből, hangszeres darabjaiból, I. Sztravinszkij, C.
Orff műveiből, valamint magyar kortárs zeneszerzők (pl. Kurtág György) darabjaiból.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt szöveggel emlékezetből,
öt művet a XX. századi könnyen énekelhető szemelvényekből (elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán
műveiből).
A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.
Ismerje
–

a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig,

–

a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig.

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult
négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel együtthangzásban hallás után.

Tudjon lejegyezni
–

alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet,

–

kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot.

Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és ábécés
nevekkel.
Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után.
Tudjon rögtönözni
–

periódus előtaghoz utótagot,

–

funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot.

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat.
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit.
Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését.
Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma),
önálló elemzésre.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–

A memoriter anyagból egyéni bemutatás.

–
A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

„A” tagozat
Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat.
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b
előjegyzésig.
Ismerje a
–

pentaton hangsorokat.

–

a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig,

–

a háromféle moll hangsort,

–

a kvintkört.

Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is.
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban:
Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, hármashangzatokat
és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás alapján.
Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig.

Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is.
Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.
Tudjon lejegyezni:
–

rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel,

–

igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal.

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni.
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni):
–

a magyar népzene stílusjegyeit,

–

a periódus fogalmát,

–

a kis formákat,

–

a triós formát,

–

a klasszikus szonátaformát,

–

a rondót.

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok,
kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a bécsi klasszikus zenében).
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
–

a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig;

–

a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig.

Tudja énekelni
–
ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult
négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban.
Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után.
Tudjon lejegyezni

–

hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot

Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot
Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után.
Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat.
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit.
Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését.
Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma),
önálló elemzésre.

A művészeti alapvizsga követelményei

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

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

A vizsga tartalma
„A” tagozat

Írásbeli vizsga
A) Feladatsor
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, hangközökre,
hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan

2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján.
Az idézet 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmaz, a felső
szólamban könnyebb alteráció előfordulhat.
A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és néhány
„támpont”–hang.
Az idézet zongorán tízszer hangozhat el.

3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott a mű
kottaképe. A szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. Az elemzés szempontjai:
hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése illetve felsorolása. A
művet a tanár zongorán bemutathatja.

B) feladatsor
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, hangközökre,
hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan

2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8–10–es
szótagszámú, tempo giusto, izometrikus.
A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.
A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban.

3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott a mű
kottaképe. A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú forma. Az elemzés szempontjai:
hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése illetve felsorolása. A
művet a tanár zongorán bemutathatja.
Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése.

Szóbeli vizsga
1. Memoriter anyag:
A vizsgázó
–

tudjon előadni öt népdalt,

–

ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit;

–
tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját
kíséret nem kötelező),
–

ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a
vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról a tanulónak kell
gondoskodnia.

A vizsga tartalma
„B”– tagozat („B”–tagozaton a vizsga mindkét része kötelező.)

Írásbeli vizsga
1. Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök megnevezésével. A
tanuló számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hangköz, elnevezéssel együtt. A hangközmenet
zongorán hatszor hangozhat el.

2. Hangzatlejegyzés
10 akkord felismerése és lejegyzése adott hang(ok)ra, oldással együtt
A tanuló számára adott a violinkulcs és a hangzatok alsó hangja. A feladat zongorán hatszor hangozhat el.

3. Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése funkciós basszussal
Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat tartalmazhat.
A tanuló számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.
Az idézet zongorán tízszer hangozhat el.
A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni.

Szóbeli vizsga
1. Egyszólamú klasszikus dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva és hangnévvel.
Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat tartalmazhat.

2. Memoriter anyag:
A vizsgázó
–

tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt,

–

ismerje azok legfontosabb jellemzőit,

–
tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársakkal, ill.
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),
–

ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

3. A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a vizsgabizottság
kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. Kottáról a tanulónak kell
gondoskodnia.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–

A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése.

–

Dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

–

Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága.

A szóbeli vizsga értékelése
–

a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása.

–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

Továbbképző évfolyamok „A”– tagozat

7. évfolyam „A”– tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése, a zenei készségek további fejlesztése.

–
A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetén keresztül a
kora barokkig.
–

A középkor világi zenéje.

–

A reneszánsz zene fénykora.

–

Az opera keletkezése.

–

A két– (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése.

–

Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra.

Ismeretanyag, hallásfejlesztés.
–

A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők).

–

Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal.

–

Trubadur, Minnesänger dalok, chansonok.

–

Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása.

–

A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése.

–

Az imitáció, a reális és tonális válasz.

–

Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása.

–

A reneszánsz stílusjegyek megfigyelése.

–

Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése.

–

Modális dallamok transzformálása.

–

A hangközök ismétlése, hallási elmélyítése.

–

Új hangközök elsajátítása: duo– és tredecima.

–

A modális hangsorok megismerése, a jellegzetes hangközök kiemelése.

–

Modális fordulatok megfigyelése, éneklése.

–

Plagális zárlatok megszólaltatása.

–

Memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése, memorizálása, írása emlékezetből.

–

Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is.

–

Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése.

–

Stílusjegyek összegyűjtése.

Zenei szakkifejezések
–

Melizma.

–

Motetta, mise, carol, anthem.

–

Madrigál, korál, zsoltár.

–

A gregorián mise állandó részei.

–

Recitatívó, ária, continuo.

–

Plagális zárlat.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Zenei szemelvények énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi zeneműveiből.
Gregorián ének, trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények.
Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.
Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.
(Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. Gastoldi, L. Marenzio és
más szerzők művei).
Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve
Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum
Lassus: 24 kétszólamú motetta
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret
Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII.
Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián?
Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Szabolcsi Bence: Zenetörténet
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Ajánlott zenehallgatási anyag
A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással.
A középkor világi zenéje.

A mise állandó részeinek megfigyelése.
A korabarokk opera, C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, és más szerzők
művei.
Reneszánsz hangszerek hangzásának megismerése.

Követelmény
Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két művet Kodály
Zoltán pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni.
Ismerje a kvintkört.
Tudjon könnyű egy– vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni.
Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni.
Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.

8. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyaggyűjtés a barokk kor zenéjéből.

–

A stílus alapos megismerése, elsősorban J. S. Bach és G. F. Händel alkotásai alapján.

–

A zenei készségek elmélyítése.

–

A zenei áttekintési képesség fejlesztése.

–

Nevelés az értékes zene szeretetére.

Ismeretanyag, hallásfejlesztés
–

A barokk hangszeres műfajok áttekintése.

–

A barokk variáció (folia, chaconne, passacaglia).

–

Az oratórium.

–
Barokk áriák, dalok hangszerkísérettel, duettek, kórusrészletek, korálok megszólaltatása
énekléssel, memorizálással.
–

A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról.

–
A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása
(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.).
–

Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, elemzése.

–

Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások.

–

Imitáció, reális, tonális válasz.

–

Zenei részletek éneklése, memorizálása, megszólaltatása hangszerekkel is.

–

Kánonok.

–

Többszólamú énekgyakorlatok.

–

Könnyű barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.

–
Zenei írás (hallás vagy kottakép memorizálása alapján) igen könnyű kétszólamú barokk homofon
és polifon műrészletek lejegyzése.

Rögtönzés
–

Imitáció, reális, tonális válasz szerkesztése, rögtönzése.

Zenehallgatás
–
Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai fordulatok–
műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez.
–

A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése.

–

Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is.

–

A fúga témák belépésének megfigyelése.

–

Oratórikus művekben a szereplők dramaturgiai megfigyelése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Barokk táncok, a szvit tételei.

–

Variációk: chaconne, folia, passacaglia.

–

Concertálás, concerto grosso, continuo.

–

Korál.

–

Mise, oratórium, kantáta, opera.

–

Fúga.

–

Ellentéma.

–

Dux, comes.

–

Modulációs irányok.

–

Rokon hangnemek.

–

Számozott basszus.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába
Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
C. V. Palisca: Barokk zene.
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
Szabolcsi Bence: Zenetörténet
Forrai Miklós: Ezer év kórusa

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája
Nagy Olivér: Partitúraolvasás
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Bertalotti: 56 solfeggio
Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II.
J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II.
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján
Győrffy István: Korál elemzések
Nógrádi László–Papp Károlyné–Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet
A zenehallgatási anyag partitúrái

Ajánlott zenehallgatási anyag
Válogatás C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, F. Couperin, J. Ph. Rameau
(hangszeres művek), A. Corelli (pl. La folia), A. Vivaldi (Négy évszak), A. Scarlatti, (dalok), D. Scarlatti
(hangszeres) műveiből énekes megszólaltatáshoz.
G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi oratóriumokból (pl. Júdás
Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái : Vízizene)
J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, versenyművek
invenciók, fúga, szvittételek témái. (Jesu meine Freude, Parasztkantáta, Brandenburgi versenyek, d–moll
zongoraverseny, a–moll hegedűverseny, egy kétszólamú invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes
Klavier sorozatból, d–moll preludium és fúga, h–moll szvit).

Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból.

Követelmény
Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással.
Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal előadni (pl.
Kodály: 15 kétszólamú énekgyakorlataiból).
Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát.
Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni.
Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni.
Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét.
Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek
felismeréséhez.
Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.

9. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok

–

A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése.

–
Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok,
kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével.
–

A zenei készségek elmélyítése.

–

A zenei áttekintési képesség fejlesztése.

–

Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra.

Ismeretanyag és készségfejlesztés
–
A klasszikus zene stílusjegyeiről, műfajairól, a zeneszerzők munkásságáról tanultak összefoglaló
ismétlése.
–
Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek
éneklése kottaképről.
–

A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–váltással.

–
A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése és a hallás utáni felismerés
gyakorlása.
–

A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben.

–

A zárlattípusok éneklése felbontva memorizálása, hallás utáni felismerése.

–

Az összetett autentikus zárlat megfigyelése.

–

A váltóhangok, kromatika. Késleltetés, előlegezés.

–

Jellegzetes alterált akkordok hangzási megfigyelése (a csoport képességei szerint).

–

Jellegzetes hangközök a harmóniákban (pl. bővített szext).

–

A dallam és harmónia szerves összefüggéseinek megfigyeltetése.

–

Klasszikus (főként moduláló) periódusok lapról olvasása, ábécés nevekkel is.

–

Könnyű hangközmenetek, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.

–
Romantikus fordulatok, oldások hangközmenet–, illetve hangzatmenetszerű megszólaltatása –
énekléssel, elsősorban ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal és lehetőség szerint zongorával is.
–
Romantikus műdalok, duettek, tercettek, könnyű kórusművek szimfóniarészletek megszólaltatása
hangszeres és énekes előadásban. (tanári közreműködéssel).
–
A tercrokon fordulatok, az enharmonikus moduláció, a lebegő tonalitás hallási és kottaképi
megfigyelése, éneklése, megszólaltatása kottakép alapján (hangszeren is).
–

A belső hallás fejlesztése, törekvés a szolmizáció fokozatos elhagyására.

–
Könnyű egy– és kétszólamú dallamok lejegyzése – mindkét stílusból – a dallamírás különböző
lehetőségeivel (pl. keretes írás).
–
Periódus (bővült, esetleg moduláló) lejegyzése könnyű funkciójelző basszussal (a csoport
képességétől függően).
–

A romantikus műfajok jellemzői.

–
Zenei formák ismerete: a kiválasztott, hallgatott, feldolgozott zeneművek alapján (szimfonikus
költemény, rapszódia, versenymű, nyitány, karakterdarabok jellegzetességei)

Rögtönzés:
–

Periódus–előtagra utótag, esetleg moduláló utótag rögtönzése.

–

Moduláló periódusok alsószólamának szerkesztése, rögtönzése.

–

Hiányos dallamok kiegészítése.

–

Dallamhoz kíséret szerkesztése.

Zenehallgatás
–

Egy bécsi klasszikus szimfónia és egy opera (vagy oratórikus mű) feldolgozása.

–

A funkciós forma– és harmóniavilág fokozatos fellazulásának megfigyelése hallás után is.

–

A nemzeti romantikus zene sajátos zenei kifejezőeszközeinek megfigyelése hallás után.

–

Hangszerelés, új hangszerek. A romantikus zenekar.

–

Hangulatok, érzelmek kifejezése a hangszeres művekben.

–

Az új zenei formák megfigyelése hallás után.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Zárlattípusok.

–

Előlegezés, késleltetés.

–

Álzárlatok.

–

Lebegő tonalitás.

–

Dalciklus.

–

Szimfonikus költemény.

–

Rapszódia.

–

Programzene.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag:
Bécsi klasszikus vokális, hangszeres, szimfonikus művek, drámai műfajok, dalok, változatos feldolgozása.

Válogatás romantikus vokális, hangszeres és szimfonikus művekből (dalok, duettek, hangszerszólók,
kamaraművek, versenyművek, szimfónia, szimfonikus költemény, opera és oratorikus művek).
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III.
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése
Frank Oszkár: Chopin
Frank Oszkár: Liszt
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet
Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar
Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák
Győrffy István: Dallamírási feladatok

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Ajánlott zenehallgatási anyag
L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek),
F. Schubert (dalok, szimfóniák),
F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, zongoraverseny),
J. Brahms (dalok, versenyművek),
F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc (zongoraversenyek, rapszódiák,
szimfonikus költemények),
R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),
M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány), B. Smetana (Moldva),
A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. Strauss (Till Eulenspiegel).

Követelmény
Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen előadni.
Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni.
Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit
Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat.
Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait.

Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni.
Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik címét.
Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek
felismeréséhez.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.

10. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyaggyűjtés a XX. század zenéjéből.

–
Ismerkedés a XX. század zenéjének főbb irányzataival, stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő
zeneszerző alkotásával.
–

A zenei áttekintési képesség fejlesztése.

–

Az „értő” zenehallgatás kialakítása.

Ismeretanyag és készségfejlesztés

–
Énekelhető egy és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, alkalmi
hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú énekgyakorlataira és
Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) megszólaltatására).
–

Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése.

–

A tonalitás fogalmának változásai.

–

A kitüntetett szerepű funkciók elhalványulása és megszűnése.

–

Bitonalitás, politonalitás.

–
Néhány XX. századi skála és akkordformáció megfigyelése, éneklése, ismerete a csoport
képességei szerint).
–

Az egészhangúság, az akusztikus skála, a dodekafónia, a skálamodellek fogalmának elsajátítása.

–

Az aleatória, a hangfürt (cluster) fogalma.

–

Clusterek megszólaltatása énekléssel, hangszerekkel.

–

Az aranymetszés megfigyelése.

–
Könnyű Bartók– és Kodály–dallamok lejegyzése keretes vagy folyóírással (vagy memorizálás
alapján).
–
A belső hallás folyamatos továbbfejlesztése: a hangköz és hangzathallás erősítése a XX. századi
művek megszólaltatásához.

Rögtönzés
–

A XX. századi komponálási technikák kipróbálása énekléssel és hangszerek bevonásával.

–

Reihe, hangfürtök komponálása.

–

Skála modellek szerkesztése.

Zenehallgatás
–

A különböző irányzatok főbb zenei jegyeinek megfigyelése.

–

A XX. századi zene partitúráinak megismerése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás,

–

Akusztikus és egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe.

–

Skálamodellek.

–

Téma. Fordítások: tükör, rák, ráktükör.

–

Tengely, polaritás, értelmezés a kvintkörön.

–

Aranymetszés.

–

Komplementer technika.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század különféle
irányzatainak zenéjéből;
az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi,
a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij,
az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij,

a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith, Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. Britten,
valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI.
Bartók Béla: Kórusművek
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: Kórusművek
Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések
Párkai István: Modern kórusetűdök
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Nógrádi László–Papp Károlyné–Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet
Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Frank Oszkár: Debussy harmóniák
Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében
Lendvai Ernő: Bartók stílusa
Kroó György: Miért szép századunk zenéje?
Kroó György: Miért szép századunk operája?
Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje
A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Ajánlott zenehallgatási anyag
Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök,
M. de Falla: Háromszögletű kalap,
Kodály Zoltán: Galántai táncok, Páva variációk,
Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára
Kórusművek (pl. Tavasz), Mikrokozmosz,
A. Honegger: Pacific 236, vagy Johanna a máglyán,
C. Orff: Carmina Burana,
Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia,
I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps, A tűzmadár, A katona története
B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások,
A. Schönberg: Egy varsói menekült.
Gershwin, Bernstein, Kurtág, Ligeti stb. művei.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), kórusműveiből,
énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni.
Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből.
Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, képviselőit és
jelentősebb alkotásaikat.
Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni.
Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához.
Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat

7. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–

A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetéig.

–

A reneszánsz zene fénykora.

–

A zenei készségek további fejlesztése, automatizálása.

–

A két– (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése.

–

Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra.

–

Felkészítés zenei pályára.

Ismeretanyag, készségfejlesztés
–
Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal (zsoltárok, himnuszok, alleluja–
dallamok).
–

A gregorián mise állandó részeinek megismerése.

–
Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása belső
hallás alapján.
–
A modális hangsorok fogalmának, jellemzőinek ismétlése. Gyakorlás: énekléssel, hallás utáni
megfigyeléssel, felismeréssel. Felépítés 4#, 4b előjegyzésig.
–

A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők, brevis)

–

A szopránkulcs bevezetése.

–

Modális többszólamúság. Kvintpárhuzam. Alaphármas párhuzamok éneklése.

–

A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése.

–

Az imitáció, a reális és tonális válasz fogalmainak elsajátítása.

–

Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása, elsajátítása.

–
A reneszánsz (modális) stílusjegyek megfigyelése Kodály műveiben is: modális hangsorok
alkalmazása, harmóniai jellegzetességek, formaépítkezés, a reneszánsz és a népzenei elemek
összekapcsolása.
–

Dallamok transzformálása különböző móduszokba.

–

A hangközök hallási elmélyítése. A belső hallás további fejlesztése.

–

A hangközök ismeretének bővítése az oktávon túli hangközökkel.

–

Építés megadott hangokra.

–
Új hangzatok: a szeptimhangzatok elsajátítása. Gyakorlása: éneklés különféle hangnemekben
ábécés nevekkel, építés, felismerése kottakép alapján
–

Plagális zárlatok megfigyelése, éneklése, megszólaltatása több hangnemben.

Zenei olvasás, írás
–

Modális dallamok lapról olvasása, memorizálása.

–

Olvasás szoprán kulcsban. Egyszerű dallamok átírása szoprán kulcsba.

–

Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése (lejegyzése hallás után).

–

Barokk idézetek lejegyzése egy– és két szólamban.

–

Két– és háromszólamú reneszánsz műrészletek leírása.

–

Intenzív memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése emlékezetből.

–
Jellemző hangközmenetek (oktávon túli hangközökkel is) és harmóniasorok éneklése ábécével,
lejegyzés és transzponálás.
–
Szeptimhangzatok és fordításaik éneklése és lejegyzése az alsó hang vagy az alaphang
megadásával.

Zenehallgatás
–

A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással.

–

Partitúra használata.

–

Gregorián mise meghallgatása, a mise állandó részeinek megfigyelése.

–

Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is.

–

Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése.

–

Stílusjegyek összegyűjtése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

C–kulcsok.

–

Módusz. Modális hangsorok.

–

Modális harmóniai fordulatok.

–

Melizma.

–

Motetta, mise, carol, anthem.

–

Madrigál. Korál. Zsoltár.

–

A gregorián mise állandó részei: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei.

–

Plagális zárlat.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag

Zenei szemelvények válogatása énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi zeneműveiből.
Gregorián ének és trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények.
Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.
Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.
(Válogatás Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. Gastoldi, L.
Marenzio és más szerzők műveiből).
Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII.
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve
Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián?
Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Követelmény
Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV – XVI. századi vokális polifónia különböző
műfajaiból, egy Bertalotti solfeggiot ének – zongora előadással, valamint két művet Kodály Zoltán
zenepedagógiai műveiből előadni. Az előadás legyen stílusos, muzikális, zeneileg pontos.
Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni felismerés).
Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat hangnemekben.
Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz–, könnyű harmóniamenetet lejegyezni.
Tudjon szopránkulcsban olvasni.
Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait.
Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei formákban. Alkalmazza
tudását hangszeres tanulmányaiban is.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
–

A memoriter anyagból egyéni bemutatások.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
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Fejlesztési feladatok
–
A barokk zene mélyebb megismerése. A korszak legfontosabb stílusjegyei, műfajai a korszak
kiemelkedő zeneszerzőinek alkotásaiban.
–

A zenei áttekintőképesség fejlesztése. A készségek automatizálása.

–

Felkészítés zenei pályára.

Ismeretanyag, hallásfejlesztés
–
Barokk vokális és hangszeres szemelvények éneklése szolmizálva, ábécés névvel, chiavetta
használatával. Mezzo– és tenorkulcs bevezetése, elsajátítása.
–

Barokk dalok, áriák, megszólaltatása hangszerkísérettel is.

–

A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása, feldolgozása.

–

Dominánsszeptim–fordítások, szeptimhangzatok megfordításinak elsajátítása.

–

Nápolyi szext, mollból kölcsönzött akkordok megfigyelése, éneklése.

–

A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról és hallás után.

–

Egyszerűbb Bach–korálok harmóniai elemzése, megszólaltatása énekléssel és zongorával.

–

Számozott basszus.

–
A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása
(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.).
–

Duettek, kórusok, kánonok éneklése, memorizálása. Kétszólamú énekgyakorlatok.

–
Jellegzetes barokk ritmikai és dallami fordulatok, harmóniák, formák felismerése hallás és
kottakép alapján.
–
A barokk szvit–tételek: allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, polonaise, gavotte,
bourrée jellegzetességei.
–

Barokk variációs formák: chaconne, passacaglia, folia elemzése, témák éneklése.

–

Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, megismerése (elemzése).

–

Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások.

–

Imitáció, reális, tonális válasz, dux, comes fogalmai, felismerés kottaképről.

–

Barokk díszítés.

Zenei olvasás, írás
–

Barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel is.

–
Zenei írás hallás után vagy memorizálás alapján: könnyű kétszólamú barokk homofon és polifon
műrészletek lejegyzése.
–

Barokk hangköz– és harmóniasor éneklése, írása, transzponálása.

Zenehallgatás
–
Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai fordulatok–
műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez.
–

A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése.

–

Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is.

–

A fúga témák belépésének megfigyelése zenehallgatással is.

–

Oratorikus művekben a szereplők, a dramaturgia megfigyelése.

–

Egy Bach–szvit feldolgozása

–

Invenció elemzése hallás után.

–

Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból.

–
A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto grosso
sorozataiból).
–

Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása.

Zenei szakkifejezések
–

Barokk variációk: Chaconne, Folia, Passacaglia.

–

Concertálás. Concerto grosso. Continuo.

–

Korál.

–

Mise. Oratórium. Kantáta. Opera.

–

Fúga.

–

Ellentéma.

–

Dux, comes.

–

Modulációs irányok.

–

Rokon hangnemek.

–

Számozott basszus.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag

Válogatás J. S. Bach, G. F. Händel és más barokk szerzők vokális és hangszeres műveiből énekes
megszólaltatáshoz és zenehallgatáshoz.
G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi oratóriumokból (pl. Júdás
Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái (Vízizene).
J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, versenyművek
invenciók, fúgák, szvittételek témái.
(Jesu meine Freude, Parasztkantáta, Brandenburgi versenyek, d–moll zongoraverseny, a–moll
hegedűverseny, egy kétszólamú invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból, d–
moll preludium és fúga, h–moll szvit).
Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat
Győrffy István: Korál elemzések
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
C. V. Palisca: Barokk zene.
Szabolcsi Bence: Zenetörténet
Forrai Miklós: Ezer év kórusa

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája
Nagy Olivér: Partitúraolvasás
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Bertalotti: 56 solfeggio
Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I–II.
J. S Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II.
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Ajánlott zenehallgatási anyag
Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból.
A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto grosso
sorozataiból).
Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, két művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből – zeneileg stílusosan,
pontosan, muzikálisan megszólaltatni.

Tudjon egy Bach–korált zongorázni, elemezni.
Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is.
Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú barokk idézetet.
Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni.
Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában.
Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
–

A memoriter anyagból egyéni bemutatások.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
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Fejlesztési feladatok
–

A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése.

–
Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok,
kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével.
–

A zenei készségek elmélyítése, automatizmusa.

–

A zenei áttekintési képesség fejlesztése.

–

Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra.

Ismeretanyag, készségfejlesztés
–

A klasszicizmus legfontosabb ritmikai, dallami, harmóniai és formai sajátosságai.

–
Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek
éneklése kottaképről.
–
A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–váltással,
majd ábécés nevekkel.
–
A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése (hangnemekbe helyezve) és a
hallás utáni felismerés gyakorlása.
–

A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben.

–

A szabályoktól eltérő felépítésű periódusok elemzése.

–

A klasszikus zenére jellemző hangköz–, hangzatmenetek éneklése és lejegyzése.

–
Két– és háromtagúság, da capo forma, rondóforma, variációs forma, szonátaforma ismétlése, az
ismeretek elmélyítése.
–

Könnyebb Bartók– és Sztravinszkij–dallamok és egyéb XX. századi műrészletek éneklése, írása.

–

Tájékozódás 7#, 7b előjegyzésig, hangnemek, hangnemi rokonságok.

–
Moduláció a domináns, szubdomináns és párhuzamos hangnembe, éneklése megfelelő dó–
váltással és ábécés névvel.
–

Az összetett autentikus zárlat megfigyelése.

–

Kadenciák éneklése ábécés névvel, zongorázása, transzponálása.

–

Funkciós kísérőszólam improvizálása.

–
Hármashangzatok, szeptimhangzatok, dominánsszeptim, szűkített szeptim – ezek fordításai,
éneklése, hangnembe helyezése.
–

Fentiek megfigyelése, használata a funkciós akkordok, harmóniai menetek árnyaltabbá tételében.

–

A klasszikus zene funkciós rendje.

–
Klasszikus periódusok (a szabályostól eltérő felépítésű, moduláló) éneklése, lejegyzése funkciós
basszussal.
–

A klasszikus zene harmónia–, funkció– és formarendjének fellazulása.

–

Az alteráció, kromatika, enharmónia, távolabbi modulációk megfigyelése éneklése, értelmezése.

–

Lebegő tonalitás, atonalitás.

–

Tercrokon hangnemek.

–

Mellékdominánsok, nónakkordok.

–

Az alt és baritonkulcs bevezetése.

–

Az új, jellegzetes romantikus dallami, harmóniai fordulatok megfigyelése, éneklése, felismerése.

–
Szemelvények a romantikus zeneszerzők vokális és hangszeres darabjaiból, éneklés szolmizálva,
ábécével, alkalmi hangzóval, megszólaltatás zongorán is.
–

Dalok éneklése saját zongorakísérettel.

–

Duettek, kórusművek.

–

Romantikus dallamok lejegyzése.

–
A romantikus zene műfajainak megismerése (szimfonikus költemény, ballada, fantázia, impromtu,
scherzo, capriccio, romantikus szonáta, versenymű, dalciklus).

Zenei szakkifejezések

Zárlattípusok.
Mellékdomináns. Nónakkord.
Előlegezés, késleltetés.
Álzárlatok.
Lebegő tonalitás.
Dalciklus.
Szimfonikus költemény.
Ballada, fantázia, impromtu,
scherzo, capriccio, rapszódia.
Programzene.
Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Válogatás a romantika mestereinek vokális, hangszeres és szimfonikus műveiből.
Válogatás Schubert dalaiból, kamaraműveiből.
A nemzeti romantika képviselőinek zenéje, műfajainak gazdag változatossága (Liszt Ferenc, G. Verdi, R.
Wagner, J. Brahms, R. Schumann, F. Chopin, A. Dvořák, M. Muszorgszkij és mások).
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat
Forrai Miklós: Duettek II.

Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia
Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III.
Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése
Frank Oszkár: Chopin
Frank Oszkár: Liszt
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
Szabolcsi Bence: Zenetörténet
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III.
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar
Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák

Ajánlott zenehallgatási anyag
L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek),
F. Schubert (dalok, szimfóniák),
F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, zongoraverseny),
J. Brahms (dalok, versenyművek),
F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc (zongoraversenyek, rapszódiák,
szimfonikus költemények),
R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),
M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány),
B. Smetana (Moldva), A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. Strauss (Till
Eulenspiegel).

Követelmény
Tudjon a tanuló öt romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két–két romantikus és XX. századi
többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni.

Tudjon két–három Bertalotti solfeggiot ének–zongorás előadással megszólaltatni.
Két–három Bach–korált zongorázni, elemezni.
Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait.
Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
–

A memoriter anyagból egyéni bemutatások.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.

10. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyaggyűjtés a XX. Század zenéjéből.

–
Ismerkedés a XX. Század zenéjének főbb irányzataival (impresszionizmus, expresszionizmus, –
folklorizmus, neoklasszicizmus), stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő zeneszerző alkotásaival.
–

A zenei áttekintési képesség fejlesztése

–

Emeltszintű felkészítés zenei pályára.

Ismeretanyag, készségfejlesztés

–
Énekelhető egy– és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, alkalmi
hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú énekgyakorlataira és
Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) megszólaltatására).
–

Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. Tükör, rák és ráktükör fordítások.

–
Énekelhető szemelvények a XX. Század többszólamú műveiből. (A könnyebb művek éneklése
alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.)
–

Dalok éneklése saját zongorakísérettel.

–

Könnyű kórusművek megszólaltatása.

–

XX. Századi művekből ritmusok megszólaltatása memorizálása, leírása

–

A tenorkulcs bevezetése.

–

Alteráció, kromatika, enharmónia megfigyelése a művekben.

–

Moduláció távolabbi hangnemekbe.

–

Lebegő tonalitás, atonalitás.

–

Egészhangú skála. Akusztikus hangsor.

–

Modellskálák és egyéb skálaformációk.

–

Modális sorok, pentaton és egészhangú hangsorok, akusztikus skála,

–

1:2, 1:3, 1:5 modellskála éneklése.

–

Polimodális alterációk.

–

Dodekafónia.

–
Szeptimakkordok fordításai, alterált akkordok: mellékdominánsok, szűkített szeptim– és bővített
szextes akkordok, nónakkordok megfigyelése kottakép alapján művekben, hangzatfűzésekben. Gyakorlása
különböző hangnemekben.

–

Alfa–akkordok.

–

Tengelyrendszer, polaritás, aranymetszés megfigyelése, fogalmai.

–
Jellegzetes dallami, harmóniai fordulatok felismerése a XIX. és a XX. századi zeneszerzők
alkotásaiban.
–

Romantikus, valamint XX. századi dallamrészletek olvasása, memorizálása.

–

Reihe sorok megszólaltatása. Lejegyzése hallás után.

–

Romantikus és XX. századi dallamok lejegyzése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás.

–

Akusztikus hangsor, egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe.

–

Skálamodellek.

–

Témafordítások: tükör, rák, ráktükör.

–

Tengely, polaritás.

–

Aranymetszés.

–

Komplementer technika.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század különféle
irányzatainak zenéjéből

az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi,
a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij,
az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij,
a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith, Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. Britten
valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből.
Kiegészítőanyag: J.S.Bach korálok, Bertalotti solfeggiok, Kodály Zoltán pedagógiai művei.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI.
Bartók Béla: Kórusművek
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: Kórusművek
Párkai István: Modern kórusetűdök
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat
Kroó György: Miért szép századunk zenéje?
Kroó György: Miért szép századunk operája?
Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében
Lendvai Ernő: Bartók stílusa
Orfeusz Hangzó zenetörténet–sorozat
Frank Oszkár: Debussy harmóniák
Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések
A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai
Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Ajánlott zenehallgatási anyag
C. Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök,
Kodály Zoltán: Galántai táncok,
Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára, Kórusművek, Mikrokozmosz,
A. Honegger: Pacific 236, Johanna a máglyán,
C. Orff: Carmina Burana,
Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia,
I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps,
B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások.

Követelmény
Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan – kórusműveiből,
énekgyakorlataiból éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni.
Tudjon két zenei részletet a XX. század vagy kortárs zeneszerzők műveiből.
Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, képviselőit és
jelentősebb alkotásaikat.
Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni.
Legyen gyakorlata a C–kulcsok olvasásában.
Ismerje a könnyebb XX. századi skála– és akkordformációkat.
Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.
Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására.
Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. Zenei ismereteit
tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához is.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
–

A memoriter anyagból egyéni bemutatások.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

„A” tagozat
Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, hangszeres
darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és –képleteket.
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang,
átmenőhang– késleltetés stb.)

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b– előjegyzésig.
Tudja a művek hangnemét megállapítani.
Ismerje
–

a kvintkört,

–

a hétfokú hangsorokat.

Ismerje
–

az egészhangú skálát,

–

az akusztikus hangsort,

–

a modellskálákat.

–

a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését

–

a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal).

Ismerje fel a funkciókat hallás után,
–

a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján.

–

a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság.

Ismerje
–

a tonalitás felbomlásának elvét,

–

a bi– és a politonalitást,

–

a Reihe–t.

Tudja
–

a dodekafónia,

–

az aranymetszés,

–

a cluster fogalmát.

Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról.

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel.
Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat.
Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit.
Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni.

Tudjon hallás után lejegyezni
–

könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal,

–

könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt.

–

lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot.

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.

Az általános követelményeken túl
Rendelkezzék a tanuló
–
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–
készség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
–

kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel.

Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában
önállóan, tudatosan alkalmazni.

„B” – tagozat
Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl:
–
a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei ismeretekkel és biztos zenei
memóriával,
–
olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú
továbbtanulásra,
–
a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, elmélyült, aktív
tanulási, gyakorlási képességgel.

Legyen képes a tanuló
–

a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben tájékozódni,

–
a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában önállóan,
tudatosan alkalmazni.

Zenei anyag:

Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt – különböző zenetörténeti
stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. A zenei anyag megszólaltatása, előadása legyen
muzikális, igényes és stílusos.
Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két–két jelentős művet, tudja azokat formailag és harmóniailag
elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni.
Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni.
Tudjon zongora–ének előadásban C–kulcsos műveket megszólaltatni.
Tudjon biztosan tájékozódni az alap– és középfokon megismert ütemfajtákban.
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben.
Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és énekelni.
Tudja a hármas– és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni.
Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel.
Tudjon lejegyezni
–

barokk kétszólamú idézetet,

–

bécsi klasszikus zenei szemelvényt,

–

könnyű XX. századi dallamot.

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel.
Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni.
Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb zenei kifejezéseit.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga
A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló
követelményszintű feladatsort állít össze.

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

A vizsga tartalma

Írásbeli vizsga
„A” tagozat
1. Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. Az idézet átlagos zenei mondat/periódus
hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a
metrum és a kezdőhang. Az idézet nyolcszor hangozhat el.
2 Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése.
A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra jellemző
jegyek ismertetése.

„B” tagozat

1. Imitációs szerkesztésű kétszólamú barokk vagy egyszólamú romantikus dallam lejegyzése.
A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum, és a kezdőhang értékkel. Az idézet nyolcszor
hangozhat el.
2. Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése.
A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra jellemző
jegyek ismertetése.

Szóbeli vizsga
„A” tagozat
1. Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet
tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt.

2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb jellemzőit; tudjon
énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól a XX. századig)
éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje
az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.

„B” tagozat
1. Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; a dallamban
legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne.
2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb jellemzőit; tudjon
énekelni hat műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól a XX. századig)

éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje
az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–

A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése

–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

–

Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága.

A szóbeli vizsga értékelése
–

a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása.

–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök

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

ZENEISMERET

A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy követelményeire épül. A szolfézs,
zenetörténet–zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeretanyag–részeinek felhasználásával
szerves folytatását jelenti az eddigi elméleti tanulmányoknak.

Célok és feladatok
–

a tanulók zenei műveltségének további gazdagítása, a zene iránti fogékonyság elmélyítése.

–
Az eddig tanult zenei ismeretek stiláris összefüggéseinek, szintézisének megteremtése: a
zeneművekben a dallam, a ritmus, a harmónia, a forma egységének és a zene egészének
megfigyeltetésével.
–

A zenei ismeretek, készségek fokozatos bővítése, a zenét „értve figyelő” tevékenység kialakítása.

Feladatai:
A zenei élményanyaggyűjtés.
A zenei nyitottság kialakítása.
A tudatos zenehallgatásra nevelés.

Az eddig megszerzett tudás fejlesztése és alkalmazási gyakorlatának kialakítása, tudatosítva a tanulók
szemléletében, hogy az elméleti tudás csak eszköz a zene mélyebb befogadásához.
A zeneművek értelmezése, elemzése során új dallami, harmóniai, formatani stb. ismeretek átadása.
A muzsikálási– éneklési kedv állandó „ébren tartása”: a zeneművek énekelhető részleteinek aktív
megszólaltatásával.
A népzene és műzene kapcsolatának bemutatása.
Zenetörténeti tájékozottság.
A zeneelméleti alapismeretek kialakítása.
A főbb zenei stílusok jellemző előadói apparátusainak, hangszereinek megismertetése.
Különböző előadói gyakorlatok megfigyeltetése.
A szolfézs, zenetörténet, zeneelmélet egymást erősítő szemléletének megalapozása.
A hangszertanulás segítése.
A zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek további megismertetése.
A tanulók kreativitásának, hallási és gondolkodási képességeinek fejlesztése.
A tanuló személyiségének gazdagítása a zene művelésének, befogadásának örömével.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok

Zenei ismeretanyag átadása
–

A zenei alapműveltség kialakítása, az értékes zene megszerettetése.

–

A zenei élményanyag bővítése.

–

Nevelés a tudatos zenehallgatásra.

–

A bécsi klasszikusok nagyobb lélegzetű formáinak megismerése.

–

Betekintés a romantikus zeneirodalomba és a XIX. század magyar zeneművészetébe.

–

Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és továbbfejlesztése.

Ismeretanyag, készségfejlesztés
–
A zeneirodalom–ismeret megalapozása művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével,
zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással.
–

A zenei készségek fejlesztése a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.

–

Az énekelt és meghallgatott művek témáinak memorizálása kottakép illetve hallás alapján.

–

A ritmikai érdekességek kiemelése, hangoztatása.

–

A periódus belső és külső bővülésének megfigyelése.

–

A funkciók váltakozásának megfigyelése, éneklése.

–

Az eddigi funkciós tapasztalatok bővítése, elmélyítése és alkalmazása.

–

A kísérőszólamok funkciós hangjainak változatos, árnyaltabb használata.

–

Kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnemekbe.

–

Álzárlat.

–

Zárlatok, jellegzetes harmóniai fordulatok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel.

–

A szonátaforma tematikus anyagainak megfigyelése, felismerése.

–

A rondóforma felépítése, téma és epizód felismerése.

–

A hangszerek, a zenei együttesek változatos csoportosításának megismerése.

–

A klasszikus és romantikus zenekar hangszerei.

–

A szimfóniatételek rendezési elvei.

–

Az opera zenei részei (felépítése).

–

A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zene hangzásvilágában.

–

Tercrokonság.

–

Műdalok, áriák énekes megismerése hangszerkísérettel (tanár vagy tanuló közreműködésével).

–
Kánonok, két– vagy többszólamú vokális művek énekléssel és megszólaltatása különféle
hangszeres együttesekkel is (kamarazeneként).
–

A zenehallgatási anyag részleteinek megszólaltatása egy, két vagy több szólamban.

–

A klasszikus formák ismétlő rendszerezése, tematikus anyagainak megfigyelése zenehallgatással is.

Rögtönzés
–

A csoport képességei szerint:

dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban,
dallamhoz ritmus–, ritmushoz dallam–osztinátó,
funkciójelző basszusok rögtönzése.

Kapcsolat a társművészetekkel
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések
–

A kvintkör ismerete.

–

Hangközök, hangzatok.

–

Hangnemi rokonságok.

–

Opusz.

–

Alteráció és vezetőhang.

–

Szonáta. Szimfónia. A szimfónia tételei, hangnemi és formai felépítése.

–

Coda. Attacca.

–

Rondó. Téma. Epizód.

–

A klasszikus opera. Nyitány, recitativo, ária, duett, tercett stb.

–

A romantikus dal. Dalciklus. Prozódia.

–

A verbunkos.

–

A romantikus opera.

–

A szimfonikus költemény.

–

Tercrokonság.

–

Verbunkos.

–

Tempó– és előadási jelzések: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

–

Tájékozódás a zenetörténeti és történelmi korokban.

Ajánlott tananyag
Klasszikus művek: J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven szimfonikus és hangszeres művei. Dalok.
Operák.
Egy bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása.
Egy Mozart–opera megismerése.
A klasszikus stílushoz közelálló romantikus alkotások: dalok vagy egy dalciklus (elsősorban F.Schubert
művészetéből).
Klasszikus vagy romantikus versenymű feldolgozása.
A magyar műzene: a verbunkos (Erkel Ferenc, Liszt Ferenc művei alapján).

Ajánlott tankönyvek, ajánlott irodalom
Dobszay László: A hangok világa V. és Útmutató
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. A bécsi klasszika
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika (I.)
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat
Németh –Nógrádi –Puster: Szolfézs antológia
Agócsy László – Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk!

Agócsy László: Szolfézs középfok
Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 romantikus egyneműkar
Ádám Jenő: A dal mesterei (dalok válogatva a kötetekből)
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia és formavilága – Hangzó zeneelmélet
Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai (sorozat):
Bartha Dénes: Beethoven kilenc szimfóniája
Ch. Rosen: A klasszikus stílus
S. Hughes: Mozart operakalauz
Kárpáti J. – Kroó Gy: Mozart operái
Szabolcsi Bence: A zene története
Dobák Pál: A romantikus zene története
Balassa–Gál: Operakalauz (kottás)
Tóth Dénes: Hangversenykalauz I–II: (kottás)
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.

Követelmény
Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 zenei témát emlékezetből.

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit (szimfónia, opera, romantikus dal,
versenymű, szimfonikus költemény).
Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzők, valamint Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fontosabb műveit.
Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert zeneszerzők nevét és a művek címét.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a társművészeti
alkotásokkal összekapcsolva.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag bővítése.

–

Az „értő” zenehallgatás kialakítása.

–

Betekintés a gregorián és a reneszánsz zenébe.

–

A barokk zene alaposabb megismerése.

–

Ismerkedés a XX. század zenéjével– elsősorban magyar szerzők műveivel.

–

Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és továbbfejlesztése.

–

A zenetörténeti tudásanyag rendszerezése, az alapfokon tanultak összefoglalása.

Ismeretanyag, készségfejlesztés
–
A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével,
zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással.
–

A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.

–

A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása.

–

Az énekelt és hallgatott zenei anyag stílusjegyeinek elsajátítás a művek elemzése alapján.

–

Barokk harmóniamenetek.

–

A polifónia.

–

Barokk műformák megismertetése.

–

Színpadi betétdalok, kórustételek.

–

A barokk opera.

–

A versenymű felépítése.

–

A szvit tánctételei.

–

A prelúdium és fúga.

–

Az oratórium.

–

A modern zene néhány irányzata: pl. folklorizmus, neoklasszicizmus

–

A XX. század komponálási technikái.

–

Akusztikus skála, egészhangú skála megfigyeltetése, éneklése.

–

Reihe.

–
A többszólamú éneklés fejlesztése a hallgatott zeneművek részleteinek megszólaltatásával:
reneszánsz kórusművek, kantáta–részletek hangszerkísérettel, kánonok, két– és többszólamú művek
megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is.
–

Néhány XX. századi mű( műrészlet) éneklése a csoport képességei szerint.

Rögtönzés
–
Dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban, dallamhoz ritmus– ritmushoz dallam–
osztinátó.
–

Dallamokhoz funkciójelző kísérőszólam.

–

A funkciójelző basszusok árnyaltabb alkalmazása.

–

A XX. század néhány kompozíciós technikájának (Reihe, cluster stb.) kipróbálása.

Kapcsolat a társművészetekkel
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések
–

Az eddig tanult ismeretek összefoglalása.

–

Hangközök, hangsorok 7#, 7b előjegyzésig,

–

Modális hangsorok; hangnemi rokonságok. Kvintkör.

–

Akusztikus skála, egészhangú skála. Reihe, cluster.

–

A különböző zenetörténeti korok stílusjegyei és műfajai.

–

Tájékozódás időrendben.

–

Gregorián zene.

–

Madrigál, motetta, mise.

–

Versenymű. Kantáta, oratórium, passió.

–

Szvit. Barokk tánctételek.

–

Preludium, fúga.

–

Concertálás, concerto, concerto grosso.

–

Cembalo, Fortepiano. Continuo.

–

A XX. századi zenekar hangszerei.

–

Folklorizmus, neoklasszicizmus.

–

Tonalitás, atonalitás, politonalitás.

–

Aranymetszés.

–

Tempó– és előadási jelzések a zenei anyaghoz kapcsolódóan

Ajánlott tananyag
Gregorián dallamok és reneszánsz kórusművek.
A barokk zene jellegzetes műfajai.
XX. századi hangszeres, zenekari és vokális művek elsősorban a magyar zeneművészetből.

Az alábbi művek, műfajok feldolgozása ajánlott:
J. S. Bach: a–moll hegedűverseny,
J. S. Bach: Kantáta részletek, passio részletek,
J. S. Bach: egy teljes zenekari szvit.
G. F. Händel: oratóriumrészletek.
H. Purcell: Dido és Aeneas – részletek.
Olasz és francia barokk szerzők művei.
Bartók Béla: Concerto,
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus,
Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, I. Sztravinszkij: Petruska, A. Honegger: Pacific 231,
B. Britten: Variációk egy Purcell témára, Népdalfeldolgozások.
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Németh – Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia
Agócsy László: Szolfézs középfok (I–IV)
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa

N. Harnoncourt: Zene mint párbeszéd (Monteverdi, Bach, Mozart)
Szabolcsi Bence: A zenetörténete
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat
Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje?
Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében
Kroó György: Bartók kalauz
Kroó György: Bartók színpadi művei
Breuer János: Kodály kalauz
Eősze László: Kodály Zoltán
Darvas Gábor: Évezredek hangszerei
J.H. van der Meer: Hangszerek az ókortól napjainkig
Szemelvények a zenehallgatáshoz (Tankönyvkiadó)
A zenehallgatási anyag partiturái és szövegkönyvek.

Követelmény
Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 témát emlékezetből énekelni vagy hangszeren
megszólaltatni.
Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Legyen képes Bartók Béla Concerto és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus c. művét jellegzetes témák
alapján felismerni.
Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit

–

a gregorián dallamokat,

–

a reneszánsz kórusműveket,

–

a barokk szvitet,

–

a preludiumot és fúgát,

–

az oratóriumot.

Ismerje a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, az atonalitás és a dodekafónia fogalmát.
Ismerje a zenetörténeti korokat és időrendi sorrendjüket.
Tudja az ismertebb zeneszerzőket, zeneműveket a megfelelő zenetörténeti korba helyezni.
Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert szerzők nevét és a művek címét.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a társművészeti
alkotásokkal összekapcsolva.
Az év végi vizsga anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek
alkalmazásával.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

Ismerje a tanuló
–

a tanult metrumokat,

–

a tanult ritmuselemeket és –képleteket, az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat.

–
a dallamhangok szerepét (főhang, átmenőhang, váltóhang, késleltetés) – tudja ezeket zeneileg
értelmezni.

Ismerje
–

a hangközöket;

–

a hangközfordítás elvét;

–

a hármashangzatokat és fordításaikat;

–

a dúr– és moll hangsor hangjaira építhető hármashangzatokat;

–

a fő– és mellékhármashangzatokat;

–

a dominánsszeptim– és a szűkített szeptimhangzatot (4#, 4b előjegyzésig);

–

a hangzatok fűzésének elveit, első lépéseit – (I– IV– V fok).

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 4 #, 4 b előjegyzésig.
Ismerje
–

a kvintkört,

–

az öt– és hétfokú hangsorokat,

–

a hangnemi rokonságokat,

–

a funkciók,

–

az alterációk szerepét,

–

a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.

Ismerje
–

a tonalitás felbomlásának elvét,

–

az egészhangú skálát,

–

az akusztikus hangsort.

Tudja ismereteit alkalmazni a készségfejlesztési és zenehallgatási anyagban, hangszeres darabjaiban.

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit:
–

a reneszánsz kórusműveket és táncokat,

–

a barokk zene (concerto grosso, versenymű, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, kantáta, opera),

–
dal)

a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonósnégyes, opera,

–
a romantika (dal, szimfonikus költemény, opera, hangszeres karakterdarabok) legfontosabb
műfajait.
–

a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát,

–

Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát,

–

napjaink kiváló zeneszerzőinek egy–egy alkotását.

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni, a zenetörténeti, a történelmi
korokat időben összekapcsolni és társművészeti alkotásokhoz kötni.
Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga
A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló
követelményszintű feladatsort állít össze.

A vizsga tantárgya és időtartama
Zeneismeret tantárgy
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

Az alapvizsga tartalma

Írásbeli vizsga
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a megismert, hangsorokra, hangközökre, hangzatokra, formai
ismeretekre vonatkozóan (4–5 kérdés) pld.
–

A hangnemi rokonságok felsorolása,

–

Hármashangzat–fordítások felismerése kottaképről,

–

Zárlatelemzés kottakép alapján,

–
Adott műrészlet kottaképe alapján a dallami jelenségek és a dallamhangok szerepének
megjelölése W.A.Mozart : C–dúr szonatina II. tétel első nyolc ütem (fő– és átmenőhangok), L.v.Beethoven:
Német tánc (C–dúr) első nyolc ütem, Hoffman V.: Szonatinagyűjtemény, Régi táncok gyermekeknek

2. Egy nagyobb lélegzetű bécsi klasszikus forma (szonáta forma, variációs forma, szimfónia ) felépítésének
ismertetése.

3. Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások rendezése korok szerint
Felsorolás elsősorban a barokk és a XX. századi zene és néhány társművészeti alkotás köréből.
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése.

Szóbeli vizsga
1. Memoriter anyag előadása
Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló énekléssel illetve
hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. Ssaját hangszerkíséret nem kötelező.)
A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos.
A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása
A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdéseket kap.
A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és
zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás,
–
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és
szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

A szóbeli vizsga értékelése
–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

Továbbképző évfolyamok

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyag bővítése a zenei alapműveltség kialakításához.

–

A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint.

–

Az alapfokon szerzett ismeretek, készségek elmélyítése, bővítése.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

Az „értő” zenehallgatásra nevelés.

Ismeretanyag– készségfejlesztés
–
A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével,
zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással.
–

A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zeneművek alapján.

–

A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése.

–

A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel).

–

A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása.

–

A belső hallás és memória intenzív fejlesztése.

–

A zenei elemzési képesség fejlesztése.

1. témakör A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális zeneirodalomban
–

A modális hangsorok teljeskörű megismerése– éneklés, felépítés 4#, 4b előjegyzésig.

–

Modális fordulatok kiemelése, éneklése. Megfigyelése zenehallgatásban.

–

Homofónia, polifónia, imitáció. Tonális, reális válasz.

–

Polifonikus etűdök éneklése. Homofón és könnyű imitációs részletek feldolgozása.

–

Kánonok éneklése.

–

Kánonokból partitura készítés, a harmóniai fordulatok megfigyelése.

–

Rövid ritmus– és dallamkánon szerkesztésének kipróbálása.

–

Korál feldolgozások többszólamú éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is.

–

A harmóniai fordulatok kiemelése, éneklése, megfigyelése.

–

A harmóniai elemzés alapjai: fokszámok, jelzések. Számozott basszus.

–

Hármashangzatok építése a dúr és moll hangsorok fokaira.

–

Mixturák éneklése.

–

A duett, tercett, kvartett megjelenése a drámai műfajokban.

–

Dramaturgiai szerepük, zenei megfogalmazásuk.

–

Egy–egy zenei kor stílusjegyeinek összefoglalása.

–

Rövid zenei részletek lejegyzése.

2. témakör Táncok a zenében
–

Az előző években megismert táncok jellemzőinek átismétlése.

–

Az ismeretek bővítése újabb táncformák jellegzetességeivel.

–

Olvasás, zenei írás, memorizálás elsősorban a barokk táncok köréből.

–

Ritmusok kiemelése, megszólaltatása (C.Debussy, M.Ravel, I.Sztravinszkij, Joplin műveiből).

–

A harmóniák szerepének megfigyelése.

–
Hangszerek, hangszercsoportok hangszínének megismerése. „Komoly zene” – „könnyű zene” –
jazzművészet.

–
A meghallgatott zeneművek témáiból válogatva memorizálás, zenei írás (abszolút rendszerbe
helyezés).
–

Stílusjegyek felismerése, megnevezése. Az anyaghoz kapcsolódó zenei kifejezések értelmezése.

Kapcsolat a társművészetekkel
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Ajánlott tananyag
1. témakör. A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális zeneirodalomban
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:
–

orgánum énektechnika (Ars Antiqua, Párizs)

–

hoquetus elv (Ars Nova, Machaut)

–

gregorián, chanson cantus firmus (Németalföld)

–

homofónia, polifónia (mise, motetta, madrigál)

–

népének és harmonizációja (a choral J.S.Bach művészetében)

–

fúgaszerkesztés, imitáció (dux–comes) művek J. S. Bachtól Kodály Zoltán művészetéig,

–

duett, tercett, kvartett H.Purcelltől G.Verdi–ig

–

kánonok válogatva Fornsete Nyárkánon–tól a XX. századi kánonokig,

–

kórusművek a reneszánsztól napjainkig

2.a) témakör Táncok a zenében
–
Műzenei táncok a középkortól a jazz elemek megjelenéséig: estampida, rondeau, pavane és
gagliarda, menüett, sarabande, gigue, gavotte, ländler, polka, polonaise, mazurka, verbunkos táncok,
csárdás.
–

A szimfóniák III. tétele: menüett, gavotte (J.Haydn, W.A.Mozart, Sz.Prokofjev).

–

A romantikus kisformák (F.Chopin).

–

A verbunkos (Liszt Ferenc rapszódiái, Erkel Ferenc operái),

–

A jazz elemei, ragtime, cake–walk (C.Debussy, I.Sztravinszkij művei

b) szvit és rondó
–

Barokk szvitek (J.S.Bach, G. F.Händel, F.Couperin),

–

Bécsi klasszikus rondótételek, rondók,

–
Rondók, szvitek a romantikából és a XX.sz. zenéjéből (M. Muszorgszkij, M. Ravel, I.Sztravinszkij,
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ránki György, Szabó Ferenc)

Dobszay László A hangok világa VI. és Útmutató
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő–romantika és XX. század I.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat
Németh– Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia

Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV.
Agócsy László Bach olvasókönyv
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat
H. Brown: A reneszánsz zenéje
Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár
J.S.Bach: Négyszólamú korálok
Győrfi István: Korálelemzések
Bartha Dénes szerk. A zenetörténet antológiája
Dobszay László: A magyar dal könyve
Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Tóth Dénes: Hangversenykalauz I–II. (kottás)
Kroó György: A hét zeneműve
Szabolcsi Bence: A zene története

Követelmény
Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.
Ismerje a többszólamúság megjelenési formáit, zenei jellemzőit a különböző zenei korokban.

Tudjon énekléssel illetve éneklő társakkal (vagy hangszer segítségével) zeneileg pontosan megszólaltatni
két szemelvényt a gregorián dallamok, két könnyű, rövid madrigált vagy részletet, két duettet a barokk,
bécsi klasszikus vagy romantika köréből.
Ismerjen a meghallgatott művekből 5–10 jellegzetes témát.
Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Ismerje a klasszikus zeneművészet legismertebb táncformáit, jellegzetességeit,
tudja zenei korokba helyezni.
Ismerje a bécsi klasszikus szimfóniák III. tételének felépítését.
Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).
Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek
alkalmazásával.

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez.

–

A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint.

–

A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

Tudatos zenehallgatásra nevelés.

Ismeretanyag– készségfejlesztés
–
A zenei műveltség bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, zenehallgatással,
irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással.
–

A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zeneművek alapján.

–

A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése.

–

A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel).

–

A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása.

–

A belső hallás és memória intenzív fejlesztése.

–

A zenei elemzési képesség fejlesztése.

3. témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban I.
A mise és requiem
–

Gregorián dallamok éneklése. A latin szövegek megismerése.

–

A zenei lejegyzés kialakulásának rövid összefoglalása.

–

A szolmizáció eredete. A többszólamúság kezdetei.

–

A zenei anyagból válogatva: éneklés, memorizálás, lejegyzés.

–

A cantus firmus bemutatása. A zenei szerkesztési módok ismertetése.

–

A reneszánsz művek harmóniáinak és zárlatainak megfigyelése, megszólaltatása.

–

Korabeli kottakép, C–kulcsok bemutatása.

–

A mise állandó részei.

–

Mise a klasszikus, romantikus korból és a XX. századból.

–

A requiem fogalma. Új misetételek.

–
A hangzások megfigyelése, összehasonlítása. A zenei kifejezőkészség gazdagodásának
megfigyelése, elemzése, okainak stiláris és történelmi háttere.
–

A Dies irae dallam éneklése, memorizálása, megfigyelése különböző művekben.

–

A romantika és a XX. századi zene komponálási technikáinak megismerése,

az alapfokon tanultak ismétlése, elmélyítése. (Tercrokonság, alteráció, a tonalitás, a forma felbomlása.)

4. témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban
–

A barokk variációk.

–

A basszus szólam kiemelése (éneklése, memorizálása) a passacaglia feldolgozása során.

–
A bécsi klasszika zenei formáinak ismétlő rendszerezése (a szonáta–, a variációs–, a rondó– és a
triós forma felépítése, tematikus anyagának ismerete).
–

A variálás megismerése– variációs lehetőségek (ritmikai, dallami, harmónia.

–

Maggiore, minore).

–

A variáció kipróbálása rögtönzéssel.

–

A témakörhöz kapcsolódó hangszerek megismerése– (történeti áttekintése).

–

A kamarazene és néhány műfaja, hangszer összeállításai (a válogatott zeneművek alapján).

–

A kvartettek, kvintettek előadói apparátusa– felépítése, tételrendje a klasszikus zenében.

–

A romantikus karakterdarabok zenei kifejező eszközei: hangszín, dinamika, alterációk.

–
Nemzeti táncok karakterének megfigyelése, jellemző ritmusainak kiemelése, hangoztatása –
különleges hangsorok megfigyelése
–

Témák éneklése, memorizálása, lejegyzése.

–

A XX. század komponálási technikája. Hangsorformációk. Tonalitás, atonalitás.

–

Témák megszólaltatása.

–

A klasszikus zene, a „könnyű” zene és jazz kapcsolata.

–

Klasszikus témák feldolgozásai e műfajokban. Jellegzetes hangszerek.

Kapcsolat a társművészetekkel:
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Ajánlott tananyag
3. témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban I.
a) A mise és requiem
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:
–

Gregorián misék

–

A Dies irae dallam és feldolgozásai (H.Berlioz, Liszt Ferenc, L.Dallapicolla)

–
A cantus firmus szerepe (részletek G.Machaut, G. Dufay, Josquin des Pres, G.P.Palesztrina
műveiből)
–
Misék: J. S. Bach: h–moll mise (tételek válogatva) J. Haydn, W.A.Mozart, F.Schubert, Liszt Ferenc,
I.Sztravinszkij műveiból részletek,
–

Requiemek: W.A.Mozart, H.Berlioz, G.Verdi, J.Brahms, I.Sztravinszkij, B.Britten,

–

Ligeti György kompozícióiból részletek.

4. témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban
–
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag (válogatva): a leggyakoribb zenei műformák, kisformák egy–egy
hangszer irodalmában és a kamarazene körében.
Hangszeres művek:
–

Orgonaművek: fúga, preludium, toccata, fantázia, passacaglia (elsősorban J.S. Bach művei),

–
zongora darabok a klasszikus és romantikus zeneirodalomból (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van
Beethoven szonáták,
–
az etűd, prelűd, nocturne, mazurka, polonaise, rapszódia, bagatell (F.Chopin, Liszt Ferenc, Bartók
Béla és más szerzők művei alapján),
–
a XX. sz. szóló zongorairodalma (C.Debussy, Bartók Béla, A.Schönberg, A Webern, Kurtág György
művei).

Kamarazene
–
a klasszikus és romantikus zeneirodalomból (J. Haydn vonósnégyes, W.A.Mozart: Fuvolanégyes,
Klarinét kvintett, D–dúr oboanégyes, L. van Beethoven: Tavaszi szonáta, B–dúr zongoratrió, gordonka–
zongora szonáta, Esz–dúr oktett, F.Schubert A–dúr zongoraötös, d–moll vonósnégyes, J.Brahms Á–dúr
hegedű–zongora szonáta– válogatva),

–
a XX. századból (néhány mű vagy részlet kiválasztása O.Respighi: Dór kvartett, I.Sztravinszkij: A
katona története (szvit), C.Debussy: Fekete–fehér (2 zongorára), M.Ravel: a–moll zongorahármas,
D.Milhaud: Braziliera (2 zongorára), Bartók Béla: Kontrasztok, Kodály Zoltán: Szonáta gordonkára és
zongorára, Hidas Frigyes: Fúvósötös, Kurtág György: Nyolc duó hegedűre és cimbalomra).

Dobszay László: A hangok világa VI.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Németh –Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia
Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV.
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Tóth Dénes: Hangversenykalauz

Szabolcsi Bence: A zene története
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat
Babits Mihály fordításában Amor Sanctus (Középkori himnuszok latinul és magyarul)
Darvas Gábor: Évezredek hangszerei
J.H. van der Meer: Hangszerek az ókortól napjainkig
Gonda János: Jazz

Követelmény
Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.
Tudja énekléssel (vagy hangszer segítségével) a Dies irae dallamot (kotta nélkül), öt–tíz jellegzetes témát a
megismert hangszeres vagy kamarazenei művek köréből stílusosan megszólaltatni.
Ismerje a meghallgatott zeneművek egy–egy jellegzetes témáját.
Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Legyen képes dallami, harmóniai, formai ismeretek alapján zenei korba helyezni műveket.
Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).
Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga

–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–

A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított

ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez.

–

A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint.

–

A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

A zenei elemzési képesség kimunkálása.

–

Az „értő” zenehallgatásra nevelés.

Ismeretanyag– készségfejlesztés
–

A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.

–

A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése.

–

A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel).

–

A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a szolmizációtól.

–

A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása.

3. témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban II.
Oratórium, passió, kantáta (anthem)
–

Az oratórium, a passió, a kantáta zenei jellemzőinek ismétlése.

–

Az anthem ismertetése.

–
Az oratórikus művek témája (tartalmi), felépítése, zenei részei (recitatívo, ária, arioso, kórustétel,
turba, choral), szereplői, dramaturgiája.
–

A művek dramaturgiája és a zenei részek közötti összefüggések bemutatása.

–

Az előadói apparátusok a különféle zenei korokban.

–

A kifejező eszközök gazdagodása a zenetörténeti korok egymásutánjában.

5. témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal
–

A concerto, concerto grosso a barokk korban. Felépítésük, tételtípusaik.

–

A barokk zenekar. A szóló és tömbhangzás megfigyelése.

–

A versenyművek kialakulása. A hangszerek fejlődése, új hangszerek megjelenése.

–

A concerto grosso és a versenyművek közötti különbség megfigyelése.

–

Versenyművek a klasszikus korban. Felépítésük. (A klasszikus formák ismétlése)

–

A versenyművek tartalmi, majd formai változásai a romantika és a XX. századi alkotásokban.

–

A műfaj új lehetőségei (rapszódia, variáció sorozat, szimfónia–concerto).

–

A hangrendszerek, harmóniák kiemelése a meghallgatott zeneművek elemzése során.

–

A művek egy–egy témájának, részletének éneklése, memorizálása, lejegyzése.

–

Ritmusok kiemelése, hangoztatása.

–

Jellemző harmónia sorok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel.

–

Harmóniai elemzés – (a csoport képességeitől függően).

Kapcsolat a társművészetekkel:
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Ajánlott tananyag
3. témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban II.
Oratórium, passió, kantáta (anthem)
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag :
–
A barokk kor kiemelkedő alkotásai (J.S.Bach . Karácsonyi oratórium, János vagy Máté passió,
Parasztkantáta, Kávékantáta; Weinen klagen… vagy Wachet auf…; G.F.Händel: Messiás vagy Judás
Makkabeus; Esterházy Pál: Harmonia Coelestis – c. művekből részletek.
–
A bécsi klasszikus kor oratorikus művei (pl. J. Haydn Évszakok, Teremtés; W.A.Mozart: Exsultate,
Jubilate, L.van Beethoven: Karfantázia)
–
Romantikus alkotások (F.Mendelssohn: Éliás, G.Rossini: Stabat mater, Liszt Ferenc: Szent Erzsébet
legendája),
–
XX. századi alkotások (A.Schönberg: Egy varsói menekült, I.Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia,
A.Honegger: Johanna a máglyán, C.Orff: Carmina burana, K. Pendrecki: Dies irae, Bartók Béla: Cantata
profana, Kodály Zoltán: Budavári Te Deum, Farkas Ferenc:Cantus Pannonicus, Szabó Ferenc: Föltámadott a
tenger, Sugár Rezső: Hősi ének, Petrovics Emil: Jónás könyve részletek.)

5 témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:
–

A concerto, concerto grosso, versenymű, sinfonia concertante műfajok jellemzői;

A.Corelli (12 Concerto grosso), A. Vivaldi (A négy évszak, Blockflőteverseny), J.S.Bach (Brandenburgi
verseny, cembaloverseny, a–moll hegedűverseny), G.F. Händel (F–dúr orgonaverseny), B. Marcello
(oboaverseny),
J. Haydn (Esz–dúr trombitaverseny, C–dúr gordonkaverseny), W.A.Mozart (Esz–dúr Sinfonia concertante,
Á–dúr klarinétverseny, d–moll zongoraverseny, Á–dúr hegedűverseny, D–dúr fuvolaverseny) L.van
Beethoven (Esz dúr zongoraverseny, D–dúr hegedűverseny)
R.Schumann (a–moll zongoraverseny), F.Chopin (e–moll zongoraverseny),
Liszt Ferenc (Esz–dúr zongoraverseny, Magyar fantázia), P.I.Csajkovszkij (b–moll zongoraverseny, D–dúr
hegedűverseny), A.Dvořak: h–moll gordonkaverseny,
M.Ravel (G–dúr zongoraverseny), I.Sztravinszkij („Baseli Concerto”), G.Gershwin (Kék rapszódia),
Sz.Prokofjev (Szimfónia–concerto), D.Sosztakovics (a–moll hegedűverseny), A.Hacsaturján
(Zongoraverseny), Dohnányi Ernő (Változatok egy gyermekdalra),
Bartók Béla (III. zongoraverseny), Járdányi Pál (Hárfaverseny), Kurtág György (Brácsaverseny) műveiből.

Agócsy László: Szolfézs középfok III–IV
Németh – Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Tóth Dénes: Hangversenykalauz
Szabolcsi Bence: A zene története
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat
Darvas Gábor: Évezredek hangszerei

Követelmény
Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.
Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján
legyen képes a műveket zenei korokba helyezni.
Tudjon két áriát (ária–részletet), két korált énekléssel, éneklőtársakkal megszólaltatni.
Tudjon idézni a megismert művekből 8–10 témát.
Ismerjen fel jellegzetes témák alapján néhány zeneművet.

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait.
Tudja a megismert zeneszerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).
Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni.

Az év végi vizsga anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alkalmazásával.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség kialakításához.

–

A zenei műfajok alaposabb megismerése.

–

A készségek további elmélyítése. Az ismeretek bővítése.

–

Rendszerező ismétlés.

–

A zenei elemzési képesség kibontakoztatása.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

Az „értő” zenehallgatás kialakítása.

Ismeretanyag–készségfejlesztés
–

A zenei készségek fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.

–

A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése.

–

A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel).

–

A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a szolmizációtól.

–

A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása.

–

A megismert műfajok áttekintő ismétlése.

3. témakör: Vokális műfajok a zeneirodalomban III.
a) dal, dalciklus,
b) opera, zenedráma, balett
–

A trubadurok, Minnesängerek szerepe, hangszereik ismertetése.

–

A dal műfajának kialakulása.

–

A barokk és klasszikus dal zenei jellemzői.

–

A dalforma, strófikus szerkezet, átkomponált dal.

–

A kísérő szólam dramaturgiai jelentősége.

–

A romantikus dallamszövés és harmóniák megfigyelése.

–

Az új modulációs irányokból a tercrokonság ismertetése.

–

Dalciklus– dramaturgiai összefüggések bemutatása.

–

A hangulatok, témák visszatérése a cikluson belül – megfigyelés, éneklés.

–

Harmóniasorok feldolgozása, megszólaltatása hangszerrel is.

A XX. századi dalok stílusjegyei.
–

A dalok szövege, prozódiája.(Utalás az irodalmi alkotásokra).

–

A mondanivaló és a zenei eszközök kapcsolata.

–
A magyar népdal megjelenése a XX. századi magyar zeneszerzők alkotásaiban. (A magyar
népdalstílusok összegező ismétlése).

Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei.
–

Recitatívók, áriák szerepe.

Mozgás, gesztus a zenében. A karakterek érzékelése a balettekben.
–

A különböző népek táncai, valamint a korabeli táncok a balett színpadon.

–

A ritmus, dallam megfigyelése – szimmetria, aszimmetria.

–

A XX. századi balett. A szereplők jellemzése zenei témákkal.

–

A zene és koreográfia összefüggése.

6. témakör Zenekari műfajok
–

Az alapfokon tanult szonáta–, rondó– és variációs forma ismétlése.

–

A szonátarondó. A scherzo tétel.

–

A bécsi klasszikus és a romantikus szimfónia felépítése (tételrend, tételtípusok).

–

A stiláris és formai jellemzők összefoglalása a hallgatott zenei anyag alapján.

–

Átmenet a romantikába: a tételformák fellazulása, új hangzások megjelenése.

–

A zenekari hangzás gazdagodása, új hangszerek megjelenése.

A XX századi zenekari művek effektusainak megfigyelése.
–

Visszautalás a klasszicizmusra– a neoklasszicizmus.

–

A szimfonikus költemények zenei szerkezete.

–

A programzene. Az irodalmi, képzőművészeti alkotások megjelenése a zeneművészetben.

–

Humor a zenében.

–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

Kapcsolat a társművészetekkel:
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Ajánlott tananyag
3. Vokális műfajok a zeneirodalomban III.
c) dal, dalciklus,
d) opera, zenedráma, balett
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: dalok, dalciklusok

–
A XIII. századi trubadur és minnesänger műdaloktól a XX. századi népdalfeldolgozásokig (a
trubadúrok, trouv?rek, minnesängerek művészete (Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok).
–

A klasszicizmus dalirodalma (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven dalok válogatva)

–
A romantika dalainak, dalciklusainak megismertetése (elsősorban F.Schubert, R.Schumann ciklikus
alkotásai).
–
A XX. sz. dalirodalma G.Mahler, M.Ravel, B.Britten, A.Schönberg, W.Williams, Farkas Ferenc művei
alapján.
–
.

A magyar népdalok feldolgozásai Bartók Béla, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Járdányi Pál műveiben

opera, zenedráma, balett a barokk kortól napjainkig
C.Monteverdi, H.Purcell, W.Gluck, W.A.Mozart, L.van Beethoven, G.Verdi, R.Wagner, P.I.Csajkovszkij,
I.Sztravinszkij, G.Gershwin, A.Berg, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Ránki György, Petrovics Emil,
Szokolay Sándor alkotásai.

6. Zenekari műfajok
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:
–
A szimfónia J.Haydn–tól napjainkig (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, F.Schubert,
R.Schumann, F.Mendelssohn, Liszt Ferenc, A.Dvořak, P.I.Csajkovszkij, G.Mahler, P.Hindemith, A.Honegger,
Sz.Prokofjev, D.Sosztakovics művei.
–
A szimfonikus költemény (tematika szerint csoportosítva); – irodalmi ihletésű (Liszt Ferenc,
R.Strauss); – tájleíró jellegű (B.Smetana, A.Borodin, J.Sibelius); – mese ihletésű (Sz.Prokofjev)
–
Zenekari művek a XX. századból (C.Debussy: A tenger, Kodály Zoltán: Páva variációk, Bartók Béla:
Táncszvit)

Dobszay László: A hangok világa IV–V–VI. kötet.
Agócsy László: Szolfézs középfok IV.
Nógrádi – Németh – Puster: Szolfézs antológia
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Kodály Zoltán– Vargyas L: Magyar népzene
Dobszay László: A magyar dal könyve
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Tóth Dénes: Hangversenykalauz
Szabolcsi Bence: A zene története
Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje?
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat
Balassa– Gál: Operakalauz (kottás)

Balettek könyve

Követelmény
Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.
Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján legyen képes a
műveket zenei korokba helyezni.
Tudjon három–három klasszikus és romantikus dalt zeneileg stílusosan előadni.
Tudjon legalább öt klasszikus témát kotta nélkül énekelni (vagy hangszeren megszólaltatni).
Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Ismerje fel a zeneműveket a jellegzetes témák alapján.
Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait, stiláris jellemzőit.
Tudja a megismert zeneszerzők munkásságát zenei korokhoz kapcsolni.
Tudja a szerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).
Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–

A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított

–

Ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

Ismerje a tanuló
–

a tanult metrumokat (beleértve az aszimmetrikus metrumokat is),

–

a tanult ritmuselemeket és – képleteket,

–
a dallamhangok szerepét – tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, beugró
váltóhang, késleltetés, előlegezés).
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: ismerje az oktávon túli hangközöket, a hangközök
sajátosságait.
Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b előjegyzésig.
Ismerje
–

a kvintkört,

–

az öt– és hétfokú hangsorokat,

–

a hangnemi rokonságokat.

Ismerje a XX. századi zenében használatos főbb hangrendszereket.
Ismerje a dúr és mollhangsor hangjaira építhető szeptimhangzatokat, a dominánsszeptim hangzat
fordításait.
Ismerje a hangzatok fűzésének elveit,
–

a zárlattípusokat,

–

a funkciók,

–

az alterációk szerepét,

–

a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát, ismerje fel ezeket kottakép alapján,

–

a tercrokonság fogalmát,

–

a tonalitások különféle típusait,

–

a zenei szerkesztésmódokat.

Ismerje a főbb zenetörténeti korok stiláris jellemzőit, a stíluskorszakok főbb zenei műfajainak
jellegzetességeit.
Ismerje a
–

középkor gregorián zene, mise,

–

a reneszánsz kórusművek és hangszeres zene,

–
a barokk zene (concerto grosso, versenyművek, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, kantáta,
passió, opera, hangszeres műfajok),
–
a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonósnégyes, opera,
dal, egyházi műfajok),
–
a romantika (dal, szimfonikus költemény, szimfónia, opera, hangszeres karakterdarabok)
legfontosabb műfajait.
Legyen ismerete a XX. századi zene egészéről, kiemelkedő alkotó egyéniségeiről, műalkotásairól,
irányzatairól,
–

a népzenei és műzenei hagyományokhoz való viszonyáról.

Ismerje Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát, alkotásait – valamint napjaink kiváló zeneszerzőinek
egy–egy művét.
Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni.
–

a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni.

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.

Legyen képes
–

az elsajátított zenei fogalmakat szakszerűen használni,

–

zenei megfigyeléseit rendszerezni,

–

zenetörténeti összefüggésekben tájékozódni,

–

a zenei alkotások és a társművészetek kapcsolatait felismerni.

Tudja ismereteit alkalmazni az öntevékeny zenehallgatás során is.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga
A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló
követelményszintű feladatsort állít össze.
A vizsga tantárgya és időtartama
Zeneismeret
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

A vizsga tartalma
Írásbeli vizsga
1. Bécsi klasszikus mű elemzése hallás és kottakép alapján

A tanuló a mű kottáját kézhez kapja. (Ajánlott egy zongorára írt triós vagy variációs forma – a kottán a mű
szerzője és címe ne legyen feltüntetve.
Feladatok:
–

A zenei korszak megjelölése– esetleg a szerző megnevezése.

–

A hangnem megállapítása, a hangnemi folyamatok vizsgálata.

–

A műben megfigyelt ritmikai, dallami jelenségek felsorolása.

–

A funkciós és harmóniai jellegzetességek megjelölése– zárások elemzése.

2. Teszt kérdések zenei ismeretekből (5–6 kérdés) pld.
–

Soroljon fel a barokk korszak stílusjegyeiből legalább hármat!

–

Ismertesse a klasszikus szimfónia tételrendjét!

–

Soroljon fel XX. századi skála–formációkat!

–

Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások egymáshoz rendezése.

–

Három jellegzetes zenei téma felismerése kottakép alapján.

–
stb.)

Három jellegzetes ritmus felismerése (teljes) kottakép alapján (pl. boleró, mazurka, verbunkos

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése.

Szóbeli vizsga
1. Memoriter anyag előadása
–
Öt műzenei szemelvény (szabadon válogatva a tanult zenei korok anyagából) előadása szóló
énekléssel, illetve hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal.

–

A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos.

–

A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása
–

A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdésekre válaszol.

–
A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és
zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás,
–
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és
szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

A szóbeli vizsga értékelése
–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

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

ZENETÖRTÉNET–ZENEIRODALOM

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt embereket
neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, valamint a zene aktív
művelésére, és sajátos eszközeivel, minél szélesebb körű zenei műveltséget biztosítson.

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai
–
a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, az eddig megszerzett
készségekre építve,
–

hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése.

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb
megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stílusjegyeire,
társművészeteire, mestereire, alkotásaira.

Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a tanulókat
–

rendszeres hangverseny– és operalátogatásra,

–

a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására,

–

a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre,

–

értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására,

–

aktív társas muzsikálásra.

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene bármely
műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud.
Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és
társművészetekben).
Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok

Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig).

Zenei ismeretek átadása – Tananyag
Bevezetés a zenetörténetbe
1. A zene eredete a fizikai, a biológiai és az emberi lét szintjén:
–

a rezgő anyag zenei tulajdonsága, a felhangok fogalma;

–

fizikai környezetünk és a természet zeneszerű jelenségei;

–

a biológiai zeneiség szerepe a társas élőlények kommunikációjában;

–
a madarak lassított mikro–dallamainak sajátos „zeneisége””, a zene alapelemeinek megfigyelése
(hangköz, ritmus, motívum, motívumlánc, pentaton hangkészlet, transzpozíciós technika, népdalszerű,
„tengelyváltós” mikro–dallamok);
–

az emberi zene eredethipotézisei, esztétikai–művészeti funkciója.

2. A természeti népek zenéje:
–
stb.);

a zene szerepe az ősi társadalmak életében és kultúrájában; zenélési alkalmak (mágia, munka

–

az ősi dallamosság (gyermekdalokra, ősi siratókra), a legegyszerűbb zenei formák;

–

a többszólamúság legősibb formái (párhuzamos éneklésmód, heterofónia, dallam+osztinátó stb.);

–

az ősi hangszerek.

Szakkifejezések, fogalmak definiálása, tudatosítása, összekapcsolása az élőzenével.
3. A hangrendszerek kialakulása:
–

a pentatónia és diatónia jellemzői, önálló stíluskörei, élőzenei megnyilvánulásai.

Az ókori és ókori eredetű zenekultúrák:
–

a mezopotámiai, egyiptomi, kínai, japán, indiai, indonéziai, zsidó és görög zenekultúra.

Az európai középkor zenekultúrája:
–
a gregorián ének kialakulása, elnevezése, jellemzői, lejegyzése, énekfajtái, liturgiában betöltött
szerepe;
–

a szolmizáció keletkezése;

–

a világi műzenestílus megszületése: trubadúrok, trouvérek;

–

a többszólamúság kezdeti formái (az organum típusai);

–

ars antiqua (13. század).

A reneszánsz zenéje:
–

a reneszánsz kezdetei: az ars nova művészete (Machaut, Landini – 14. század);

–

a homofónia és polifónia fogalma;

–

egyházi műfajok: mise, motetta;

–

Németalföld művészete (Dufay, Ockeghem, Josquin és kortársaik – 15. század);

–

a klasszikus vokálpolifónia (Palestrina és Lassus – 16. század);

–

világi vokális műfajok: frottola, villanella, madrigál, chanson, históriás ének;

–
hangszeres zene: táncok, táncpárok, vokális művek hangszeres átiratai, az önálló hangszeres
műfajok kialakulása (prelúdium, fantázia, toccata);
–

a kor magyar műzenéje (Tinódi és Bakfark – 16. század).

Ajánlott tananyag
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: Zeneműkiadó,
1957.
Szőke Péter: A zene eredete és három világa. Budapest: Magvető, 1982.
Művészetismeret – Zenetörténet. Őskor, ókor. A szöveggyűjteményt szerkesztette: Kovács Brigitta. Az
Alternatív Közgazdasági Gimnázium tankönyve. Budapest, 1991.
Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Budapest: Editio Musica, 1993.
Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Budapest: Zeneműkiadó, 1981.
Escigno, E. – Garavaglia, R.: A keresztény és világi ének a középkorban. Budapest: Zeneműkiadó, 1987.
Orselli, Cesare: A madrigál és a velencei iskola. Budapest: Zeneműkiadó, 1986.

Követelmény
–
Az ókori, középkori, és reneszánsz zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Tájékozódás a barokk kor művészetében, főbb műfajaiban.

Zenei ismeretek átadása – Tananyag
A barokk stílus kialakulása, jellemzői:
–
a monódia; a firenzei Camerata; az opera születése; a görög és római mitológia szerepe a barokk
operákban és más világi műfajokban;
–

Monteverdi – opera és madrigál;

–

Schütz – német egyházi zene a 17. században;

–

Lully, Couperin, Rameau: a francia opera és billentyűs zene a felvilágosodás korában;

–

Purcell – az angol opera (Dido és Aeneas);

–
Corelli, Vivaldi, – concerto és concerto grosso Itáliában, illusztratív jelenségek a hangszeres
zenében: a programzene a barokkban (pl. Vivaldi program–versenyművei: Négy évszak stb.);
–

Domenico Scarlatti szonátái – a „virtuóz” billentyűs zene a barokk korszakban;

–

Telemann – „Tafelmusik” – szórakoztató zene a 18. század első évtizedeiben.

A főbb vokális és hangszeres műfajok bemutatása a korszak zeneszerzőinél: opera, oratórium, kantáta,
passió, szonáta–típusok (sonata da camera, sonata da chiesa), concerto grosso, concerto, fúga, rondó,
variáció (passacaglia, chaconne), szvit stb.

Bach és Händel művészete

1. Bach életútja, az életének főbb állomásaihoz kapcsolódó műfajok:
–
vokális művek: egyházi és világi kantáták, passiók, a különböző vokális formatípusok részletes
megismerése (recitativo secco és accompagnato, ária, arioso, korál, turba stb.);
–

a korál szerepe Bach műveiben;

–
hangszeres művek: billentyűs hangszerre írt polifon műformák (prelúdium, toccata, fantázia és
fúga, korálelőjáték, passacaglia), zenekari szvitek (táncformák), versenyművek, ciklikus alkotások.

2. Händel művészete, életútja, főbb műfajai:
–

operák, oratóriumok (egyik kompozíciójának részletes megismerése),

–

szvitek, concerto grossók, orgonaversenyek.

A korszak általános stílusjegyeinek, főbb tendenciáinak tudatosítása a két nagy mester művészetében.

Ajánlott tananyag
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: Zeneműkiadó,
1957.
Palisca, Claude V.: Barokk zene. Budapest: Zeneműkiadó, 1976.
Lise, G. – E. Rescigno: A 18. századi opera Scarlattitól Mozartig. Budapest: Zeneműkiadó, 1986.
Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Wolff, Christoph: A Bach–család. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1989.

Követelmény
A barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei
szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

Követelmények a alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a feldolgozott zenetörténet stíluskorszakok időrendjében.
Ismerjék fel az adott zenei korszak jellemző zenei példáit, a feldolgozott művek jellegzetes tematikus
részleteit.
Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez,
formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket.
Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek
idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga

A vizsga tantárgya és időtartama
Zenetörténet–zeneirodalom
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

A vizsga tartalma
1. Írásbeli vizsga
A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai programja alapján hasonló
követelményszintű feladatsort állít össze.
A). Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / zenetörténeti korszak
főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak ismeretére, elemzésére
vonatkozó témában.
Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alkotásainak köréből
választódjon.
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése.

B.) A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres műfaj
bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit (táncok, táncpárok), fúga). Domenico
Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése.
–
Egy – a tanuló által ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy
évszak, Bach: hangszeres vagy vokális mű elemzése).

Szóbeli vizsga
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév feldolgozott
zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji,
formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad.
A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához
szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a vizsgát szervező intézmény
biztosítja.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás;
–
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és
szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

A szóbeli vizsga értékelése
–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
A bécsi klasszika, valamint a korai romantika művészetének megismerése.
Tájékozódás a bécsi klasszikus zene legfontosabb műfajaiban, a kis– és nagyformák világában, valamint a
korai romantika főbb stílusjegyei, élményanyaga, mestereinek művészete.
(Elsősorban Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert művei).

Zenei ismeretek átadása – Tananyag
Átmenet a barokk és klasszika között:
–

az „érzelmes” (C.Ph.E.Bach), a „gáláns” (J.Chr.Bach) stílus;

–

a mannheimi–iskola (Johann Stamitz) – a zenekari hangzás átalakulása.

A műfajok, a formák és a zenei nyelv átalakulása a barokk és klasszika határán.

A bécsi klasszika főbb stiláris, formai, szerkezeti, hangnemi, harmóniai sajátosságai, a korszak legnagyobb
mestereinek művészetét elsőrendűen reprezentáló műfajok alapján:
–
Gluck (a barokk opera műfaji tradícióinak továbbélése és átalakulása a 18. század második felében,
a gluck–i „operareform”);
–

Haydn (szimfónia, vonósnégyes, oratórium);

–

Mozart (szimfónia, zongoraverseny, divertimento, szerenád, opera);

–
Beethoven (szimfónia, nyitány, versenymű, vonósnégyes, zongoraszonáta); életmű két korszak
határán, a „klasszikus” és a „romantikus” Beethoven.

Formatani összegzés:
–
periódus, bővített periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós forma, rondó, variáció,
szonáta, szonátarondó;
–

vokális tételtípusok: recitativo (secco, accompagnato), ária, együttesek, kórus stb.

A klasszikus zene stiláris egységén belül az egyes mesterek műveinek stiláris vonásai.

A korai romantika főbb stíluselemei
Schubert művei alapján: dal, dalciklus, szimfónia, zongoraművek, kamarazene.

Ajánlott tananyag
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: Zeneműkiadó,
1957.
Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái. Budapest: Zeneműkiadó, 1979.
Sadie, Stanley: Mozart. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1987.
Parouty, Michel: Mozart, az Isten kegyeltje. Budapest: Park Könyvkiadó, 1991.

Kerman, Joseph – Alan Tyson: Beethoven. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1986.
Szabolcsi Bence: Beethoven. Művész és műalkotás két korszak határán. Budapest: Gondolat, 1960
Bartha Dénes: Beethoven és kilenc szimfóniája. Budapest: Zeneműkiadó, 1975.

Követelmény
A bécsi klasszikához, valamint a korai romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
A romantika zenéje:
–

a klasszicizmus formavilágának továbbélése, átalakulása, felbomlása;

–

stiláris és esztétikai változások, új műfajok a 19. század zenéjében;

–
a zeneszerzők egyéni hangja, egyes műfajok megkülönböztetett szerepe a különböző mesterek
életművében.

Zenei ismeretek átadása – Tananyag

A romantika élményanyaga: új témák (történelem, mítosz, irracionalitás, népiesség stb.) a 19. században;
–

természeti élmények a romantikus zenében;

–
az irodalom, a képzőművészet, a filozófia és zene kapcsolódási pontjai a romantika korában
(Goethe, Schiller, Heine, E. T. A. Hoffmann, Hugo stb. művei a dal–, az opera– és a hangszeres zenében);
Új műfajok:
–

a romantikus „karakterdarab”,

–

a dal 19. századi virágzása,

–

a programszimfónia, szimfonikus költemény;

A történeti szemlélet kialakulása (Schumann, Mendelssohn, Liszt – a barokk korszak zenéjének
újrafelfedezése);
Nemzeti stílusok kialakulása:
–

Chopin, Liszt, Grieg, Smetana, Dvořák, Csajkovszkij művészetének nemzeti vonásai,

–

a német és francia romantika;

–

a magyar nemzeti stílus: a verbunkos;

–

a hangszerek fejlődése, a zenekar létszámának megnövekedése, a hangzásigény átalakulása;

A zongorairodalom átalakulásának főbb vonásai:
–

a virtuozitás,

–
rövid lélegzetű karakterdarabok és nagyformák (a „romantikus” szonáta) Schubert, Schumann,
Liszt, Chopin és Brahms műveiben;
A klasszikus formavilág fokozatos felbomlása, új formai alapelvek kialakulása, a szonátaforma romantikus
felfogása, improvizatív jellegű formálás;
Az egyes formák, műfajok szerepe az egyes mesterek életművében, stílusában.

Zeneszerzői életművek:
Schumann fiatalkori zongoradarab–sorozatok, 1840 után: a dal, szimfonikus művek, és kamarazene;
Weber: a romantikus német opera kezdetei: A bűvös vadász;
Mendelssohn: klasszikus formatisztelet és romantikus zenei nyelv: Hegedűverseny, szimfóniák, mesevilág
a zenében: Szentivánéji álom;
Berlioza: programzene megteremtője: Fantasztikus szimfónia;
Chopin: a kisformák mestere (etűdök, nocturne–ök, prelűdök, balladák, polonézek, mazurkák);
Liszt: zongoradarabok, szimfonikus költemények, egyházi művek;
Brahms: dalok, zongoradarabok, szimfóniák;
Csajkovszkij: szimfóniák, színpadi művek;
Dvořák: szláv táncok, szimfóniák;
Grieg: zongoradarabok, zongoraverseny, Peer Gynt–szvit.

Ajánlott tananyag
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Dobák Pál: A romantikus zene története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1983.
Erdélyi Miklós: Schubert. Budapest: Gondolat, 1979.
Schubert kalauz. (Szerkesztette Gádor Ágnes) Budapest: Zeneműkiadó, 1981.

Fischer–Dieskau, Dietrich: A Schubert–dalok nyomában. Budapest: Gondolat, 1975.
Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai. Schubert–dalok. Budapest: Akkord Kiadó, 1994.
Walker, Alan: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek. 1811–1847. Budapest: Zeneműkiadó, 1986.
Walker, Alan: Liszt Ferenc 2. A weimari évek. 1848–1861. Editio Musica, Budapest 1994.
Hamburger Klára: Liszt kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1986.
Deathridge, John – Carl Dahlhaus: Wagner (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1988.
Rappl, Erich: Wagner operakalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1976.

Követelmény
A romantika zenéjéhez és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott zeneművek és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
A 19. századi olasz, német, magyar és orosz opera.
Stílusirányzatok és alkotók a századfordulón Európában.

Zenei ismeretek átadása – Tananyag
Operatörténet a 19. században és a 19–20. század fordulóján:
–

a 19 századi olasz opera;

–
jelenetszerkesztés, ária– és egyéb zártszám–típusok, irodalmi témaválasztás, műfaji
jellegzetességek a 19. századi olasz operában; a verizmus;
–

Verdi és Puccini művészete;

–
Wagner művészetének jelentősége a 19. század zenéjében; az új zenedráma–koncepció:
harmóniai és formai újítások, a vezérmotívum–technika, történelem és mitológia egy–egy opera tükrében;
–

Muszorgszkij operái: az orosz történelem az operaszínpadon, népzenei hatások és zenedráma;

–

a 19. századi magyar opera: Erkel.

Ismerkedés a századforduló és a 20. század első felének főbb zenei stílusirányzataival, jelentősebb
mestereivel:
–
A különböző stílusirányzatok (impresszionizmus neoklasszicizmus, expresszionizmus, szerializmus)
sajátosságai, zenei eszközei, az ezeket képviselő mesterek alkotókorszakai, orientációinak fő vonásai a
következő mesterek életművében:
–

Debussy, Ravel, Satie,

–

Mahler, Schönberg, Webern, Berg,

–

Stravinsky, Prokofjev, Sosztakovics,

–

Janáček;

–

a népzene mint stíluselem a 20. század első felében;

–

a jazz mint stíluselem a 20. század első felében (a jazz történelmi és stiláris gyökerei);

–
a hagyományos tonalitás felbomlása (pentatónia, modális hangsorok, egészhangú skála, modell–
skálák, bitonalitás, politonalitás, dodekafónia);
–
az egyes zenei stílusirányzatok jellemző sajátosságait komplexen reprezentáló művek részletesebb
elemzése, megismerése.

Ajánlott tananyag
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.
Walter, Bruno: Mahler. Budapest: Gondolat, 1981.
Batta András: Richard Strauss. Budapest: Gondolat, 1984.
Debussy, Claude: Croche úr, a műkedvelők réme. Budapest: Zeneműkiadó, 1959.
Petrovics Emil: Ravel. Budapest: Gondolat, 1982.

Követelmény
A 19. századi olasz, német, magyar és orosz operához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok

Bartók és Kodály életművének megismerése.
Kortárs zene főbb irányzatainak megismerése

Zenei ismeretek átadása – tananyag
Bartók és Kodály művészete:
–

életpályáik ismertetése;

–
a népzene Bartók és Kodály életművében; a népzenekutatás; a népdalfeldolgozások különböző
formái;
–

legkiemelkedőbb alkotásaik részletesebb megismertetése.

Bartók és Kodály kortársai és az utánuk következő generáció:
–
Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Lajtha László, Szervánszky Endre, Veress Sándor, Járdányi Pál, Kósa
György.

Bevezetés a magyar, az európai és az amerikai kortárs zenébe:
–
Kurtág György, Ligeti György, Szőllősy András, Ránki György, Farkas Ferenc, Durkó Zsolt, Balassa
Sándor, Bozay Attila;
–
a 70–80–as évek magyar avantgarde zeneszerzői: Jeney Zoltán, Sáry László, Vidovszky László,
Dukay Barnabás;
–

John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass;

–
a háború utáni zene stílusirányzatainak (szerializmus, elektronikus zene, minimal–zene,
posztmodern, computer–zene) szemléltetése a kiválasztott zeneműveken.

Tájékozódás a mai jazz, a rock, a filmzene és az alternatív zenei irányzatok (performance, world music stb.)
világában.

Ajánlott tananyag
Salzman, Eric: A 20. század zenéje. Budapest: Zeneműkiadó, 1980.
Fábián Imre: A huszadik század zenéje. Budapest: Gondolat, 1966.
Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje. Budapest: Gondolat, 1967.
Miért szép századunk zenéje? Szerkesztette Kroó György. Budapest: Gondolat, 1974.
Miért szép századunk operája? Szerkesztette Várnai Péter. Budapest: Gondolat, 1979.
Kroó György: Bartók–kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1980.
Somfai László: 18 Bartók tanulmány. Budapest: Zeneműkiadó, 1981.
Breuer János: Fejezetek Lajtha Lászlóról. Budapest: Editio Musica, 1992.
Kovács Sándor: Bartók Béla. Budapest: Mágus Kiadó, 1995.
Kecskeméti István: A zeneszerző Kodály. Kecskemét: Kodály Intézet, 1986.
White, Eric Walter: Benjamin Britten élete és operái. Budapest: Zeneműkiadó, 1978.
White, Eric Walter: Stravinsky: A zeneszerző és művei. Budapest: Zeneműkiadó, 1976.
Szőllősy András: Honegger. Budapest: Gondolat, 1980.

Követelmény

Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a zenetörténet stíluskorszakainak kronologikus időrendjében.
Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes tematikus
részleteit.
Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez,
formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket.
Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek
idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga

A vizsga tantárgya és időtartama

Zenetörténet–zeneirodalom
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

A vizsga tartalma
Írásbeli vizsga
Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák zenetörténeti korszakok
főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak ismeretére, elemzésére
vonatkozó témában.
A tesztlap az alábbi témakörökből tartalmaz kérdéseket:
–
Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A
többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, trouvére,
Minnesänger). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, jellegzetes műfajainak ismerete.)
Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, polifónia
fogalma. Mise típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és madrigál összehasonlítása. Világi
vokális műfajok felsorolása.
–
A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfajok sorolása.
Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. concerto, fúga)
részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy tánc bemutatása (pl.
menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása.
–
A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, szonáta vagy
szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. Haydn vagy Mozart művészete,
(egy mű bemutatása alapján).
–
Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), Schumann
zongoradarab–ciklusai (címek). Az opera műfajának, kiemelkedő mestereinek és alkotásainak ismerete a
tanult szemelvények elemzésével.

–
A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete, impresszionista művei
(zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia magyarázata zenei példa alapján. Bartók
életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus
Hungaricus, Háry–szvit, Felszállott a páva – variációk).

A szóbeli vizsga
–
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy a 6 éves képzési
időkeretben feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti,
stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati
feladatokat ad.
A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához
szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a vizsgát szervező intézmény
biztosítja.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás;
–
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és
szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

A szóbeli vizsga értékelése

–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

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

ZENEELMÉLET

A zeneelmélet–tanítás akkor töltheti be feladatát, akkor fejlesztheti a tanuló zenei készségét (hallás,
formaérzék stb.) ha szemléletében mindig egységet képviselve, egyszerre nevezi meg a harmóniai és
formatani ismereteket.
Az analízis célja a műalkotás egységének bemutatása. Rá kell mutatni olyan zenei összefüggésekre – a
funkciós zenei renden belül –, melyek egyszerre vonatkoztathatók harmóniai vagy a legkisebb formai
egységre, de az egész mű egészére is. Ezeknek az összefüggéseknek meglátása, illetve megérzése szolgálja
azt az élményt, melynek birtokában a tanuló – függetlenül tanulása céljától – a zeneművészetet értő, érző
és őrző személyiséggé válik.
A tanult – hangnemi, formai, funkciós – ismeretanyag elmélyülésével, a hangzó zenei példák növekvő
mennyiségével fejlődik a tanuló zenei készsége, s ez az, ami fejleszti íráskészségét is. A megismerés,
elemzés különböző fázisainak megfelelően – a „tudatos utánzásra késztetve”, a tanuló érdeklődését szem
előtt tartva, személyiségének és zenei készségének fejlődését figyelembe véve – lehet íráskészségét
alakítani. Nem cél, hogy a még személyiségében is fejlődés alatt álló tanuló zenei tanulmányainak ezen a
fokán (pl. 13–14 évesen) „stílustiszta” kompozíciókat írjon. A cél az, hogy a tanult anyagban – lehetőség
szerint – biztos formai és hangnemi (hangrendszerbeli) érzékkel rendelkezzen. Ennek kimunkálása az egyik
legfontosabb feladat. A „cezúrák” érzékeltetése, a két „megállás” közti összefüggésekre való rámutatás
(pl. félzárlat, egészzárlat) irányítja és vezeti a tanuló formaérzékének fejlődését

A program célja, hogy
–

biztosítsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy műveit, zeneértő emberré válhasson,

–
érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó tanulókat
neveljen,
–

mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek kapcsolatára,

–

adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához,

–
tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a zeneművészeti
szakközépiskola zeneszerzés tanszakára.

A zeneelmélet–tanítás szakirányú feladatai:
–

fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó–, elvonatkoztató– és rendszerezőképességet,

–
a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, dallam,
ritmika, forma stb.),
–
ismertesse meg a tanulót – zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe véve – az
európai zenetörténet más korszakaival is,
–
alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket – egy–egy tanulmányi időszaknak
megfelelően – a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni,
–
ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló zenei
gondolatokat fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység),
–
segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában
(dallamvezetés, forma, harmónia, hangnem stb.).

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

a funkciós zenei hallás kialakítása,

–

a bécsi klasszikus zene formatani feldolgozása,

–

a zeneelmélet általános szabályainak elsajátítása.

Ajánlott tananyag
Felhangok, felhangsor.
Hármashangzatok:
–

felépítésük (alaphang – terchang – kvinthang),

–

elhelyezkedésük a skálában,

–

skálafokok, tonális funkciók 7#, 7b előjegyzésig, dúrban, mollban.

Hármashangzat–fordítások (alap – szext – kvartszext).
Négyszólamúság:
–

szűk fekvés,

–

tág fekvés,

–

alaphang–kettőzés,

–

szólamok megnevezése.

A szólamvezetés alapszabályai.
Kadenciális lépések (7#, 7b előjegyzésig, dúrban és mollban):
–

autentikus (I–IV, V–I),

–

plagális (I–V, IV–I),

–

összetett autentikus (I–IV–V–I),

–

kibővített összetett (I–V–I–IV–V–I).

Zárlati domináns: I64 (V, V7, V87)
Alapfogalmak:
–

hang, zörej,

–

motívum, frázis.

Szekvencia, variálás.
A zenei mondat.
A periódus (előtag–utótag, egész zárlat–félzárlat).
Rendhagyó periódus és zenei mondat (terjedelmi, tagoltsági és hangnemi változatok).
A két– és háromtagúság főbb változatai.
Követelmény
Tudjon a tanuló a négyszólamúságban tájékozódni, egyszerűbb mintapéldákat diktálás után zongorázni,
vagy diktálás után lejegyezni.
Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat.
Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban.

–

Összetett autentikus kadencia zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.

–

A tanult zenei formák felismerése hallás után.

–
Részletes harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről
(kottából).

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az előző évre épülve a funkciós zenei hallás tovább fejlesztése.

–
A bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának további megismerése. (menüett,
variáció)
–

Tájékozódás az adott zenei anyagban diktálás után. (írás, hallás, zongorázás)

Ajánlott tananyag
–

a mellékhármasok,

–

a dominánsszeptim (D7);

–

triós forma (menüett),

–

variációs forma.

Funkciórend a bécsi klasszikus zenében (autentikus és plagális lépések; kadenciális, szomszédos,
tercrokon, kadenciális féllépés).
–

A mellékhármasok funkciói.

–

Az V–VI. és a VI–V. fok kötései.

–

Alaphármasok fűzése (dúrban és mollban, 7#, 7b előjegyzésig).

Szekvenciák:
–

autentikus: I–IV–II–V–III–VI + kadencia,

–

plagális: I–V–VI–III–IV–I–II–VI + kadencia.

A négyeshangzat: a dominánsszeptim:
–

teljes D7 (oldás I–re vagy VI–ra),

–

hiányos D7 (S funkció után).

A triós forma a bécsi klasszikus zenében (menüett).
A variáció (kötött, karakter, figurális, szabad).

Követelmény
Tudjon a tanuló egyszerűbb mintapéldákat diktálás után zongorázni, vagy diktálás után lejegyezni.
Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat.
Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban.

–

Mintapéldák (pl. autentikus és plagális szekvenciák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.

–

A tanult zenei formák felismerése hallás után.

–

Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából).

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje

–

a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának alapvető jelenségeit,

–

fel hallás után a tanult zenei formákat,

–

fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat.

A tanuló legyen képes
–
az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti ismereteket
az előadásban tudatosan alkalmazni,
–

a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából,

–

egyszerűbb zenei anyagban ének–zongora együtt–játékra,

–

diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni.

A tanuló tudja
–
diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal vagy
négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben),
–
egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után részletesen
elemezni,
–
az összetett autentikus kadenciát emlékezetből, illetve példákat játszani, diktálás után zongorázni
(4#, 4b előjegyzésig).

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli és szóbeli vizsga

A vizsga feladatait az alábbiak alapján az iskola állítja össze, vagy a helyi pedagógiai programja alapján
hasonló követelményszintű feladatsort állít.

A vizsga tantárgya és időtartama
Zeneelmélet
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

Az alapvizsga tartalma
Írásbeli vizsga
–

Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig.

–

Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben.

Szóbeli vizsga
–

Mintapélda zongorázása diktálás után

–

Formatani elemzés kottakép után.

A vizsga értékelése
Általános zeneelméleti ismeretek alkalmazása (felhangok, hangközök, akkordok, a négyszólamúság
szabályai)
Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret.

A tanult formai ismeretek alkalmazása.

Továbbképző évfolyamok

3. évfolyam

A továbbképző osztályok tanulói egyéb irányú tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya
választásának lehetőségét, vagy olyan műfajban (pl. jazz zene) tanulják hangszerüket, melynek tanulását
hatékonyan egészíti ki a zeneelmélet.

Fejlesztési feladatok
–
A reneszánsz modális harmóniai fordulatok (motetták alapján), a barokk polifon szerkesztésmódok
(Bach–invenciók és –fúgák alapján) megismerése, feldolgozása.
–

A zenei alkotóképesség és szintetizáló képesség fejlesztése.

Ajánlott tananyag
–

alaphármasok szext és kvart–szext fordításai dúrban–mollban, lehetséges kötéseik, kapcsolataik

–

négyes hangzatok (II7, V7)

–
a reneszánsz és barokk stíluskörhöz tartozó szerkesztési formák: homofon, polifon (kánon,
imitáció, fúga) stb.
–
a tanult stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres műfajok ismerete: gregorián, orgánum, kánon,
trubadúr ének, motetta, zsoltár, korál, madrigál, kantáta, mise, oratórium, opera, passió, concerto grosso,

prelúdium, fúga, szvit – Josquin, Palestrina, Lassus, Purcell, Lully, Monteverdi, Corelli, Vivaldi, D.Scarlatti,
J.S.Bach, G.F.Händel művein keresztül

Követelmény
Tudjon a tanuló tájékozódni hallás után a reneszánsz és barokk stílus harmóniai és formatani
jelenségeiben.
Tudjon a tanuló kottából modális harmóniákat, reneszánsz és barokk zenei formákat részletesen elemezni.
A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákon zongorázni és/vagy lejegyezni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban.

–

Mintapéldák (plagális szekvenciák, modális példák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.

–

A tanult zenei formák felismerése hallás után.

–

Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából).

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

a diatonikus összhangzattan,

–

egy–egy jellegzetes alteráció a stíluskörön belül,

–

a bécsi klasszikus stílus körhöz tartozó formatani ismeretek

Ajánlott tananyag
–

négyeshangzatok és fordításaik, szeptim szekvenciák,

–

szubdomináns alterációk (nápolyi szext, mollbeli IV. fok, stb)

–

a szűkített IV. fokú szeptim

–

a szubdomináns alterációk helye és feladata a zárlatban

–

mellékdomináns: I7, II7

–

hangnemi kitérés, moduláció, +1, –1 kivintkör, a váltódomináns

–

a késleltetés helye és szerepe a bécsi klasszikus zenében

–
a bécsi klasszikus stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres formatani ismeretek: motívum, frázis,
zenei, mondat, periódus (előtag–utótag, fél és egész zárlat), két és háromtagú formák, strófikus dal,
dalforma, szonáta, variáció, szimfónia pl. Haydn, Mozart, Beethoven művein keresztül.

Követelmény
Tájékozódni a bécsi klasszikus stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás után.
Kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni.
A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni és/vagy lejegyezni

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban.

–

Mintapéldák (szeptim és alterált hangzatokkal is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.

–

A tanult zenei formák felismerése hallás után.

–

Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából).

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

a romantikus kis formák feldolgozása elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül

Ajánlott tananyag
–
további alterációk a szubdominánsokon (bő – terckvart, bő – szext, bő – kvintszext,) a bő kvintes
akkordok és vonzataik
–

mellékdominánsok valamennyi fokon és vonzataik

–

modulációk távolabbi hangnemekben (diatonikus, enharmónikus stb.)

–
a romantikus stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres formatani ismeretek pl. Schubert,
Schumann, Liszt, művein keresztül.

Követelmény
Tájékozódni a romantikus (korai és késői) stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás után.
Részletesen elemezni, kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat.
A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni és/vagy lejegyezni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban.

–

Mintapéldák (szeptim hangzatokkal, alterált is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.

–

A tanult zenei formák felismerése hallás után.

–

Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából).

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A XX. század alapvető zenei irányzatainak megismerése.

–

Az eddig tanult zenei anyag készségszintű alkalmazása

Ajánlott tananyag
–

a nónakkordok

–

a moduláció és a hangnemek kezelése a XX. sz. elején

–

késleltetések, alterációk szokatlan módjai

–

a harmóniai vonzások átalakulása, átalakítása

–

az eddig tanult zenei anyag készségszintű alkalmazása

–
a XX. századi stíluskörhöz tartozó formatani és harmóniai ismeretek pl. Debussy, Liszt, Puccini, a 2.
bécsi iskola, Bartók és Kodály művein keresztül.

Követelmény
Tájékozódjon a tanult XX. századi stílus harmóniai és formatani jelenségeiben.
Tudja részletesen elemezni kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat.
A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni és/vagy lejegyezni

Az év végi vizsga ajánlott anyaga:
–

Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban.

–

Mintapéldák (késleltetésekkel, alterációkkal is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig.

–

A tanult zenei formák felismerése hallás után.

–

Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából).

További ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül
Bárdos L.: Hangzatgyakorló I–II. (EMB Z. 60095/1–2.)
Dobszay L.: A hangok világa V–VI. (EMB Z. 6458–6459)
Dobszay L.: Mozart–album hegedűsöknek (EMB Z. 4726, 5946)
Frank O.: Hangzó zeneelmélet (TK ISBN 963 18, 2378 4)
Gárdonyi Z.: Elemző formatan (EMB Z. 3995)
Kesztler L.: Összhangzattan (EMB Z. 1184)
Ligeti Gy.: Klasszikus összhangzattan (Zeneműkiadó Bp. 1954.)
Ligeti Gy.: A klasszikus harmóniarend I–II. (Zeneműkiadó Bp. (Hármas–, négyeshangzatok) 1956.)
Pálfalvi J.: Bach Brandenburgi versenyei (EMB Z. 5971)

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai (EMB Z. 6248)
Weiner L.: A hangszeres zene formái (EMB Z. 1082)
Weiner L.: Az összhangzattan előkészítő Iskolája (EMB Z. 1104)

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
–

a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának alapvető jelenségeit,

–

fel hallás után a tanult zenei formákat,

–

fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat.

A tanuló legyen képes
–
az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti ismereteket
az előadásban tudatosan alkalmazni,
–

a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából,

–

egyszerűbb zenei anyagban ének–zongora együtt–játékra,

–

diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni.

A tanuló tudja
–
diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal vagy
négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben),
–
egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után részletesen
elemezni,

–
az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat játszani,
diktálás után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig).
A tanuló ismerje meg
–

a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján),

–

a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach–invenciók és –fúgák alapján),

–

a diatonikus összhangzattant, s egy–egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül,

–

a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül,

–

a XX. század alapvető zenei irányzatait.

A tanuló legyen képes
–

a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni,

–

kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni,

–

a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni.

A tanuló tudja
–
alkalmazni a zeneelmélet tárgyban szerzett (formai, harmóniai, dallami) ismereteit az új, vagy a
tanult hangszeres darabok elemzése során.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli és szóbeli vizsga

A vizsga feladatait az iskola állítja össze a feladatok alapján vagy a helyi pedagógiai programja alapján
hasonló követelményszintű feladatsort állít össze.

A vizsga tantárgya és időtartama
Zeneelmélet tantárgy
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

A vizsga tartalma

Írásbeli vizsga
–

Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig.

–

Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk és tág fekvésben.

Szóbeli vizsga
–

Minta példa zongorázása diktálás után

–

Formatani elemzés kottakép után.

A vizsga értékelése
Általános zeneelméleti ismeretek alkalmazása (felhangok, hangközök, akkordok, a négyszólamúság
szabályai)

Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret.
A tanult formai ismeretek alkalmazása.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Jól hangolt zongora,
Tábla (ötvonalas és sima),
Jó minőségű audio– és videoberendezés,

IMPROVIZÁCIÓ

Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad
különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat
finomítására, csiszolására nyílik lehetőség.
A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó gondolkodás
kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a gyors reagáló készséget.

Az improvizáció tantárgy feladatai:
–
az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, kiegészítve
kompozíciós feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, különös tekintettel az
interdiszciplináris kapcsolatokra,
–
az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal
összhangban – kölcsönhatás formájában – szerepet kell kapnia a képzés teljes folyamatában,
–

a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése,

–

a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése,

–

bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) fejlesztése,

–
a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) zeneművekben való
felismerése és kreatív alkalmazása,
–
tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a stílusokban
való önálló rögtönzőkészség megszerzése,
–

az interpretációs készség fejlesztése,

–

a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése,

–

a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése.

Előkészítő évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek
–

Zenei elem: hang (erő, idő, magasság, szín).

–

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet.

–

Ismerkedés a hangokkal (természeti hangok, emberi hangok, tárgyak–, hangszerek hangjai).

–

Ismerkedés a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel.

–
Hangzáskarakterek, hangkarakterek, – hangképzés, artikuláció – („pontszerű” – „vonalszerű” –
„foltszerű” hangzások: egymástól elválasztott hangok, egymással összekötött hangok, hosszan szóló
hangcsoportok).
–

Ismerkedés az ABC–s hangokkal (törzshangok, oktávok)

–

Hangok a hangszeren.

Ritmika
–

A hangok és a szünetek értéke.

–

Egyenletes – nem egyenletes.

–

Páros – páratlan metrum.

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

Választható improvizációs feladatok
–
Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, kapcsolatban az
erővel, idővel, magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenetek – fokozások – feszültségek – feloldások
(a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás érdekében).
–

Hangok és szünetek kapcsolata.

–

„Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi.

–

Különféle hangulatok, történések stb. hangzásai.

–

Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek.

–

Improvizáció meghatározott metrumú ritmussorra, a hangok szabadon választhatók.

–

Kötött és kötetlen formák.

–

Párbeszédek a fentiekre építve (tanár és tanuló, tanuló és tanuló játéka).

–

Szóló–tutti játékok.

Kompozíciós feladatok
–
Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek, megadott szünetek használata, megadott
metrum és ütemszám.

Ajánlott tananyag
Sáry László: Társasjáték
Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai – Zongoraiskola I.
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve
Apagyi Mária: Zongorálom

Követelmények
Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása:
–

a törzshangok hangszeren történő megszólaltatása a hangok tulajdonságai alapján;

–
a legegyszerűbb hang– és szünetértékek ismerete és alkalmazása; a 2/4–es, ütem felismerése és
alkalmazása.
A tanuló legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmeneteket létrehozni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)
–

Egy improvizáció,

–

Egy megírt és előadott ritmuskompozíció.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek

–

Az előképző 1. évfolyam anyagának összefoglalása és szerves folytatása.

–

Zenei elem: hang.

–

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet.

–

Ismerkedés a hangokkal, a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel.

–

Hangzáskarakterek, hangkarakterek – hangképzés, artikuláció.

–

Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok).

–

Kottaírás: a hagyományos és a mai zene notációja.

–

Hangközök.

–

Bichord, trichord, tetrachord, pentachord.

–

Pentatónia.

–

Kromatikus hangsor (különböző szelvények).

–

Egészhangú skála (különböző szelvények).

–

Felhangok.

Ritmika
–

A hangok és a szünetek értéke.

–

Egyenletes – nem egyenletes.

–

Páros – páratlan metrum.

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek
–

Az előkészítő évfolyamok anyagának összefoglalása, kiegészítése és szerves folytatása.

–

Zenei elem: hang.

–

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép.

–

Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok, módosítójelek).

–

Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja.

–

Bichord, trichord, tetrachord, pentachord.

–

Pentatónia.

–

Variációk, variáns.

–

Dallamépítkezés (lépés, ugrás, hangismétlés). Legato – staccato játékmód.

–

Párbeszédek a fentiekre építve.

–

Felhangok.

–

Dallam–kíséret–viszonyok (orgonapont, dudakíséret, ostinato, kettősfogás, akkord).

–

Dallam – dallam viszonyok (unisono, párhuzam, ellenmozgás, tükörkép).

Ritmika

–

Átkötött hang.

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

–

Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek, kérdés–válasz–viszonyok).

–

Nyolcütemes periódus (4+4 ütemes tagolódás).

Választható improvizációs feladatok
–
Hangszerbemutató improvizáció (a hangszeren létrehozható hangok és hangzások széles skálán
történő megszólaltatása).
–

Hangzások és színek a hangszeren.

–

Különböző hangzások egymáshoz való viszonyítása.

–

Adott hang más–más környezetben.

–
Improvizáció meghatározott hangközzel, meghatározott metrumban, meghatározott
ütemszámmal, vagy szabadon.
–

Egyszólamú játék (legato, staccato, vagy legato és staccato) 2, 3 vagy 4 egymás melletti hanggal.

–
Pentachord (dúr vagy moll) dallamok páros (páratlan) metrumban, meghatározott ütemszámmal,
egy szólamban vagy egyszerű többszólamú szerkesztésben. (Egy tanuló játéka, vagy tanár és tanuló
játéka).
–

Pentaton improvizáció.

–
Improvizáció néhány hangos motívumra építve, figyelve a motívum– és ritmusvariálás különböző
lehetőségeire és az adott motívum más–más hangon való megjelenésére (transzponálás).

–

Improvizációk egy kiválasztott zenei elvre és annak variációira építve.

–
Unisono improvizációk – párhuzamos szerkesztésű improvizációk (megadott vagy szabadon
választott hangkészlet).
–
Tükörkép–improvizációk (ritmus–tükörképek, dallam–tükörképek; megadott vagy szabadon
választott hangkészlet).
–

Improvizációk meghatározott ritmikai problémára építve.

–

Improvizációk kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható.

–
Improvizációk négyütemes egységekre építve, 2+2 ütem, kérdés–válasz viszony. (A tanár kérdez, a
tanuló válaszol vagy fordítva.)
–

Improvizációk nyolcütemes egységekre építve, 4+4 ütem, kérdés–válasz viszony.

–

Négysoros dallam improvizációk.

–

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk.

–
Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű
interpretálás érdekében).
–

Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk.

Kompozíciós feladatok
–
Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön
feldolgozásra, legalább egyszólamú szerkesztésben, violin– vagy basszuskulcsban.

Ajánlott tananyag
A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például:

Bartók Béla: Mikrokozmosz I. kötet
Kurtág György: Játékok I. kötet
Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I.
Papp Lajos: 27 kis zongoradarab
Sári József: Bicinien
Sári József: Lépésről lépésre…
Sári József: Sul Tasto
Gonda János: A rögtönzés világa I. kötet
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve

Követelmények
Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása:
kottaolvasás–kottaírás violin– és/vagy basszuskulcsban;
módosítójelek ismerete és alkalmazása;
A tanuló legyen képes zenei eszközökkel variánsokat, párhuzamokat, tükörképeket létrehozni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)
–

Két különböző jellegű improvizáció;

–

Egy megírt és előadott kompozíció.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek
–

Az előző évfolyamok anyagának összefoglalása és szerves folytatása.

–

Zenei elem: hang.

–

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés.

–

Ritmusvariációk.

–

Dúr és moll hármashangzatok felépítése.

–

Tonika, domináns, szubdomináns jelentése. Vezetőhang, szeptimhang.

Ritmus improvizáció, pontozott ritmusok

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

–

Az ismétlés és visszatérés szerepe a zenei formaépítkezésben.

–

Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja.

Választható improvizációs feladatok
–

Az előző évfolyamok improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása.

–

Improvizáció egy hangközzel (megadható: metrum, ütemszám).

–
Egyszólamú etűd–improvizáció (T–D, I–V) funkciókra építve, csak a hármashangzatok hangjainak
használatával, különböző metrumokban. Improvizációk megadott ritmikai problémákra építve (pl. legyen
benne triola stb.).
–

Improvizáció kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható.

–
Improvizáció néhány hangos motívumra építve, ritmusvariálás és transzponálás lehetőségeivel. –
Kétütemes egységekből álló ritmus–, vagy egyszerű dallam improvizáció az ismétlésre vagy a visszatérésre
építve. (A kétütemes egységeket betűvel jelölve: AA BB CC stb., vagy ABACAD stb.)
–
Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (pl. kromatika, egészhangú hangsor, a
modellek valamelyike, pl. 1:5 modell stb.)
–

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk.

–
Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű
interpretálás érdekében).
–

Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk.

–

Párbeszédek a fentiekre építve.

–

Improvizációk kromatikus hangkészlettel

Kompozíciós feladatok
–
Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön
feldolgozásra, legalább egyszólamú szerkesztésben, violin– vagy basszuskulcsban.

Ajánlott tananyag
A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például:
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–II. kötet

Kurtág György: Játékok I–II. kötet
Tarka–barka (Teöke Mariann)
Sári József: Bicinien
Sári József: Sul Tasto
Sári József: Die Neun Zwerge
Gonda János: A rögtönzés világa I.
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve

Követelmények
Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása.
A dúr és az összhangzatos moll hangsor ismerete 2#, 2b előjegyzésig.
V–I fokok a kíséretben.
Kromatika, egészhangú hangsor,
Pontozott ritmusok és egyszerű szinkópák felismerése és alkalmazása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)
–

Két különböző jellegű improvizáció;

–

Egy megírt és előadott egyszerű kompozíció.

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek
–

Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása.

–

Zenei elem: hang.

–

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés, variáns, variáció.

–

Kvintkör, előjegyzések. Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata.

–

Tonika, domináns, szubdomináns. Vezetőhang, szeptimhang. I, IV, V. fokok egyszerű akkordokban.

–

Hangközök, alap hármashangzatok (négyféle), dúr, moll hármashangzatok fordításai.

Ritmika
–

Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák.

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

–

Kéttagú forma.

Artikuláció:
–

hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei;

–

tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei.

Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja.

Választható improvizációs feladatok

–

Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása.

–

Improvizáció meghatározott hangközökre építve.

–

Hármashangzat–improvizációk (különféle hangulati szempontok, karakterek megadhatók).

–

Hangpár– improvizációk.

–
Improvizációk hangpár és staccato különböző kapcsolataira, különböző artikulációs lehetőségekre.
(bármilyen hangkészlettel).
–

Egyszólamú etűd improvizáció funkciókra építve, csak a hármashangzat hangjait használva.

–

Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak alkalmazásával.

–

Modell improvizáció a hangszer adottságaihoz mérten.

–
Különböző technikai problémákat segítő improvizációk, bármilyen hangkészlettel (pl. gyors
pergőjáték, trilla stb.).
–

Ritmus improvizáció: triola, felütés.

–

Improvizációk dúr jellegű blues–sémával, egyszerű tritonus kísérettel.

–

Kétszólamú improvizációk.

–

Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (különböző tempók, karakterek).

–

Improvizáció adott motívumra építve.

–

Fokozások – feszültségek – feloldások.

–

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk.

–

Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk.

–

Párbeszédek a fentiekre építve.

Kompozíciós feladatok
–
Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön
feldolgozásra egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal.

Ajánlott tananyag
A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például:
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–III. kötet
Kurtág György: Játékok I., II., IV. kötet
Hunyadi Zsuzsanna: A didergő király
Károlyi Pál: Négy etűd
Papp Lajos: Első játékok a zongorán
Sári József: Die Neun Zwerge
Sári József: Kilenc miniatűr
Kocsár Miklós: 15 zongoradarab (Tarka–barka)
Kocsár Miklós: Nyolc könnyű karakterdarab gitárra
Takács Jenő: Sounds and Colours
Samuel Adler: Gradus I. (New York Oxford University Press, 1971. Printed in USA)
Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation (Editio Supraphon Praha, 1988.)
Gonda János: A rögtönzés világa I.
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve

Követelmények
Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása.
Az eddig tanult hang– és szünetérték ismerete, használata. Az eddig tanult hangközök ismerete.
A dúr és az összhangzatos moll hangsorok ismerete
A rendezőelvek szerinti zenei építkezés.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)
–

Egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció;

–

Egy megírt és előadott egyszerű kompozíció.

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek összefoglalása és szerves folytatása.
–

Zenei elem: hang.

–

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés.

–

Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata. Vezetőhang, szeptimhang.

–

Tonika, domináns, szubdomináns. I–IV–I, I–V–I, I–IV–V–I fokok kapcsolása.

–

Egyszerű összhangzattani alapismeretek.

–

Hangközök, hármashangzatok és fordításaik.

–

Szekvencia, kánon.

–

Pentaton blues hangsor.

–

Háromtagú formák.

–

Kvintkör.

Ritmika
–

Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák.

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

–

Két– és háromtagú formák.

–

Négysoros dallamépítkezés (népdalszerkezet)

Artikuláció:
–

hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei;

–

tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei.

–

Ornamentika.

–

Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja.

Választható improvizációs feladatok
–
Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. Improvizáció
meghatározott hangközökre építve.
–

Hármashangzat–improvizációk.

–
Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak (átmenőhangjainak)
alkalmazásával.
–

Egyszólamú dallam improvizáció meghatározott hangnemben (dúr vagy moll).

–

Dallam improvizáció szekvenciákkal.

–

Kétszólamú improvizáció imitációkra építve.

–

Egyszerű kánon–improvizációk (ritmus, dallam).

–

Improvizáció T–D–D–T funkciókra (keringő, klasszikus, lassú barokk).

–
Improvizáció a jazz S–D–T (II–V–I) funkciós sémájával (két– és négyütemes egységek, különböző
hangnemekben).
–
Kétszólamú etűd improvizáció T–T–D–T, T–D–D–T, T–S–D–T funkciókra építve, a dallamban váltó–
és átmenőhangok.
–
Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato alkalmazásával, bármely
hang használható.
–
Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato alkalmazásával, T–D–D–T
funkciókra építve.
–
Hangpár, staccato improvizáció T–D–D–T, T–D–D–T, T–D–D–T funkciókra építve. A négyütemes
egységeket ismételni, a középső egységet más hangnemben játszani – ismétlés, visszatérés.
–

Improvizációk különböző artikulációs lehetőségekre építve.

–

Egyszólamú improvizáció valamelyik modális hangsorra építve.

–

Improvizáció egyszerű, nem modulatorikus jazz–standardek harmóniasoraira.

–

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk.

–

Fokozások – feszültségek – feloldások.

–
Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk, elsősorban egyszerű klasszikus stílusú
darabokhoz, klasszikus menüettekhez.
–

Párbeszédek a fentiekre építve.

Kompozíciós feladatok
–
Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön
feldolgozásra, egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal.

Ajánlott tananyag
A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például:
Bartók Béla: Mikrokozmosz III–IV. kötet
Károlyi Pál: Négy etűd
Kurtág György: Játékok II–IV. kötet
Durkó Zsolt: Törpék és óriások
Hunyadi Zsuzsanna: A didergő király
Sári József: Hat epigramma
Sári József: Nyolc könnyű karakterdarab gitárra
Sári József: 6 Paragramma
Sári József: Zeitmühle
Samuel Adler: Gradus II.
Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation

Klasszikus stílusú zenedarabok, pl. Haydn–táncok, Mozart–menüettek
Kocsár Miklós: Hang–köz–játékok
Kocsár Miklós: 15 zongoradarab (Tarka–barka)
Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. (első rész)
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve

Követelmények
Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása.
Az eddig tanult hang és szünet értékek használata
Páros és páratlan metrum
Egyszerű funkciós alapismeretek
A rendezőelvek szerinti zenei építkezés.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)
–

Egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció;

–

Három funkcióra épülő, esetleg jazz–jellegű improvizáció;

–

Egy megírt és előadott kompozíció.

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok

Zenei ismeretek
–

Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása.

–

Zenei elem: hang.

–

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, aszimmetria.

–

Variáció.

–

Hangközök, hármashangzatok, és azok váltóhangjai, négyeshangzatok.

–

Dúr és moll hangsorok.

–

Összhangzattani alapismeretek; alteráció, moduláció.

–

Modális hangsorok.

–

Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek.

–

Blues hangsor

–

Dodekatónia.

–

Minimal zene.

–

Homofónia, polifónia.

–

Szekvencia, imitáció, kánon.

Ritmika
–

Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák.

–

A jazz swinges, lüktető ritmikája; beat – off beat gyakorlatok.

–

Változó metrumok.

–

Ornamentika.

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

–

Két– és háromtagú formák.

–

A háromtagú blues forma A1–A1–B

Stílus
–

Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk zene.

–

Népdalfeldolgozások.

–

Kottaírás: régi zene, mai zene notációja.

Választható improvizációs feladatok
–

Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása.

–

Improvizáció különböző hangközökre építve (különböző karakterek).

–

Hármashangzat–improvizációk váltóhangokkal. Négyeshangzat–improvizációk.

–

Etűdimprovizációk különböző technikai problémákra építve.

–

Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel.

–
20. századi szerzők műveihez kapcsolódó improvizációk (Bartók, Kodály, Kurtág, Sári József,
Debussy, Ravel, Szkrjabin, Webern, Sztravinszkij, Lutosławski, Messiaen stb.). Improvizáció egészhangú
hangsorral.
–

Klasszikus stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Haydn, Mozart stb.).

–

Klasszikus menüett–improvizációk.

–

Barokk stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Bach, Händel, Couperin stb.).

–

Barokk menüett–improvizációk.

–

Egyszólamú dallam improvizáció megadott hangnemben, meghatározott hangnemkitéréssel.

–

Keringő–improvizáció (Schubert–keringők elemzése).

–

Romantikus improvizáció

–

Improvizáció adott témára.

–

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk.

–

Fokozások – feszültségek – feloldások.

–

Népdal improvizációk és variációk.

–
Improvizációk a dúr és moll jellegű, 12 ütemes blues–sémára, a két– és négyütemes, dúr és moll
jellegű, II–V–I alapú funkciós sémára,
–

Párbeszédek a fentiekre építve.

–

Szóló – tutti improvizációk, kamaraformában.

–

Saját, szabad stílusú improvizációk.

Kompozíciós feladatok
–
Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön
feldolgozásra, egyszólamú, többszólamú szerkesztésben.

Ajánlott tananyag
A hangszeres és szolfézsórákon tanult kortárs zenei művek, pl.:

Kurtág György: Játékok II–V. kötet
Sári József: Hat epigramma
Sári József: Variazioni Immaginarie
Sári József: 6 Paragramma
Sári József: Zeitmühle
Sári József: Ghiribizzi
20. századi szerzők művei, romantikus, klasszikus és barokk darabok, Bartók és Kodály népdalfeldolgozásai
Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. (első rész)
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve

Követelmények
Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása.
A stílusokban való eligazodás, és egyszerű zenei gondolatok létrehozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)
–

Két különböző stílusú improvizáció;

–

Két különböző stílusú kompozíció.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek

–

Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása.

–

Zenei elem: hang.

–

Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, aszimmetria.

–

Variáció.

–

Hangközök, hármas–, négyes–, ötöshangzatok és fordításaik.

–

Dúr és moll hangsorok.

–
Összhangzattani ismeretek; alteráció, moduláció. (Moll szubdomináns, váltódomináns, nápolyi
akkord).
–

Modális hangnemek, néhány harmónia.

–

Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek.

–

Akusztikus hangsor.

–

Pentaton és összetett blues–hangsorok.

–

Homofónia, polifónia.

–

Szekvencia, imitáció, kánon.

–

Váltóhang és átmenőhang

Ritmika
–

Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák.

–

Változó metrumok.

–

Ornamentika.

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

Stílus
–

Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk, reneszánsz zene.

–

Népdal improvizációk és variációk.

Választható improvizációs feladatok
–

Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása.

–

Improvizáció különböző hangközökre építve.

–

Hármas–, négyes–, ötöshangzat improvizációk.

–

Etűdimprovizációk különböző technikai és artikulációs problémára építve.

–

Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel.

–

Improvizációk a 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódva.

–

Romantikus stílusú improvizáció.

–

Klasszikus stílusú improvizáció.

–

Barokk stílusú improvizáció.

–

Reneszánsz stílusú improvizáció.

–

Improvizáció adott témára.

–

Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk.

–

Fokozások – feszültségek –feloldások.

–

Népdal–improvizációk és –variációk.

–
Improvizációk egyszerű jazz–standardek harmóniasoraira, valamint a dúr és moll jellegű 12 ütemes
blues funkciós sémájára.
–

Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk.

–

Párbeszédek a fentiekre építve.

–

Szóló – tutti improvizációk.

–

Saját, szabad stílusú improvizációk.

Kompozíciós feladatok
–
Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön
feldolgozásra.

Ajánlott tananyag
A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult, különböző stílusú művek, például:
Sári József: Pillanatképek
Sári József: Könnyű Trió
Kurtág György: Átiratok
Palestrina, Pierre de la Rue, Ockeghem, Dufay művei
Gonda János: A rögtönzés világa II. és III.
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve

Követelmények
Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása.
Mindenfajta hangérték, szünetérték, metrum ismerete, használata.
Minden hangköz ismerete.
A dúr és a moll hangsorok ismerete.
Eligazodás a stílusokban és egyszerű zenei gondolatok létrehozása.
Rendező elvek szerinti zenei építkezés.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)
–

Két különböző stílusú improvizáció;

–

Két különböző stílusú kompozíció.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló
–

ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait,

–

ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat,

–
sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a hangszeres
tantárgyakkal szinkronban tanul,
–
ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a meggyőző és
hiteles zenei megnyilatkozáshoz,

–

ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz– és a népzene sajátos nyelvezetének alapjait,

–

legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni,

–

ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit,

–
az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei
gondolatokat megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra,
–
legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és
törvényszerűségeket, gazdagítva ez által saját személyiségét.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek
–
Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi
kapcsolatokra.
–

Hangközök, hármashangzatok és fordításaik.

–

Dúr és moll hangsorok.

–

Összhangzattani ismeretek.

–

Kromatikus hangsor,

–

Homofónia,

Ritmika
–

A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete.

–

Változó metrumok.

–

Klasszikus ornamentika – korhű, stílusos alkalmazás.

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

Stílus
–

Reneszánsz

–

Klasszikus

–

Kottaírás: A hagyományos és mai zene notációja

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok
–

Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása.

–

Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok.

–

Hangközök és hármashangzatok.

–

Klasszikus táncok.

–

Reneszánsz.

–

Dúr és moll jellegű blues–témák, jazz standardek, ezekre való improvizációk.

–

Saját, szabad stílus.

–

Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók.

Ajánlott tananyag
Az adott év zenei stílusának meglelő művek.
Gonda János: A rögtönzés világa II., III.
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve

Követelmények
Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás.
Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban.
Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)
–

Két különböző stílusú improvizáció;

–

Egy saját stílusú kompozíció.

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek

–
Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi
kapcsolatokra.
–

Hangközök, hármashangzatok és fordításaik.

–

Dúr– és moll hangsorok

–

Összhangzattani alapismeretek

–

Akusztikus hangsor

–

Polifónia

–

Barokk díszítés és notáció

–

Romantikus felütések, díszítések

Ritmika
–

A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete.

–

Poliritmika, polimetrika.

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

Stílus
–

Barokk, klasszikus, romantikus és impresszionista stílus

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok
–

Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása.

–

Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok.

–

Hangközök: –egy hangköz, – több hangköz,

–

Hármashangzatok: – egy hármashangzat, – több hármashangzat

–

Négyes hangzatok.

–

Romantikus karakterek (táncok, fantázia stb.)

–

Alterált akkordok

–

Barokk stílusú improvizációk (ária, fantázia, menüett, koráll, imitáció, Chaconne)

–

Saját, szabad stílus.

–

Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók.

Ajánlott tananyag
Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.
Gonda János: A rögtönzés világa II., III.
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve

Követelmények
Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás.
Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete.
Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)

–

Két különböző stílusú improvizáció;

–

Egy saját stílusú kompozíció.

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek
–
Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi
kapcsolatokra.
–

Négyes–, ötös hangzatok és fordításaik

–

népdal és kísérete

–

Bartóki modellek

–

Dodekatónia, dodekafónia

–

Minimál zene

–

Modális hangsorok

Ritmika
–

A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete.

–

Poliritmika, polimetrika.

Forma

–

Kötött és kötetlen formák.

Stílus
–

Kortárs zene, 20. századi stílusok, jazz, népzene.

–

Népdal–improvizációk– és variációk.

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok
–

Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása.

–

Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok.

–

Azonos hangközökből álló hangköztornyok.

–

Négyes–, ötös hangzatok, harmóniák egyszerű jazzes átalakítása.

–
A 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódó feladatok (minimál zene, dodekafónia,
impresszionizmus stb.)
–

Népdal improvizációk és feladatok

–

Saját, szabad stílus.

–

Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók.

Ajánlott tananyag
Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.
Gonda János: A rögtönzés világa II., III.
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve

Követelmények
Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás.
Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete.
Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)
–

két különböző stílusú improvizáció;

–

egy saját stílusú kompozíció.

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek
–
Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi
kapcsolatokra.
–

Cadencia

–

A szerkezeti elemek átfogó ismerete

Forma
–

Kötött és kötetlen formák.

Stílus
–

A stílusok összefoglalása, a stílusjegyek összehasonlítása

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok
–

Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása.

–

Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok.

–

Etűd–improvizáció (egyes technikai– és artikulációs problémák feldolgozása)

–

Improvizáció adott ritmusra, adott témára, adott stílusban

–

Saját, szabad stílus.

–

Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók.

Ajánlott tananyag
Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.
Gonda János: A rögtönzés világa II., III.
Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve

Követelmények
Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás.
Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete.
Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene)
–

két különböző stílusú improvizáció;

–

egy saját stílusú kompozíció.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, sajátos zenei
megnyilatkozásra és igényes interpretálásra.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő minőségű zongora (vagy 2 zongora).
Hangszerek a tanulók létszámának megfelelő mennyiségben.
CD–DVD lejátszó, magnetofon, esetleg videokamera és lejátszó, elsősorban a tanulók órai munkájának,
illetve bemutatóinak elemzéséhez, értékeléséhez.

KAMARAZENE TANSZAK

KAMARAZENE

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – különösen a nem
zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb tevékenysége.
A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes (fizikai és
érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés hatékony elsajátítása
nem képzelhető el.
A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális
szólamokból álló együttes.

A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, de kötelezően
választható, vagy választható tantárgyként is tanulható.

A kamarazene tanítás célja feladatai
Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére.
Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó muzsikusokat.
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon
hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához.
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti
felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók
gátlásainak feloldására.
Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás fontosságát.
Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg
igényes megszólaltatására.
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában.

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni az eltérő létszámú
és hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a művek által a kamarairodalomban fellelhető zenei
stílusok, műfajok lehető legszélesebb spektrumából választani.
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a
kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és
megszólaltatására.

Fejlesztési feladatok
A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők egyéni tudásszintjétől, a
hangszeres / vokális szólamok adott tanévre vonatkozó összeállításától függenek ezért minden
kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet megadni.
Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és készségek szerint
csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és szintjének fejlesztése a képzés
célja.

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei
–

Beintés–leintés.

–

Közös levegővétel és intés.

–

Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe.

–

Intés felütéssel való kezdésre.

–

Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység megváltoztatásával.

–

A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai.

–

A kottaállványok megfelelő magassága.

A kottaképre vonatkozó ismeretek
–

Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések.

–

Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése.

–

Vi–de jel.

–

A másik szólam apró kottával történő megjelenése.

–

Játék partitúrából.

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek
–

A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva.

–
A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású illetve transzponáló
jellege.)
–

Transzponálás, a transzpozíció fogalma.

–

A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői.

–
A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, kéztartás,
vonótartás–módosítás, segéd–, illetve tisztítófogások).
–

A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása,

–

A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata,

–

Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói.

–

A hangológép jelzései.

Ritmikai tudnivalók

–
Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola értelmezése,
játékmódja.
–

Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok.

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek
–

A játszott művek formája, harmóniai világa,

–

A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben.

–

A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása.

–

Homofon zene.

–

Polifon zene.

–

Izoritmikus zene.

–

Kánon, imitáció, fúga.

–

Cantus firmus.

–

Consort–muzsika.

–
A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–gaillarde, gavotte,
saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, menüett stb.).
–

Ellenszólam.

–

Basso continuo.

–

A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes stb.

–

A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése
–

Lapról olvasás.

–

A belső hallás fejlesztése.

–

intonációs készség.

–

Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zenében).

–

A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt.

–

Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén.

1. évfolyam

Ajánlott tananyag
Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú művek
megszólaltatása.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

megadott hangra önállóan hangolni,

–

hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően,

–

be–, illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni,

–

be– és leinteni,

–

az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni,

–

biztosan tempót tartani,

–

intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján,

–

a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni,

–

homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni.

A tanuló legyen tisztában
–

saját hangszere intonációs jellemzőivel,

–

a különböző ütemfajták ütemsúlyaival,

–

a disszonancia–konszonancia súlyviszonyaival,

–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Legalább két, rövid, különböző tempójú, karakterű műből (tételből) álló 6–8 percnyi zenei anyag

2. évfolyam

Ajánlott tananyag
Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú művek
megszólaltatása.

Követelmények

A tanuló legyen képes
–

játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján,

–

lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján,

–

tempóváltozásokat ő maga is jelezni,

–

szükség esetén lebegésmentesen hangot képezni,

–
legalább a hosszan álló harmóniákban, záróakkordokban önállóan intonálni a basszushoz vagy a
stabil hangolású hangszerhez,
–

disszonanciákat kiemelni a tanár kérésére,

–

a tanár jelzése alapján szólamát – szerepének megfelelően – kiemelni vagy háttérbe helyezni,

–

eltolt ritmusokat, hemiolákat stb. helyesen hangsúlyozni.

A tanuló legyen tisztában
–

az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló jellegével),

–

a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel,

–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Koncertszerű, 6–8 perces, különböző tempójú és karakterű művekből (tételekből) álló műsor.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló legyen képes
–

megadott hangra önállóan hangolni,

–

hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően,

–

be–, illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni,

–

be– és leinteni,

–

az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni,

–

biztosan tempót tartani,

–

játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján,

–

lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján,

–

tempóváltozásokat ő maga is jelezni,

–

intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján,

–

homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni.

A tanuló legyen tisztában
–

saját hangszere intonációs jellemzőivel,

–

a különböző ütemfajták ütemsúlyaival,

–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával.

Ismerje
–
a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni és
leírni azokat,

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Kamarazene főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc

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

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

–

hangszerkezelés,

–

technikai felkészültség,

–

állóképesség,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

speciális technikai elemek alkalmazása,

–

árnyalt dinamikák alkalmazása,

–

változó tempók önállóan és együttesben,

–

a vibrato helyes alkalmazása,

–

előadásmód,

–

alkalmazkodóképesség,

–

szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene)

Továbbképző évfolyamok

3. évfolyam

Ajánlott tananyag
Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, népdalfeldolgozások
megszólaltatása.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani,

–

partitúrából játszani,

–

a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni,

–

segéd– illetve tisztítófogásokat önállóan alkalmazni,

–

figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt,

–
saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy
háttérbe helyezni,
–

figyelemmel kísérni az összhangzást is,

–
a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb.
alkalmazkodni,
–

a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani.

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával,

–

az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel,

–

az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Koncertszerű, legalább 8 perces, változatos, lehetőleg ciklikus művet is tartalmazó műsor.

4. évfolyam

Ajánlott tananyag
Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, népdalfeldolgozások
megszólaltatása.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–
együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és egyéb
körülményeket is szem előtt tartva,
–

folyamatosan, kottahűen lapról olvasni,

–

ütemmutató nélküli szólamban ritmikailag tájékozódni,

–

minimális mértékben díszítéseket improvizálni (reneszánsz, barokk művekben, jazzben),

–

polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni,

–

saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni,

–

saját hangszerén önállóan tisztítófogásokat keresni és alkalmazni,

–

önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén,

–

kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani.

A tanuló legyen tisztában

–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 8–10
perces műsor.

5. évfolyam

Ajánlott tananyag
Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket

–

irányítani a kamaracsoport játékát ill. alkalmazkodni az irányításhoz

–

önállóan kijavítani ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat

–

meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei folyamatokat

–

a lapról olvasott anyagban is elhelyezni a helyes artikulációt

–

az adott zenemű stílusához igazodó artikuláció, hangképzés megvalósítására

–

önállóan olvasni a XX.sz.–i kottaképet

–

önállóan kialakítani a barokk díszitéseket

–

önállóan improvizálni megadott zenei anyagra a társai szólamához alkalmazkodva

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 8–10
perces műsor

6. évfolyam

Ajánlott tananyag
Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén,

–
teljesen önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát,
artikulációt stb.,
–

az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására, „koncertszerű” lapróljátékra.

–

kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani.

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból minimum 10
perces műsor.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló legyen képes
–

bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani,

–

partitúrából játszani,

–

a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni,

–

figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt,

–
saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy
háttérbe helyezni,
–

figyelemmel kísérni az összhangzást is,

–

polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni,

–

saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni,

–
stb.

önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, artikulációt

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával,

–

az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel,

–

az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival.

Ismerje
–

az egyes tételtípusok jellegzetességeit.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Kamarazene főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc

A vizsga tartalma
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek tükrözzék a 6.
évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, Buxtehude: Laude Sion – kantáta,

Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis toronyzene, Scheidt, Brass quintets I–II, Locatelli Triószonáták Op.5,
Haydn Divertimentók, Mozart Négykezes szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének nehézségi
szintjén.
A vizsgaanyagot lehet kottából játszani.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

–

hangszerkezelés,

–

technikai felkészültség,

–

állóképesség,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

speciális technikai elemek alkalmazása,

–

árnyalt dinamikák alkalmazása,

–

változó tempók önállóan és együttesben,

–

a vibrato helyes alkalmazása,

–

előadásmód,

–

alkalmazkodóképesség,

–

szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene).

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
A tanulandó művek stílusának, műfajának megfelelő, jól hangolt billentyűs hangszer (zongora, csembaló,
spinét, esetleg elektromos hangszer).
Kottaállványok.
Hangológép.
Metronóm.

ZENEKAR

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfokú és a
továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás
felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak.

Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és technikai
eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is.
Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből.
Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra.
Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot.
Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát.

A zenekari foglalkozások feladatai
A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal.
A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása.
A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása.
A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális–horizontális) fejlesztése.
Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása.
Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra.
A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes hangszerkezelés
kialakítása, egységesítése.

A zenekari munkában a fejlesztési cél és feladat az együttes fajtájától, az adott hangszer–összeállításra
íródott/átírt repertoártól, valamint az együttesben résztvevők egyéni tudásszintjétől függ.
A játszandó művek kiválasztásánál fokozott figyelmet kíván az egyes részfeladatok (szólamok) megfelelő
szintű megvalósítása, gondosan mérlegelve a befektetett időt, energiát, s a munka közben megőrzendő

játékkedvet, mert ez alapvető feltétele az egész mű minőségi megszólaltatásának, a magasabb értékű
esztétikai szint elérésének.
A „klasszikus” összeállítások (vonós–, fúvószenekar) mellett a helyi igényeknek, lehetőségeknek
megfelelően számtalan hangszeres összeállítás működhet eredményesen, e miatt éves szintre lebontott
egységes fejlesztési követelményeket nem lehet megadni.

A megjelölt fejlesztési követelményeket elsősorban a közös zenekari játék kialakítására és fejlesztésére
jellemző ismeretek és készségek szerint három csoportra bontva (összevont évfolyamok) soroljuk fel.

Kezdő

1–2. évfolyam

( –14 éves korig)

Középhaladó

3–4. évfolyam

(12–18 éves kor)

Haladó

2–6. évfolyam

(16–22 éves kor)

Kezdő csoport

Fejlesztési feladatok
–

A helyes zenekari ülés kialakítása.

–

Egymásra figyelés, alkalmazkodás.

–

Hosszú és rövid hangok.

–

A szólamon belüli frazeálás betartása.

–

Zenekari hallásfejlesztés, többszólamúság.

–

Tempóvétel, tempótartás.

–

Dinamikai folyamatok kialakítása.

–

A zenekari kommunikáció kialakítása (a karnagy és a zenekar, illetve a zenekari szólamok között).

Ajánlott tananyag
Fúvószenekar
Apáthy: Fúvószenekari iskola I. (Baranya Megyei Művelődési Központ)
Barnes: Kis virtuóz
Csajkovszkij: Chanson triste (Népművelési Intézet, Budapest)
Csajkovszkij: Diótörő – részlet (Carl Fischer New York)
Czidra: XVII. századi magyar táncok
Gyermekdalok (Apáthy feld.)
Lijnshooten: Suit uit het Antwerpse Dansboek (Molenaar)
Orosz album: Első lépések (Pervie Sagi) (Moszkva)
Purcell: Air & Marsch (Bourne Co. New York, USA)
Susato: Pavane
Wagner: Das Blasorchester I. (Pro musica Verlag Leipzig – Berlin)
Watz: Acht Bläzersätze alter Meister (Rundel)
Watz: Premier (Rundel)

Vonószenekar

Decsényi: Kati dalai ((EMB Z. 8279)
Decsényi: Népdal (EMB 12362)
Zempléni: Zenés utazás (YFE 002)

Vivaldi: C–dúr csellóverseny (EMB Z. 12048, Z. 12049/szólamok)
Vivaldi: d–moll concerto (EMB Z. 6538, Z. 6539/szólamok)
Renaissance és barokk táncok, kórusok, korálok

Gitáregyüttesek
Gitárduók kezdők számára (Mosóczi M.) „Kezdők muzsikája” (EMB 8805)
44 Könnyű duett két gitárra (Benkő D.) „Régi kamarazene” (EMB 8819)
Staak, P. van der: 9 Easy Guitar Quartets (Broekman und Peppel Amsterdam Nr. 873)

Követelmény
A különböző hangszercsoportoknak megfelelő hangszerkezelés egységesítése, a zenekari ülésmódból
adódó helyes hangszertechnikai mozgások kialakítása.

Az év végi meghallgatás anyaga
–

Év végi meghallgatás: 10–12 perces nyilvános bemutató.

Középhaladó csoport

Fejlesztési feladatok
–

Az eddig tanult ismeretek, készségek fejlesztése, adott esetben önálló használata

–

A zenekari hangzás iránti igényesség kialakítása, alkalmazása.

–

Dinamikai és ritmikai folyamatok árnyalása, fejlesztése.

–

A tempóvétel és –tartás differenciálódása.

–

A zenekari kommunikációs lánc tudatosításának elkezdése.

Ajánlott tananyag
Fúvószenekar
Apáthy: Fúvószenekari iskola II–III. évfolyam (Baranya Megyei Művelődési Központ)
J. S. Bach: 6 Choral (Molenaar)
Balázs: Gyermekrajzok (EMB)
Balázs: Négy kép (EMB)
Bartók: Gyermekeknek (Népművelési Propaganda Iroda, illetve Boosey & Hawkes)
Bizet – Scsedrin: „Carmen”
Cser: Csongrádi dalok
Händel: Largo (Rundel)
Händel: Lascia ch'io piango
Haydn: Szent Antal Choral (Ph. Grosch Verlag München)
Lully: Balletto (Wilhelm Halter Verlag Karlsruhe)

Orosz album: Első lépések II. (Moszkva)
Susato: Renaissance suite (Rundel)
Purcell: Trombitaszó és ária (Boosey & Hawkes)
Purcell: Győzelmi ének az Arthur király című operából (Bourne Co. New York, USA)
Wagner: Das Blasorchester II. (Pro musica Leipzig – Berlin)

Vonószenekar
J. S. Bach: Bauern–Kantate (Parasztkantáta) (Peters 11693)
Bartók: Erdélyi táncok (Darvas feldolg.) (EMB Z. 4329)
Beethoven: 12 kontratánc (Breitkopf B. 253)
Csajkovszkij – Weiner: Chanson triste (EMB Z. 3202)
Farkas F.: Musica Serena (EMB Z. 12615)
Farkas F.: Négy tánc a Vietórisz–kódexből (EMB Z. 5834)
Händel – Maros: Kis szvit (EMB Z. 3105)
Mozart: Sinfonietta (EMB Z. 2409)
Rózsavölgyi: Első magyar társastánc (Doblinger D. 11316, 11317/szólamok)
Sugár: Rondó zongorára és ifjúsági zenekarra (EMB Z. 1784)

Gitáregyüttesek
Hume,T: Két trió (EMB 13721)
Régi angol muzsika két gitárra (Mosóczi M) „Musica per chitarra” (EMB 8564)

Régi francia muzsika két gitárra (Mosóczi M.) „Musica per chitarra” (EMB 8900)

Követelmény
A közös alkalmazkodás képességének kialakítása.

Az év végi meghallgatás anyaga
–

Év végi meghallgatás: 15–30 perces nyilvános hangverseny.

Haladó csoport

Fejlesztési feladatok
–

Az eddig tanult ismeretek, készségek további fejlesztése.

–

A zenekari rubato játékmód elsajátítása.

–

A zenekari kommunikációs lánc tudatos alkalmazása.

Ajánlott tananyag
Fúvószenekar
Albinoni: Adagio (Molenaar)
J. S. Bach: Prelúdium és fúga, B–dúr (Warner Bros New York)
J. S. Bach: Fantázia (William Allen Music, USA)
J. S. Bach: Sinfonia (Molenaar)

Bartók: Este a székelyeknél (Kliment)
Bartók: Erdélyi táncok (Népművelési Intézet)
Bogár: Székely legényes (Népművelési Intézet)
Balázs: Musica piccola (EMB)
Balázs: Előjáték (EMB)
Corelli: Adagio (Studio P/R Indiana, USA)
Debussy: A kis néger
Debussy: Kis szvit
Eördögh J.: Kis nyitány (Népművelési Intézet)
Eördögh J.: Magyar nyitány (Népművelési Intézet)
Hidas: Capriccio (EMB)
Hidas: Vidám zene (EMB)
Hidas: Concertino
Hidas: Szvit (EMB)
Hidas: Fantázia és fúga (EMB)
Hidas: Népdal szvit III. (EMB)
Händel: Tűzijáték szvit (különféle tételek más–más feldolgozása)
Händel: Vízi zene (különféle tételek más–más feldolgozása)
Erkel: Fegyvertánc (Népművelési Intézet, Pécs)
Kodály: Intermezzo a Háry–szvitből (Népművelési Intézet)
Kodály: Toborzó (Népművelési Intézet)

Kodály: Kállai kettős (Népművelési Intézet)
Ujj Viktor G.: Két zenekari etűd (Népművelési Intézet)
Zempléni: Változatok egy Stravinsky–téma nyomán (kézirat)
Vonószenekar
Albinoni: Sonata ? Cinque (Boosey & Hawkes B&H 17393, 11663/szólamok)
J. S. Bach: Andante (Rózsavölgyi 6103, 6104)
Bartók: Két román tánc op. 5 (Rózsavölgyi 6376)
Corelli: Karácsonyi concerto grosso (Peters 11351)
Händel: Concerto grosso op. 6 no. 8 (Peters 938 HW 30)
Händel: Vízizene (Dvfm 4207)

Gitáregyüttesek
Domeniceni, C.: 4 darab 4 gitárra (Edition margaux em. 4005)
Farkas F.: Musique de Ugrócz (Ed. musicali Ancona, Milano)
Joplin, S.: Ragtime – Két darab két gitárra (Fodor F.) „Musica per chitarra” (EMB 12496)

Követelmény
Önálló kamarazenekari játék kialakítása.

Az év végi meghallgatás anyaga
–

Év végi meghallgatás: 25–40 perces nyilvános hangverseny

Követelmények a program elvégzése után

A tanuló ismerje meg
–

a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit,

–

az alapvető zenekari játékmódokat,

–

az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait.

Legyen képes
–
szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében betöltött
funkciója szerint eljátszani,
–

a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt–játékra irányítani figyelmét,

–

a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni.

Tudja alkalmazni
–

az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket,

–
a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet, a többszólamúságra, a dinamikai és ritmikai
folyamatok árnyalására, a tempóvétel és –tartás differenciálására,
–

a zenekari kommunikációs lánc (karnagy–zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát.

Továbbá
A tanuló legyen képes
–

felnőtt amatőr zenekarban játszani,

–

részt venni önálló kamarazenekari produkcióban.

Alkalmazza tudatosan
–

a zenekari kommunikációs láncot,

–

a zenekari rubato játékot.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Az együttes működéséhez szükséges hangszerek
A létszámhoz igazodva kottapultok, karfa nélküli székek.
Felvételek készítéséhez (a produkció értékeléséhez) audio– és videofelvevő és –lejátszó.

NÉPZENE

AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE, FUNKCIÓI

Az alapfokú művészetoktatás tantervi programja keretében folyó zenei nevelés lehetőséget ad népzenei
tanszakok működtetése révén a nemzeti, népi hagyományok átadására, az egyetemes kultúra, az európai
műveltség közvetítésére, az értékmegőrzés formáinak kialakítására, a klasszikus zene és népzene egymást
gazdagító, organikus kapcsolatának kiteljesítésére. Tantervünkkel szeretnénk hozzájárulni nemzeti és
etnikai kisebbségi közösségeink zenei önismeretének megalapozásához, e közösségek hagyományos zenei
megnyilvánulásainak megőrzéséhez, szakmai fejlesztéséhez is.
Az alapfokú népzeneoktatás az életkori sajátosságok figyelembe vételével a hagyományos kultúra
értékeinek egységes szemléletű feldolgozására nevel, fejleszti az alkotó magatartást, a variációképző–
rögtönzőkészség kialakítását, az önkifejezést, megalapozza az általános zenei műveltséget.
Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek
tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel, lehetőséget nyújt a zene megszólaltatásához
szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek tudatosítására, a
kreativitás az esztétikai érzékenység alakítására.
Az oktatási folyamat – kihasználva a még élő tradíció nyújtotta pedagógiai lehetőségeket – megismerteti a
tanulókkal a népzene sajátos gondolkodásmódját, a dallam– és harmóniavilág és a formai szerkezet
összefüggéseit, a ritmus és intonáció értelmezésének a nyelvi sajátosságokkal is összefüggő
hangsúlyviszonyait, a különböző zenei műfajok sajátosságait. Célja az is, hogy felkészítsen a zene
emocionális és intellektuális befogadására, a társas zenei aktivitásra.

A népzene – és hagyományos közegében tanulásának folyamata is – alapvetően közösségi megnyilvánulás,
ezért tanításában a kamarazenének, a hangszeres–énekes együttmuzsikálásnak kiemelt jelentősége van. A
társas zenélés, valamint az ehhez gyakran társuló néptánc elmélyíti, megerősíti a tanulók megszerzett
egyéni tudását, közösségformáló ereje által hat az emberi interakciók fejlődésére, megteremti a
kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben történő alkalmazása között.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tanszakok és tantárgyak
Vonós tantárgyai: népi hegedű,
Pengetős tanszak tantárgyai: citera
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és vokális
társaszenét), népi zenekar

Hangszeres tanszakok – egyéni képzés

„A” TAGOZAT

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek
Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, második hangszer,
kamarazene, zenekar.

Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, kamarazene, zenekar,
Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres tanszakok tantárgyaihoz szorosan
kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor
helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni.
** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól tanulható.
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A képzés évfolyamainak száma:
(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, citera,
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a
továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak,
illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.

A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig
Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc
zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő
Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy.
A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc

„B” TAGOZAT

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – az alapfok 2. évfolyamától javasolt
Kötelező tantárgy: szolfézs
Kötelezően választható tantárgy: zongora
Választható tantárgyak: népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer,
Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kíséret): a hangszeres tanszakok tantárgyaihoz szorosan
kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás.
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A képzés évfolyamainak száma:

(2+1)+5+4 évfolyam: népi hegedű, citera,
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy
a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.

A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni)
Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos)
Kötelezően választható tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc
Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy
Egyéni tantárgy minimum 1x45 perc
Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc
A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés

„A” TAGOZAT

Főtárgy: népzenei ismeretek, néprajz, kamarazene
Kötelező tantárgy: népi hangszeres,

Kötelezően választható tantárgy: zongora kötelező, második hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar,
népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs
Választható tantárgy: második hangszer, kamarazene, zenekar
Óraterv 1.
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A képzés évfolyamainak száma:
(2)+6 évfolyam: népzenei ismeretek,
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok évfolyamainak számát
jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
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A képzés évfolyamainak száma:
(2+4)+2+4 évfolyam: kamarazene, néprajz

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy
a továbbképző évfolyamainak számát jelentik.

A néprajz és kamarazene tantárgyak főtárgyként vagy kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5.
évfolyamától tanulhatók.

A tanítási órák időtartama:
Főtárgy: „A” tagozaton – minimum 2x45 perc
Kötelező tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc

Kötelezően választható tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc
Csoportos tantárgy: minimum 1x45 perc
Választható tantárgy:
Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc
Csoportos tantárgy: minimum 1x45 perc

A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Kiemelt kompetenciák a népzeneoktatás területén

Bemeneti kompetencia:
–
Alapfokú művészetoktatás keretében folytatott népzenei tanulmányokhoz előképzettség nem
szükséges. A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére
építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.

Szakmai kompetencia:
–
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység – különös tekintettel a
népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira.
–
fogékonyság a hangszín és a dinamika különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és
manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység, stílusérzék, esztétikai érzékenység.
–

A megfigyelőkészség a hallás utáni memorizálás fejlesztése.

–
A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és kifejlesztése, segítséggel eljutva az önálló
lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez
és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez.
–

A hangszer– és énektechnikai készségek megszerzése, fejlesztése.

–

A variációképző rögtönzőkészség kialakítása, az improvizációs készség fejlesztése.

Személyes kompetencia:
–
Az érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság,
kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, nyitottság. Az énekes és
hangszeres népzene anyanyelvi szintű elsajátíttatásának megalapozásával a hagyományos kultúra
értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására nevel.

Társas kompetencia
–
Az együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás, irányítókészség,
irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amelyek alapján a
tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban
(szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret, táncház).

Módszertani kompetencia
–
Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra, értő
zenehallgatásra nevelése.
–
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása, az egyetemes kultúra, az
európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.

–
A zene logikájának, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam– és
harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb
értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése.
–
A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, a zene
történetének, népünk zenéjének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek
megismertetése.
–
a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok sajátosságainak, a velünk együtt élő népek
hagyományának, a népzenekutatás történetének, a népzene jelentős előadó–egyéniségeinek
megismertetése.
–
Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a kortárs zene, a régizene, jazz, az értékes szórakoztató
zene iránt.
–

A tanulók zenei ízlésének formálása.

–
Fogékonyság a művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a korábban gyűjtött vagy még élő
népzenei anyag segítségével a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes szemléletű
feldolgozására.
–
Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése,
alkalmazása, aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban,
valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel.
–

A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.

–

Tehetséggondozás.

–

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével az
iskola helyi tantervében kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A
művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét
és tagjait a vizsga szervezője bízza meg.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.
Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint
biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek
eleget tett.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak.

Alapvizsga tantárgyai
Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” tagozatos
tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész
kötelező.

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamarazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei
ismeretek, vagy néprajz
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: népzenei ismeretek, illetve néprajz
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 45 perc.

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, szolfézs, vagy népzenei
ismeretek, vagy néprajz
Népzenei ismeretek, néprajz főtárgy: néprajz, illetve népzenei ismeretek
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
A szóbeli vizsga időtartama minimum 15 perc.

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy
Néprajz, Népzenei ismeretek főtárgy: kötelező hangszer
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc

Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy,
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc

Záróvizsga tantárgyai
A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” tagozatos
tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész
kötelező.

1. Az elméleti írásbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz
Az írásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.

2. Az elméleti szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Népi hangszer, népi ének, kamrazene főtárgy „A” tagozat: szolfézs, vagy néprajz
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: szolfézs
Néprajz főtárgy „A” tagozat: néprajz
A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból minimum 10 perc.

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Népi hangszer, népi ének főtárgy „A” tagozat: főtárgy
Kamarazene főtárgy „A” tagozat: főtárgy
Néprajz főtárgy „A” tagozat: kötelező hangszer
Népi hangszer, népi ének főtárgy „B” tagozat: főtárgy
A gyakorlati vizsga időtartama minimum 10 perc.

Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes
befejezése előtt szervezhető.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az
országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön
osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak
eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani
közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a
főtárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy
vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet
kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát
tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

VONÓS TANSZAK

NÉPI HEGEDŰ

A népi hegedűtanítás feladatai
A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar népzene hangszeres
darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni hangszerükön.
A program ismertesse meg a tanulókkal
–

a hegedű akusztikai sajátosságait,

–

a hangszer hangolását,

–

a hangszer és a vonó felépítését, részeit,

–

a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit,

–

a megfelelő vonóvezetést, balkéz–technikát,

–

a kezek pontosan összehangolt mozgását.

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra.

Ismertesse meg
–

a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban,

–
a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és
hangszeres zenét,
–

hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát,

–

a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát,

–
azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű a magyar népzene sajátos
előadásmódjának megfelelően (jellegzetes hangképzés, hangsúlyozás, ritmizálás és díszítés, ezek általános
és különleges formái) szólaltatható meg,
–

a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló improvizációs módszereket,

–

a prímás szerep feladatait,

–

a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy kontrán),

–
a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket (bandákat) és ezek
hangzását.

A képzés alapozza meg és fejlessze a tanuló formaérzékét, zenei képességeit (hallását, ritmusérzékét,
zenei emlékezetét, érzékenységét a dinamika és a hangszín változásaira, stílusérzékét, zenei képzelőerejét)
és zenei kifejezőkészségét.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
Mondókák, gyermekdalok, gyermekjátékok, népdalok, táncok (szóval, énekelve, játszva, táncolva),
illetve ezek kísérete énekkel, tapssal, dobogással, dobbal, gardonnal.
–

A mozgás, a ritmus, a dallam és az anyanyelv összefüggései.

–
A magyar népzenében jellemző ritmusfordulatok megtanítása (egyenletes–, nyújtott– és élés
ritmus valamint a szinkópa).
–

Kamarazene – ritmust adó eszközökkel, hangszerekkel.

Követelmény
A gyermek ismerjen meg minél több gyermekdalt, népdalt.
Legyen képes – alapfokon – tájékozódni nyelvünk, dalaink, hangszeres zenénk ritmusvilágában.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Gyermekjátékok, táncok.

–

Ének és ritmikus mozgás – ritmuskísérettel (10–15 dallam, illetve mondóka).

–
Kamarazene ritmusadó eszközökkel, hangszerekkel (kanál, fakalapács, búgattyú, kerepelő, kanna,
köcsögduda, dob, gardon).

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Ismerkedés a vonós hangszerekkel.

–

Ritmusképzés rezgőhúrral.

A bőgő (cselló) megszólaltatása
–

Pengetés egy húron egyenletes lassú, majd változó tempóban.

–

Mozgás kísérése pengetéssel.

–

A húr megrezgetése vonóval.

–

A vonó vezetése egy húron, egyenletes lassú majd változó tempóban.

–

Hangsúlyozás vonóval.

–

Egyenletes, majd váltakozó ritmusú hangok játéka.

–

Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú illetve rövid vonások).

–

Mozgás kísérése külön játszott hangokkal (két húron is).

A brácsa (kontra, hegedű–kontra) megszólaltatása
–

A hangszer tartása.

–

Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban.

–

A húrok együtthangzása (húrsíkok), hangzatok megszólaltatása.

–

Hangsúlyozás.

–

Egyenletes és változó ritmusú hangzatok.

–

Különféle vonásmódok (pl. hangsúlyosan, hangsúlytalanul kezdődő, hosszú illetve rövid vonások).

–

Mozgás kísérése különjátszott hangokkal.

A hegedű megszólaltatása
–

A hangszer és a vonó tartása.

–

Hangképzés, vonóvezetés egyenletes lassú, majd változó tempóban (húrsíkok!).

–

Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok hegedűn (egy, két húron).

–

A dallamok játéka együttessel.

–

Az „együtt hangzás” megérzése és megértése.

–

Mozgás, gyermekjáték, tánc kísérése együttessel.

Követelmény
A gyermek legyen képes megszólaltatni különböző, a zenekari játék szempontjából nélkülözhetetlen vonós
hangszereket.
Sajátítsa el a vonós hangszeren történő hangképzés, hangsúlyozás és ritmusjáték alapelemeit.
Legyen képes hangok, és egyszerű dallamok intonálására saját hangszerén, valamint a megismert vonós
hangszerek egyszerű megszólaltatására.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga

–

Mondókák, kiolvasók, gyermekdalok előadása hegedűn (egy és két húron).

–

Együtt játék – zenekarban.

–

Ritmikus mozgás, gyermekjáték és tánc kísérése zenekarral.

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat

1. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Népzene – hangszeres népzene. Általános tájékozódás a magyar népzene világában.

–
is.

Gyermekdalok hallás utáni elsajátítása énekelve és hangszeren játszva, különböző kezdőhangokról

–
Ugrós, illetve kanásztánc típusú dallamok énekelve és hangszeren játszva (dunántúli ugrós, dus,
szatmári oláhos, cigánytánc stb.).
–

Legényes típusú dallamok (széki sűrű tempó, mezőségi sűrű magyar stb.).

–

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről az évfolyam nehézségi fokának megfelelően.

Követelmény
Alapvető dallamismeret és tájékozottság a magyar népzenében.
A hangszer és vonó tartásának elsajátítása, a hangszeren való alapvető tájékozódás kialakítása.

A hangképzés, vonókezelés, intonáció kialakítása és fejlesztése.
A tanult dallamok folyamatos fűzérszerű játéka zenei nyelvjárások szerint.
A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Széki sűrű tempó, dunántúli ugrósok, kanásztáncok

2. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Szimmetrikus csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.).

–

Verbunk (széki, székelyföldi változatok).

–

Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.).

–

Közép–erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás).

Követelmény
Szimmetrikus csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással és ritmizálással.
A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül.
A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.)

–

Széki csárdás

3. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása:

–
A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve ritmikai jellegzetességeivel
összefüggésben (beszédszerű hangsúlyozás, nyolcad hangok, nyújtott és éles ritmusok stb.).
–
A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái (hangpárok,
„ellenhangsúlyozás”, rejtett ritmusok stb.).
–

A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése).

–
A bal és jobb kéz szerepe a hangsúlyozásban. A vonóval történő hangsúlyozás jellegzetes módjai
(pl. hangsúlyozás húrra csapott vonóval, „reflex” vonóindítás).

Követelmény
A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete.
A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Dunántúli, palóc, szatmári, stb. lassú és friss csárdás

–

Széki csárdás folyamat, sűrű tempó

4. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon keresztül.

–
A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának újraértelmezése az
aszimmetria – törvényszerűségei szerint, valamint a dallamismeret gyarapítása.
–

Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban („inégal” játék).

–

Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok díszítményei.

–

Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban.

–

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.

Követelmény
Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó) játékmódja.
A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes hangsúlyozással).
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.

Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós stb.

–

Széki csárdás és magyar

5. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban.

–

A széki lassú dallamok díszítésmódja.

–

Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi lassú csárdások).

–
Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a széki, mezőségi és a
kalotaszegi zenén keresztül.

Követelmény
A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása.

A széki táncrend folyamatos játéka, egy–egy dallam előadása több változatban is.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Széki táncrend (hegedűn és kontrán).

6. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
Bonyolultabb aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok – a mezőségi zene (magyarpalatkai,
vajdakamarási, válaszúti ritka magyar, korcsos, szökős).
–

A mezőségi aszimmetrikus tánctípusok játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás stb.).

–

Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás)

–

A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok.

Követelmény

A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás.

–

Magyarpalatkai menyasszonykísérő.

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres
adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen
minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. „B” tagozat követelménye a végzett anyag
mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei
kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét.

2. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Szimmetrikus csárdás dallamok (dunántúli, palóc, szatmári lassú csárdás stb.).

–

Verbunk (széki, székelyföldi változatok).

–

Legényes típusú dallamok (sűrű magyar, pontozó, kalotaszegi legényes stb.).

–

Közép–erdélyi csárdás dallamok (széki, mezőségi csárdás).

–

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, az évfolyam nehézségi fokának megfelelően.

Követelmény
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
Szimmetrikus csárdás és verbunk dallamok előadása helyes hangsúlyozással és ritmizálással.
A legényes dallamok játékmódja a tanult dallamokon keresztül.
A különböző karakterű táncok, tánctípusok stílusos előadása.
A tanult táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik.
A tananyagot tartalmazó hangzóanyag rendszeres tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Sűrű magyar (kalotaszegi legényes, pontozó stb.)

–

Széki csárdás

3. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
Az eddig tanult dallamanyag gyarapítása (ugrós – kanásztánc, legényes, verbunk, szimmetrikus
lassú és friss csárdás, közép–erdélyi csárdás).
–

A hangsúlyozás és a játékmód jellegzetességeinek tudatosítása:

–
A népi dallamok hangsúlyozása a magyar nyelv hangsúlyozási, illetve ritmikai jellegzetességeivel
összefüggésben (beszédszerű hangsúlyozás, nyolcad hangok, nyújtott és éles ritmusok stb.).
–
A népi dallamok hangsúlyozásának általános és különleges formái (hangpárok,
„ellenhangsúlyozás”, rejtett ritmusok stb.).
–

A ritmus értelmezése a népzenében (hangsúly és ritmus összefüggése).

–

A bal és jobb kéz szerepe a hangsúlyozásban.

–
A vonóval történő hangsúlyozás jellegzetes módjai (pl. hangsúlyozás húrra csapott vonóval,
„reflex” vonóindítás).

Követelmény
A hangsúlyozás és a ritmus eddig tanult jellegzetességeinek ismerete.
A hangsúlyozás tanult formáinak alkalmazása.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei tánchagyományunkban, történeti vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzó anyagának rendszeres tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Dunántúli, palóc, szatmári, stb. lassú és friss csárdás

–

Széki csárdás folyamat, sűrű tempó

4. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Ismerkedés a zenei aszimmetriával a széki magyar és ritka tempó dallamokon keresztül.

–
A korábban tanult legényes típusú aszimmetrikus dallamok játékának újraértelmezése az
aszimmetria törvényszerűségei szerint, valamint a dallamismeret gyarapítása.
–

Az aszimmetrikus játékmód emlékei az európai zene korábbi korszakaiban („inégal” játék).

–

Díszítés a magyar népzenében – a széki csárdás és magyar dallamok díszítményei.

–

Az akkordfunkciók alapfokú ismertetése elméletben és gyakorlatban.

–

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.

Követelmény
Közepes tempójú aszimmetrikus dallamok (széki magyar, ritka tempó) játékmódja.
A széki csárdás és magyar dallamok stílusos előadása (díszítményekkel, helyes hangsúlyozással).
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.

Ritmuslejegyzések készítése hangfelvételről, a tananyag nehézségi fokán.
Az aszimmetrikus dallamtípusok kíséretmódja, a tanult dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Kalotaszegi legényes, sűrű magyar, marosszéki forgatós, stb.

–

Széki csárdás és magyar

5. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Zenei aszimmetria a széki lassú dallamokban.

–

A széki lassú dallamok díszítésmódja.

–

Aszimmetrikus lassú csárdás dallamok (pl.: mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi lassú csárdások).

–

Az aszimmetria és a díszítmények ritmikai értelmezése, lejegyzésük módjai.

–
Változatképződés, valamint az előadók rögtönzései a magyar népzenében a széki, mezőségi és a
kalotaszegi zenén keresztül.
–

A dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint a korábbiak változataival.

–

Dallamlejegyzés – a tanult anyagból

Követelmény
A széki lassú dallamok díszített, stílusos előadása.
A széki táncrend folyamatos játéka, egy–egy dallam előadása több változatban is.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
A széki táncrend tánctípusainak kíséretmódja és a dallamok akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres tanulmányozása.
A „B” tagozat követelménye a végzett anyag mennyiségében, de elsősorban minőségben, a
hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Széki táncrend (hegedűn és kontrán).

6. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
Bonyolultabb aszimmetrikus hangsúlyozású dallamok – a mezőségi zene (magyarpalatkai,
vajdakamarási, válaszúti ritka magyar, korcsos, szökős).
–

A mezőségi aszimmetrikus tánctípusok játékmódja (vonókezelés, hangsúlyozás stb.).

–

Dallamlejegyzés a tanult anyagból.

–

Mezőségi táncfolyamat (lassú csárdás, szökős, sebes csárdás)

–

A közösségi élet eseményeihez kapcsolódó hangszeres dallamok.

Követelmény
A mezőségi táncdallamok stílusos előadása az eddig tanultak alapján.
Néhány alkalomhoz kötődő hangszeres dallam ismerete.
Másik hegedűvel való együttjáték.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása.
Az önálló tanulást segítő lejegyzések készítése hangfelvételről
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
A korábban tanultak továbbfejlesztése, a dallamismeret bővítése új dallamokkal, valamint új változatokkal.
A tananyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Mezőségi korcsos, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás.

–

Magyarpalatkai menyasszonykísérő.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
–

a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását,

–
a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének,
nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése).
A tanuló legyen képes
–
népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, élményt adóan
megszólaltatni hangszerén,
–

hallás után zenét tanulni,

–
népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, tudatosan, elemzően
gyakorolni.
Rendelkezzék
–

az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással,

–
kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség, koncentrálóképesség,
stílusérzék, fantázia),
–

a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési gyakorlattal.

Ismerje
–

a népzene hagyományos előadásmódját „A” tagozatának szintjén.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes

–

tudásáról számot adni szóló hegedűn, együttessel illetve táncot kísérve,

–

céltudatosan gyakorolni.

Ismerje
–

és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait,

–
a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez
kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét.
Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek zenei és tánchagyománya táji, történeti tagozódásában való
tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi valamint kulturális ismeretekkel.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Népi hegedű főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozat

Dunántúli táncok. (Ugrós, lassú és friss csárdás stílusos, ritmikus játéka.)
Széki táncok. (Magyar, sűrű és ritka tempó, lassú, csárdás porka és hétlépés stílusos, a tánchoz
alkalmazkodó tempójú játéka.)

„B” tagozat
Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.)
Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.)
Palatkai ritka és sűrű magyar, lassúcsárdás és szökős

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes testtartás, hangszertartás,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a vibrato helyes alkalmazása,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és
szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb
elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk
iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve
zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.
A „B” tagozatos tanuló követelménye a végzett anyag mennyiségében is, de főként a hangszeres játék
hangminőségében, a hangszerkezelés biztonságában, virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében
haladja meg az „A” tagozaton tanulók szintjét!

7. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A mezőségi zene díszítményei.

–
Az előadásmódbeli rögtönzés a mezőségi zenében, valamint a korábban tanult dialektusokban és
stílusokban.
–
A mezőségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökős, sebes csárdás; sűrű és ritka magyar;
korcsos).

Követelmény
Mezőségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve kell megszólaltatni.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Mezőségi táncrend.

8. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Kalotaszegi táncrend. Kalotaszeg zenéjének különböző stílusai.

–

Székelyföld zenéje. A székelyföldi zene különböző stíluskörei.

–

Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei.

Követelmény
A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal tarkított játéka.

18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Székelyföldi táncrend.

–

18. századi magyar táncok.

9. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban.

–

Hangszeres keservesek. A pakulár nóta.

–

A szatmári, a palóc és a dunántúli csárdások játékmódja.

–

A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési hagyománya és lehetőségei.

–
Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak–kelet–, Észak– és Nyugat–Magyarországon előforduló
formái.
–

A rubato–hatás érvényesülése a táncdallamok játékában.

–

Régi és új stílus a hangszeres népzenében.

Követelmény
Egy–egy szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katonakísérő, gyimesi halottkísérő, keserves
stílusos előadása kísérettel.
Pakulár nóta kísérettel.
Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra, stílusra, műfajra jellemző
előadásmód szerint.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Szatmári, palóc, dunántúli táncrend.

10. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Gyimesi zene. A gyimesi táncok és táncélet.

–

A gyimesi zene kísérőhangszere – a gardon.

–

Moldvai zene. A moldvai táncok, táncélet.

–

A moldvai hangszeres hagyomány.

–

A moldvai zene különböző rétegei.

–

A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyűjtése.

–

Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel stb. dallamok).

–

Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján.

–

Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások.

Követelmény
A gyimesi zene stílusos megszólaltatása.
A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban lévő gyarapítása,
fejlesztése.
Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból
Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésből.
Az együttesvezetői készség bemutatása.

Gyimesi dallamok kísérete gardonon.
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Önálló gyűjtőmunka.
A tanuló adjon számot egy – a tanulóévek során önállóan választott – falusi mester dallamanyagának,
stílusának anyanyelvi szintű elsajátításáról.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult táncrendek, táncok és egyéb hangszeres műfajok játéka előadásszerűen (táncházban,
hangversenyen stb.)

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat

7. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A mezőségi (magyarpalatkai, vajdakamarási, válaszúti stb.) dallamismeret gyarapítása.

–

A mezőségi zene díszítményei.

–

Mezőségi lassú.

–

A hangsúlyozás jellegzetességeinek és különleges formáinak elemzése a mezőségi zenében.

–
Az előadásmódbeli rögtönzés a mezőségi zenében, valamint a korábban tanult dialektusokban és
stílusokban.
–
A mezőségi táncrend (lassú cigánytánc, lassú csárdás, szökős, sebes csárdás; sűrű és ritka magyar;
korcsos).

Követelmény
Mezőségi táncrend: a dallamokat helyes hangsúlyozással, stílusosan díszítve, rögtönzéssekkel gazdagítva
kell megszólaltatni.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Mezőségi táncrend.

8. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése

–

Kalotaszegi zene. Kalotaszeg zenéjének különböző stílusai.

–

Kalotaszegi hajnali, szapora és verbunk.

–

Az új anyag mellett a korábban tanult legényes és lassú csárdás dallamismeret gyarapítása.

–

Kalotaszegi táncrend.

–

Székelyföld zenéje.

–

A székelyföldi zene különböző stíluskörei.

–

Székelyföld egy tájegységének táncrendje.

–

Hangszeres tánczenénk 18. századi gyökerei.

Követelmény
A tanult táncrendek stílusos, dallamváltozatokkal, rögtönzésekkel tarkított játéka.
18. századi zenei hagyományunkból válogatott dallamanyag megszólaltatása (életre keltése).
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyagának rendszeres hallgatása, tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Székelyföldi táncrend.

–

18. századi magyar táncok.

9. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Rubato dallamok.

–

A rubato dallamok helye a magyar zenei hagyományban.

–

Hangszeres keservesek.

–

A dallamok játékmódja, díszítményei.

–

A rubato dallamok kísérete.

–

A dallamok lejegyezhetősége.

–

Különböző dialektusok jellemző dallamai.

–

A pakulár nóta.

–

A szatmári, a palóc és a dunántúli csárdások játékmódja.

–

A lassú és friss csárdás dallamok hangsúlyozási, ritmizálási, díszítési hagyománya és lehetőségei.

–
Az aszimmetrikus hangsúlyozás Észak–kelet–, Észak– és Nyugat–Magyarországon előforduló
formái.
–

A rubato–hatás érvényesülése a táncdallamok játékában.

–

Régi és új stílus a hangszeres népzenében.

Követelmény
Egy–egy szatmári hallgató, kalotaszegi keserves, mezőségi katonakísérő, gyimesi halottkísérő, keserves
stílusos előadása kísérettel.
Pakulár nóta kísérettel.
Szatmári, palóc, dunántúli táncfolyamat játéka kísérettel a zenei nyelvjárásra, stílusra, műfajra jellemző
előadásmód szerint.
Az új anyag megtanulásához szükséges hangszertechnikai tudás elsajátítása és önálló fejlesztése.
Dallamlejegyzés – a tanult anyagból.
A tanult dallamok kíséretmódja és akkordkísérete (hegedűn vagy kontrán).
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Az évfolyam hangzóanyag mellékletének rendszeres hallgatása, tanulmányozása.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Szatmári, palóc, dunántúli táncrend.

10. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Gyimesi zene.

–

A gyimesi táncok és táncélet.

–

A gyimesi táncdallamok különböző rétegei.

–

A gyimesi zene kísérőhangszere – a gardon.

–

Moldvai zene.

–

A moldvai táncok, táncélet.

–

A moldvai hangszeres hagyomány.

–

A moldvai zene különböző rétegei.

–

A szomszéd népek hangszeres zenéje – Bartók román gyűjtése.

–

Az európai népek vonószenei hagyománya (ír, skót, norvég, svéd, lengyel stb. dallamok).

–

Ismeretlen anyag önálló feldolgozása hangfelvétel alapján.

–

A tanult táncrendek játéka.

–

Együttesvezetés – prímás szerep, zenei összeállítások.

Követelmény
A gyimesi zene stílusos megszólaltatása.
Az eddig tanult táncrendek bármelyikének stílusos, rögtönzésekkel, dallamváltozatokkal gazdagított
játéka.
A szomszéd népek, valamint az európai népek zenéjéből válogatott szemelvények megszólaltatása.
A dallamismeret és hangszertechnikai tudás önálló, a feladatokkal összhangban lévő gyarapítása,
fejlesztése.
Dallamlejegyzés – ismeretlen anyagból
Ismeretlen anyag életre keltése lejegyzésből.

Az együttesvezetői készség bemutatása.
Gyimesi dallamok kísérete gardonon.
Az anyagban szereplő táncok, tánctípusok helye zenei–, illetve tánchagyományunkban, történeti
vonatkozásaik.
Önálló gyűjtőmunka.
A tanuló adjon számot egy – a tanulóévek során önállóan választott – falusi mester dallamanyagának,
stílusának anyanyelvi szintű elsajátításáról.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult táncrendek, táncok és egyéb hangszeres műfajok játéka előadásszerűen, táncházban és
hangversenyen.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
–

a magyar népzene nyelvjárás–területeit és ezek stílusbeli jellemzőit,

–

a hangszeres zene szerepét a magyar népzenei hagyományában,

–

a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait,

–
a különböző népzenei tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó
dallamanyagot és hangszeres zenét.
–

a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy kontrán),

–
a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszer–együtteseket,
valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek hangzását,
–

népzenénk múltját,

–

hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében,

–
alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének
kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit.

Legyen képes
–
dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított összetett formák
(például táncrend) szabályait,
–

legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
–

a magyar népi vonós zene történetét,

–
a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a hangképzés,
hangsúlyozás, ritmus, a forma és a díszítés jellemző módjait, az előadás általános és különleges
sajátosságait, valamint a zenei improvizáció népzenénkre jellemző módjait,
–
alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének
kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit,
–

a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és falvaink zenei életében,

–

a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát.

Legyen fogékony

–

más népek zenéjének befogadására.

Rendelkezzék
–
a népzenei gyűjtőmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó kapcsolatteremtő
képességgel, megfelelő előadói készséggel, szereplési tapasztalattal, állóképességgel.
Legyen képes
–

céltudatosan gyakorolni,

–

képes szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep),

–

tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre.

Tudjon számot adni
–

választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának ismeretéről.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Népi hegedű főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozat
Szatmári táncok. (Verbunk, oláhos, lassú és friss csárdás.)
Székelyföldi táncok. (Székely verbunk, lassú csárdás, szöktetős, marosszéki forgatós.)
Palatkai zene. (Akasztós, lassú csárdás és szökős.)

„B” tagozat
Gömöri táncok (Hallgató, verbunk, lassú és friss csárdás.)
Palatkai zene. (Katonakísérő, akasztós, lassú csárdás, szökős és sebes csárdás.)
Gyimesi zene. (Keserves, lassú és sebes magyaros, kettős jártatója és sirülője.)
Erdélyi román táncok.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes testtartás, hangszertartás,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a vibrato helyes alkalmazása,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

Ajánlott tananyag éves bontás nélkül
Hanglemez
A bogyiszlói zenekar. szerk. Sebő Ferenc SLPX 18095 (Budapest 1984) Hungaroton
Este a Gyimesbe' jártam/Zerkula János. szerk. Halmos Béla SLPX 18130 (Budapest 1987) Hungaroton
Északmezőségi magyar népzene I–IV. szerk. Halmos Béla LPX 18107–11 (Budapest 1985) Hungaroton
Gyimesi népzene/Halmágyi Mihály. szerk. Jánosi András SLPX 18145 (Budapest 1988) Hungaroton
Hungarian Folk Music Qualiton LPX 1187 (Budapest 1964)
Lajtha László: Széki gyűjtés. szerk. Sebő Ferenc LPX 18092–94 (Budapest 1985) Hungaroton
Magyar Hangszeres Népzene szerk. Sárosi Bálint LPX 18045–47(Budapest 1980) Hungaroton
Magyar hangszeres népzene (Budapest 1972–1982) Hungaroton:
1. LPX 10095–98–
2. LPX 18001–04
3. LPX 18050–53
Magyar népzene (bukovinai székelyek Magyarországon) Hungaroton SLPX 18131 (1988)

Magyar népzene Bartók Béla fonográffelvételeiből. szerk. Sárosi Bálint LPX 18069 (Budapest 1981)
Hungaroton
Magyar népzene Kodály Zoltán fonográf–felvételeiből. szerk. Tari Lujza LPX 18075–76 (Budapest 1983)
Hungaroton
Magyar Népzenei Antológia (Budapest 1985–93) Hungaroton:
I. Tánczene. szerk. Martin György, Németh István, Pesovár Ernő – LPX 18122–16
II. Észak. szerk. Tari Lujza, Vikár László LPX 18124–28
III. Dunántúl. szerk. Olsvai Imre LPX 18138–42
IV. Alföld. szerk. Paksa Katalin, Németh István LPX 18159–63
V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) szerk. Sárosi Bálint, Németh István (Budapest 1993/95) MTA Zenetudományi
Intézet
Magyarországi román népzene. szerk. Sebő Ferenc SLPX 18077 (Budapest 1983) Hungaroton
Szatmári bandák. szerk. Hans Hurtig–Vavrinecz András SLPO 18154 (Budapest 1991) Hungaroton
CD– lemezek
Elveszett éden ED–CD 009–10 (Budapest 1996) Etnofon
Halmágyi Mihály Classic HCD 18145 Hungaroton
Magyarpalatka Classic HCD 18216–17 Hungaroton
Magyarpalatkai népzene/Kodoba Béla és bandája BSM 9503 (1995) BaSys Music
Kazetta
Magyar Népzenei Antológia: V–VI. Erdély (Kelet 1–2.) szerk. Sárosi Bálint, Németh István (Budapest
1993/95) MTA Zenetudományi Intézet

Béres vagyok béres – Fejér megyei népzene/ Pesovár Ferenc könyvének melléklete(Székesfehérvár) István
Király Múzeum
Könyvek, tanulmányok
Bartók Béla: Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét (Budapest 1936) Somló
Bartók Béla: A magyar népdal (Budapest 1924) Rózsavölgyi
Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek zenéje (Budapest 934) Somló
Bartók Béla: Rumanian Folk Music I, II, III. (Hága 1967) The Hague
Donington, R.: A barokk zene előadásmódja (Budapest 1978) Zeneműkiadó
Draskóczy Lídia: Moldvai csángó hegedűs dallamok Bákó környékéről (Budapest 1997) Óbudai Népzenei
Iskola
Gelencsér Ágnes: Magyar népzenei ismeretek (Budapest 1994) Calibra Kiadó
Jánosi A.: A barokk zene előadásmódjának élő hagyománya Magyarországon – tanulmány (Budapest 1996)
Jánosi A.: A magyar népzene előadásmódja – előkészületben
Kobzos Kiss Tamás: Hegedű és kobza (Budapest 1997) Óbudai Népzenei Iskola
Kodály Zoltán: A magyar népzene (Budapest 1973) Zeneműkiadó
Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok (Budapest 1962) Zeneműkiadó
Lajtha László: Kőrispataki gyűjtés (Budapest 1955) Zeneműkiadó
Lajtha László: Széki gyűjtés (Budapest 1954) Zeneműkiadó
Lajtha László: Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés (Budapest 1954) Zeneműkiadó
Lajtha László összegyűjtött írásai (Budapest 1992) Akadémiai Kiadó
Martin György: A magyar tánctípusok. A magyar tánctípusok zenekísérete (Budapest 1966)

Martin György: A néptánc és népi tánczene kapcsolata (Budapest 1965–66) Tánctudományi tanulmányok
Martin György: Az erdélyi dialektus táncai (Budapest 1972) NPI
Martin György: Magyar táncdialektusok (Budapest 1965,1966) NPI
Paksa Katalin: A magyar népdal díszítése (Budapest 1993) MTA Zenetudományi Intézet
Pesovár Ernő: A magyar tánctörténet évszázadai (Budapest 1972) NPI
Pesovár Ernő: A magyar tánczene története (Budapest 1966)
Pesovár Ferenc: Béres vagyok béres (Székesfehérvár 1982) István Király Múzeum
Pesovár Ferenc: A juhait kereső pásztor (Székesfehérvár 1983) István Király Múzeum
Pesovár Ferenc: Szép napunk támadt (Székesfehérvár 1991) István Könyvkiadó
Sárosi Bálint: Cigányzene (Budapest 1971) Gondolat Könyvkiadó
Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet
Szalay Zoltán: Felcsíki hangszeres tánczene (Csíkszereda 1996) Alutus kiadó
A Magyar Művelődési Intézet (korábban NPI, OKK) kiadványai
Népzenei füzetek kazettával / A Magyar Művelődési Intézet kiadványai, szerk.: Eredics Gábor
Halmos Béla – Virágvölgyi Márta: Széki férfitáncok
Ökrös Csaba: Hegedűgyakorlatok
Varsányi Ildikó: Gömöri népzene
Vavrinecz András: Vajdaszentiványi népzene I.
Virágvölgyi Márta: Bogyiszlói népzene
Virágvölgyi Márta: Bonchidai népzene
Virágvölgyi Márta: Gyimesi népzene I, II.

Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi legényesek
Virágvölgyi Márta: Kalotaszegi népzene I, II.
Virágvölgyi Márta – Vavrinecz András: Szatmári népzene I, II.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő minőségű, és méretű hangszerek tartozékokkal (vonó, tok, gyanta).
Audió–vizuális felvevő és lejátszó berendezés (magnetofon, CD, DVD)
A követelmények teljesítéséhez szükséges népzenei gyűjtések, lemezek kottakiadványok, zenei
szakkönyvek.

FÚVÓS TANSZAK

NÉPI FURULYA

A furulyatanítás feladatai
Ismertesse meg a tanulóval
–

a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti múltját,

–
a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel összefüggő
énekelt és hangszeres dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek formai és tartalmi elemeivel,
zenei gondolkodásmódjaival együtt,
–

a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket.

Fejlessze
–

a tanuló hallását,

–
a nyelvvel is összefüggő ritmus– és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét,
rögtönzőkészségét, zenei emlékezetét,
–

képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására,

–

önálló lényegfelismerő képességét,

–

a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét.

Alakítson ki
–

könnyed hangszerkezelést,

–

megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvásmódokat,

–

test–, hangszer– és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát.

Előkészítő évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
Népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi hangsúlyok adta
szabályokra.
Ajánlott tananyag
Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek,
szerk.: Eredics Gábor
Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.:
Eredics Gábor
Fábián Éva – Juhász Zoltán: Éneklő furulya. Hagyományok Háza 2003.

Követelmények
Legyen képes a tanévben tanult népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és furulyázni.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Rubato és giusto népdalok eljátszása, magyar nyelvi hangsúlyozással és ritmikával.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
Székelyföldi népdalok éneklése és furulyázása, díszítés nélkül, ügyelve a szöveg és nyelvi
hangsúlyok adta szabályokra.

Ajánlott tananyag
Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek,
szerk.: Eredics Gábor
Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.:
Eredics Gábor
Fábián Éva – Juhász Zoltán: Éneklő furulya. Hagyományok Háza, 2003.

Követelmények
Legyen képes a tanévben tanult székelyföldi népdalokat helyes hangsúlyozással énekelni és furulyázni.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Rubato, lassú és sebes csárdás dallamok eljátszása a Székelyföldről.

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat

1. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Udvarhelyszéki dallamok.

–

A hatlyukú furulya alsó 10 hangjának használata.

–

A hetedik hang módosítása félfedéssel.

–

Az ajakkal segített felhangos fúvástechnika kialakítása.

–

Hangcsoportok összekötése (legato), szétválasztása (staccato).

–

A csárdásdallamok ütemeinek belső hangsúlyai.

Ajánlott tananyag
Gergelits Márta: Furulya előkészítő 1–2 (Budapest 1992) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek,
szerk.: Eredics Gábor
Dévai János: Furulyaiskola I. (Budapest 1987) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.:
Eredics Gábor
Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor

Követelmény

Legyen képes a tanult székelyföldi dallamokat stílusosan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban,
egyszerűen díszítve, variáltan eljátszani.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy–egy rubato, lassú és sebes csárdás dallam Udvarhely székből.

2. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Csíki székely dallamok.

–

A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai.

–

A hetedik hang módosítása villafogással.

–

Triolás ritmusok a forgatós dallamokban.

–

Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok.

–

Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal.

Ajánlott tananyag – kották hangzó melléklettel
Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor

Követelmény
Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a tánctípusoknak
megfelelő tempóban eljátszani.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Egy– egy felcsíki keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk dallam gardonkísérettel is.

3. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja furulyán.

–

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja.

Ajánlott tananyag
Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar Művelődési
Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor
Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet

Követelmény
Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, egyszerűen díszítve, variáltan, a tánctípusoknak
megfelelő tempóban eljátszani.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Dél–dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok eljátszása.

4. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

Gyimesi dallamok.

–

A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.

–

Torokhangos (gégezöngés) kíséret a tanuló alkatától, fejlettségi szintjétől függően.

–

Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és hangsúlyozásuk.

–

Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal.

Ajánlott tananyag
Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar Művelődési Intézet,
1998
Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. – Gyimes (Budapest 1990) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek,
szerk.: Eredics Gábor
Nesztor Iván: Gyimesi furulyamuzsika (Budapest 1993) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek,
szerk.: Eredics Gábor
Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton

Követelmény
Legyen képes
–
a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban
eljátszani.
–

a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Egy–egy gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves dallam
eljátszása gardonkísérettel is

5. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája.

–

Semleges hangsorú furulyák ismerete.

–

Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték.

–

A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon.

–

A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk.

–

Több furulya együttes játéka.

–

Énekkíséret furulyával.

–

Az énekes–nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a furulyajátékban.

Ajánlott tananyag
Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar Művelődési Intézet,
1998
Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka (Budapest 1994) Magyar Művelődési
Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor
Archív nógrádi dudás és furulyás felvételek (Pátria hanglemezsorozat, MTA Zenetudományi Intézet,
Néprajzi Múzeum)
Magyar dudások CD

Követelmény
Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát és
játéktechnikáját.
Semleges hangsorú furulyák ismerete.
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Két–két palóc giusto és rubato dallam eljátszása.

–

Dudautánzó furulyajáték

6. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.

–

A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.

–

Tilinkójáték.

–

Variáció és díszítés a széki és moldvai dialektus szabályai szerint.

–

Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival.

–

Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés.

Ajánlott tananyag
Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar Művelődési
Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor
Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet
Széki énekesek és furulyások CD – Fonó kiadás
Gyűjtések széki furulyásoktól – Hagyományok Háza
Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek
Széki pár. Szerk. Juhász Zoltán (kazetta)
Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton

Moldvai csángómagyar furulyás dallamok: Hodorog András – kazetta. szerk. Balogh Sándor (Budapest
1994) Harmónia BT.

Követelmény
Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar ritmikáját,
hangsúlyait a széki zenén keresztül.
Legyen képes
–
a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban
eljátszani.
–

a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására.

–

önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Széki lassú csárdás, magyar.

–

Moldvai táncdallamok.

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres
adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen
minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. „B” tagozat követelménye a végzett anyag
mennyiségében, de elsősorban minőségben, a hangszerkezelés biztonságában és az előadás zenei
kifejezőerejében haladja meg az A tagozat szintjét.

2. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
Csíki székely keservesek és táncdallamok: cepres, féloláhos, „Gábor Ignácé”, „székely csárdás”,
párnástánc, medvés, „örömanya tánca”, „gólya”, verbunk, „marosszéki” Ambrus János, Balog Áron
népzenei fölvételeiből.
–

Variálás és díszítés a csíki székely dialektus szabályai szerint.

–

A hatlyukú furulya alsó 14 hangjának használata – az első átfújás hangjai.

–

A hetedik hang módosítása villafogással.

–

Triolás ritmusok a forgatós dallamokban.

–

Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú csárdás dallamok.

–

Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal.

Ajánlott tananyag – kották hangzó melléklettel
Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor

Követelmény
Legyen képes a tanult felcsíki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő
tempóban eljátszani.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Összeállítás a tanult felcsíki népzenéből: keserves, lassú és sebes csárdás, féloláhos, verbunk
dallamok gardonkísérettel.

3. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
A dunántúli dialektus dallamai (parlando rubato előadású lírai dalok, ugrós táncdallamok, lassú és friss
csárdás dallamok) a kistájak figyelembe vételével:
–

Somogy: Kelec József, Sándor László

–

Tolna: Máté István

–

Zala: Badacsonyi Lajos, Bíró István

–

Baranya: Német Vince

népzenei felvételei alapján.
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja.

Ajánlott tananyag
Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar Művelődési
Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor
Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet)

Követelmény
Legyen képes a tanult dunántúli dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő
tempóban eljátszani.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Dél–dunántúli rubato, ugrós, kanásztánc, lassú és friss csárdás dallamok eljátszása.

4. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
Gyimesi keserves és táncdallamok: lassú és sebes magyaros, kettős jártatója és sirülője, féloláhos
medvés, héjszák, „juhait kereső pásztor” Tímár Viktor, Tímár János, Karácsony Lázár, Bács Péter, Hermán
György népzenei felvételeiből.
–

Gyimesi dallamok, variálás és díszítés a gyimesi dialektus szabályai szerint.

–

A hatlyukú furulya 2 oktávjának használata.

–

Torokhangos (gégezöngés) kíséret a tanuló alkatától, fejlettségi szintjétől függően.

–

Aszimmetrikus ütemezésű és ritmusú, illetve szinkópás ritmusú dallamok és hangsúlyozásuk.

–

Közös muzsikálás másik furulyással, gardonnal.

Ajánlott tananyag

Juhász Zoltán: Furulyaiskola III. – Gyimes (Budapest 1990) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek,
szerk.: Eredics Gábor
Nesztor Iván: Gyimesi furulyamuzsika (Budapest 1993) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei Füzetek,
szerk.: Eredics Gábor
Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton

Követelmény
Legyen képes
–
a tanult gyimesi dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban
énekelni és eljátszani.
–

a hatlyukú furulya 2 oktávjának használatára.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Gyimesi lassú és sebes magyaros, csárdás, kettős jártatója és sirülője, keserves dallamok eljátszása
gardonkísérettel is

5. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
A palóc furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei felvételei alapján:
–

Heves: Pozsik István

–

Gömör: Fodor József

–

Nógrád: Bertók Mihály, Koós József, Melo József.

Semleges hangsorú furulyák ismerete.
Dudanóták játéka furulyán, dudautánzó furulyajáték.
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon.
A törzshangok elválasztására szolgáló figurák, variációk.
Több furulya együttes játéka.
Énekkíséret furulyával.
Az énekes–nyelvi törvények, hangsúlyok, prozódiai szabályok érvényesülése a furulyajátékban.

Ajánlott tananyag
Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége. Magyar Művelődési Intézet,
1998
Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka (Budapest 1994) Magyar Művelődési
Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor
Archív nógrádi dudás és furulyás felvételek (Pátria hanglemezsorozat, MTA Zenetudományi Intézet,
Néprajzi Múzeum)
Magyar dudások CD

Követelmény
Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a palóc furulyajáték dallamvilágát és
játéktechnikáját.

Semleges hangsorú furulyák ismerete.
A dallamok záróhangja a furulya alaphangja mind az alsó, mind a felső oktávon.

Az év végi beszámoló javasolt anyaga
–

Palóc giusto és rubato dallamok eljátszása.

–

Dudautánzó furulyajáték

6. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A széki furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája Székely Ferenc népzenei felvételei alapján:

–

A mezőségi lassú és magyar ritmikája, hangsúlyai a széki zenében.

–
A moldvai furulyajáték dallamvilága és játéktechnikája az alábbi adatközlők népzenei felvételei
alapján: Csobán György, Gusa Pál, Hodorog András, Tálász András.
–

Variáció és díszítés a mezőségi és moldvai dialektus szabályai szerint.

–

A hatlyukú furulya 2. és 3. átfújása.

–

Tilinkójáték.

–

Ismerkedés a szomszédnépek hangszereivel és dallamaival.

–

Önálló dallamtanulás, egyszerű lejegyzés.

Ajánlott tananyag
Széki énekesek és furulyások CD – Fonó kiadás
Gyűjtések széki furulyásoktól – Hagyományok Háza
Balogh Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek
Széki pár. Szerk. Juhász Zoltán (kazetta)
Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton
Moldvai csángómagyar furulyás dallamok: Hodorog András – kazetta. Szerk. Balogh Sándor (Budapest
1994) Harmónia BT.

Követelmény
Ismerje meg és sajátítsa el az évfolyam technikai szintjén a mezőségi lassú és magyar ritmikáját,
hangsúlyait a széki zenén keresztül.
Legyen képes
–
a tanult moldvai dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban
eljátszani.
–

a hatlyukú furulya 2. és 3. átfújására.

–

önálló dallamtanulásra, egyszerű lejegyzésre.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Széki lassú csárdás, magyar.

–

Moldvai táncdallamok.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló legyen képes
–

természetes hangszerkezelésre,

–

tiszta intonációra,

–

a hang, illetve hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül,

–

hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről,

–

énekes dallamok megformálására hangszerein az adott dialektus hagyományos előadásmódján,

–

énekkíséretre,

–
más hangszerekkel való együttes játékra a hagyomány adta kereteken belül (furulyák, gardon,
citera, esetleg hegedű, cimbalom),
–
népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és
elkülönülő hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén,
–

a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására.

Rendelkezzék
–

az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel,

–

zenei emlékezőtehetséggel,

–
a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel,
formaérzékkel,
–

a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével,

–

olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti,

–

a szükséges zeneelméleti ismeretekkel.

Ismerje
–

hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen,

–
hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a fontosabb
dialektusterületeken.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
–

tudásáról számot adni szólóban és hangszeres–énekes együttesben színpadon is,

–

céltudatosan, önállóan gyakorolni,

–

hangszertechnikáját, repertoárját önállóan is fejleszteni.

Ismerje
–
és alkalmazza a népzene előadásmódjának jellegzetes hangszeres megoldásait– a különböző
népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző vokális és hangszeres dallamait, tánctípusait, táncait, az
ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét.
Rendelkezzen a magyar és a szomszéd népek vokális, zenei és tánchagyománya táji, történeti
tagozódásában való tájékozódáshoz szükséges népzenei, tánctörténeti, néprajzi, történelmi valamint
kulturális ismeretekkel.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Népi furulya főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc

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

„B” tagozat
Székelyföldi dallamok és táncok (keserves, lassú és sebes csárdás, marosszéki).
Somogyi és zalai dallamok (lassú és friss csárdás, ugrós).
Gyimesi táncok és más dallamok.
Moldvai dallamok.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

hangszerkezelés,

–

díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és
szorgalmuk alapján jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb
elfoglaltságaiktól, gyakorlási idejüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk
iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni hangszertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve
zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe.

7. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A Székelyföld furulyazenéje. Továbbképzés az 1–2. évfolyamon tanult dallamokra építve.

–

Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés).

–

A forgatós táncok dallamvilága.

–

Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis–dialektusok szabályai szerint.

Ajánlott tananyag
Gyergyó–medencei gyűjtések, felvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza)
Bartók Nyárád–menti gyűjtése furulyásoktól (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza)
Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor

Követelmény
Legyen képes
–
a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő
tempóban eljátszani.
–

elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit.

Az év végi vizsga javasolt anyaga

–

Gyimesi keservesek és táncdallamok (lassú és sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák)

–

Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok (forgatós, verbunk, féloláhos)

–

Hangszerjáték gardonkísérettel.

8. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéje.

–

Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése.

–

Hangmódosítás villafogásokkal.

–

A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja.

–

A flóta.

Ajánlott tananyag
Szilágysági, tiszántúli, gömöri, hevesi, zoboralji felvételek. Hagyományok Háza
Az utolsó dudás – Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége Magyar Művelődési Intézet, 1998
Flóta felvételek

Követelmény

Ismerje meg és sajátítsa el a Tiszántúl, Szilágyság és a Felföld pásztorainak furulyazenéjét az évfolyam
technikai és zenei szintjén.
Legyen képes:
–

hangmódosításra villafogásokkal.

–

önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán.

–

Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán.

9. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–

A Küküllő–vidék furulyazenéje.

–

A 2. – 3. átfújás kombinálása.

–

A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága.

–

Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal.

–

A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja hosszúfurulyán.

–

A 2. átfújás használata hosszúfurulyán.

–

A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán.

Ajánlott tananyag
Mestereink – Magyarbece, Szántó Ferenc – kazetta (Budapest 1995) Harmónia BT.
Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések
Küküllővidéki furulyaiskola illetve példatár (előkészületben)
Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar Művelődési
Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor
Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet)

Követelmény
Ismerje meg és sajátítsa el a Küküllő–vidék furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén.
Legyen képes a 2 – 3. átfújás kombinálására.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Küküllő vidéki párostáncok, pontozók, keservesek, román táncok.

10. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
Észak–mezőségi furulyazene dallamkincse, formavilága, technikája.

A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája.
Ritka és sűrű legényesek.

Ajánlott tananyag
Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai furulyások felvételei.
(Hagyományok Háza)
Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton
Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor
Csobánok nótái. Bálványosváraljai és szásznyíresi furulyások és énekesek. CD, Fonó kiadás

Követelmény
Legyen képes elsajátítani
–

az Észak–mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját.

–

a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Észak–mezőségi lírai dalok és táncdallamok

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat

7. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
A Székelyföld furulyazenéjének további megismerése András József, Elekes Albert, Faludi Áron,
Józsa Lajos népzenei felvételei alapján.
–

Variáció és díszítés a gyergyói és marosszéki kis–dialektusok szabályai szerint.

–

A forgatós táncok dallamvilága.

–

Az ikerfurulya (gyimesi továbbképzés).

Ajánlott tananyag
Gyergyó–medencei gyűjtések, felvételek (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza)
Bartók Nyárád–menti gyűjtése furulyásoktól (MTA Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza)
Juhász Zoltán: Furulyaiskola II. – Székelyföld (Budapest 1989) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor

Követelmény
Legyen képes
–
a tanult gyergyói dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő tempóban
eljátszani,
–
a tanult marosszéki dallamokat stílusosan, díszítve, variáltan, a tánctípusoknak megfelelő
tempóban eljátszani,

–

elsajátítani a forgatós táncok dallamvilágának jellegzetességeit,

–

elsajátítani a gyimesi ikerfurulya játék jellegzetességeit.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Gyimesi keservesek és táncdallamok: lassú és sebes magyaros, kettős, sirülje, héjszák

–

Székelyföldi hangszeres és vokális eredetű táncdarabok: forgatós, verbunk, féloláhos

–

Hangszerjáték gardonkísérettel.

8. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
A Tiszántúl furulyazenéje Kádár Ferenc, Rab István, Bagoly József, Koszta József népzenei felvételei
alapján: parlando rubato előadásmódú lírai dalok, lassú és friss csárdás, oláhos.
–
Szilágyság furulyazenéje Birtalan József népzenei felvételei alapján: parlando rubato előadásmódú
lírai dalok, táncdallamok: tövisháti csárdás, verbunk, lassú és friss csárdás.
–

Nógrádi pásztornóták Pál István népzenei felvételeiből.

–

Önálló tanulás, parlando és rubato pásztornóták lejegyzése.

–

Hangmódosítás villafogásokkal.

–

A záróhang a furulya IV., illetve I. hangja.

–

A flóta.

Ajánlott tananyag
Szilágysági, tiszántúli, gömöri, hevesi, zoboralji felvételek. Hagyományok Háza
Az utolsó dudás – Pál István nógrádi pásztor zenei öröksége Magyar Művelődési Intézet, 1998
Flóta felvételek

Követelmény
Ismerje meg és sajátítsa el eredeti felvételek alapján
–

Tiszántúl, Szilágyság furulyazenéjét az évfolyam technikai és zenei szintjén.

–

pásztornótákat és táncdallamokat Pál István repertoárjából flótán.

Legyen képes:
–

hangmódosításra villafogásokkal.

–

önálló tanulásra, parlando és rubato pásztornóták lejegyzésére.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Nógrádi pásztornóták és táncdallamok flótán.

–

Tiszántúli és szilágysági dallamok furulyán.

9. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag

Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
A Küküllő–vidék furulyazenéje Szántó Ferenc népzenei felvételei alapján: parlando rubato
előadásmódú lírai dalok, székely verbunk, csárdás, féloláhos, szökő.
–

A pontozó zenetörténeti jelentősége, dallamai, formavilága.

–

Kapcsolatok a román invertita és haidau dallamokkal.

–

A 2 – 3. átfújás kombinálása.

–
A dunántúli dialektus dallamai és játékmódja hosszúfurulyán: Jankovics Imre, Káplár János, Német
Vince, Bíró István népzenei felvételei alapján.
–

A 2. átfújás használata hosszúfurulyán.

–

A torokhangos (gégezöngés) kíséret szabályai hosszúfurulyán.

Ajánlott tananyag
Mestereink – Magyarbece, Szántó Ferenc – kazetta (Budapest 1995) Harmónia BT.
Becei, magyarlapádi, héderfájai gyűjtések
Küküllővidéki furulyaiskola illetve példatár (előkészületben)
Juhász Zoltán: Furulyaiskola IV. – Dél–Dunántúl, kotta + kazetta (Budapest 1992) Magyar Művelődési
Intézet – Népzenei Füzetek, szerk.: Eredics Gábor
Archív dunántúli duda és furulyafelvételek (Néprajzi Múzeum, MTA Zenetudományi Intézet)

Követelmény
Ismerje meg és sajátítsa el és stílusosan, díszítve, variáltan szólaltassa meg a Küküllő–vidék furulyazenéjét
az évfolyam technikai és zenei szintjén.

Legyen képes a 2 – 3. átfújás kombinálására.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Küküllő vidéki lírai dalok, különböző lüktetésű és tempójú táncdallamok, román táncok.

10. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok – Tananyag
Zenei ismeretek, a hangszerkezelés fejlesztése
–
Bukovinai keservesek és táncdallamok: silladri, ruszászka, a karácsonyi betlehemes pásztortánca
Antal András, Flekszon Pál, Pál Antal népzenei felvételei alapján.
–
Észak–mezőségi furulyazenében szerzett tudás elmélyítése Csete Árpád, Bálint Ferenc népzenei
felvételei alapján: dallamkincs, formavilág, technika.
–

A mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezése és ritmikája.

–

Ritka és sűrű legényesek.

Ajánlott tananyag
Magyarszováti, visai, ördöngösfüzesi, szásznyíresi és bálványosváraljai furulyások felvételei.
(Hagyományok Háza)
Magyar furulyások Erdélyben és Moldvában – kazetta. Szerk. Juhász Zoltán (Budapest 1993) Hungaroton
Nesztor Iván: Harmatos a borostyánfa levele (Budapest 1994) Magyar Művelődési Intézet – Népzenei
Füzetek, szerk.: Eredics Gábor

Csobánok nótái. Bálványosváraljai és szásznyíresi furulyások és énekesek. CD, Fonó kiadás

Követelmény
Legyen képes elsajátítani
–

a bukovinai furulyajáték dallamkincsét, formavilágát, technikáját.

–

az Észak–mezőségi furulyazene dallamkincsét, formavilágát, technikáját.

–

a mezőségi lassú és a csárdás aszimmetrikus ütemezését és ritmikáját.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Bukovinai keserves és táncdallamok

–

Magyarszováti, visai, ördöngősfüzesi dallamok

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a hagyományos előadókét
megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani minden jellemző tájegység anyagából
szólisztikusan és más hangszerekkel együtt.
A tanuló legyen képes
–
minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai színvonalon,
hallgatóság előtt is,
–

más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására.

Ismerje
–
hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden magyar
népzenei dialektusban,
–

a hangszer szerepét a történeti zenében,

–

a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából,

–

a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából,

–

hangszere elterjedtségét a Földön.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
–
a kifejezésmód, megfelelő stílusismeret és technikai felkészültség birtokában zenei élményt
nyújtani,
–

szubjektív zenei élményét esztétikailag igényesen kifejezni,

–
olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi
hagyományismeretét, zenei tudását, képzelőereje fejlettségét, valamint előadókészsége érettségét.
Tudja a tanult játéktechnikai elemeket meggyőző zenei kifejezés szolgálatába állítani.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Népi furulya főtárgy („A” „B” tagozat)
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 10 perc

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

„B” tagozat
Palóc dallamok és táncok. (pásztornóták, kanásztánc, lassú és friss csárdás.)
Széki dallamok. (lassú, csárdás, magyar)
Gyimesi táncok és más dallamok. (lassú magyaros, sebes magyaros, kettős, héjszák, féloláhos, verbunk,
keserves, „juhait kereső pásztor”.)
Moldvai dallamok.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

hangszerkezelés,

–

díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszerek – hatlyukú furulya C alaphangú, erdélyi, semleges
hangsorú dunántúli és palóc változatai, ikerfurulya, tilinkó, flóta és hosszúfurulya.
Kottatartó
Metronóm,
Hangzó zenei és videó/DVD példatár,
MP3–as és CD játszó, video–, illetve DVD lejátszó–felvevő készülék,
Lejegyzések készítésére alkalmas többsebességű magnetofon vagy számítógép

SZOLFÉZS KÖTELEZŐ

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, követelményei
megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. Az előképző évfolyamok
elvégzése nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető.

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését,
valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni.
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan a
hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és készségfejlesztésre, a
kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.
A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú
szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály Zoltán)
A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és
a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi.
Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és
befogadásának örömével.

A szolfézstanítás célja, feladata:
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi
területeken:
–

belső hallás

–

ritmus–metrum,

–

tiszta intonáció,

–

tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök),

–

dallamhallás,

–

többszólamúság

–

harmóniaazonosítás

–

zenei olvasás – írás,

–

zenei szerkezet (forma),

–

zenei memória,

–

zenehallgatás ( zeneértés)

–

a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés,

–

a megszerzett tudás alkalmazása,

–

a hangszertanulás segítése,

–

a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése,

–

a zenei műveltség igényének kialakítása,

–

a társművészetek iránti nyitottság megalapozása

–

a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra

–
a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk megerősítése,
érzelemviláguk kibontakoztatása

Rendelkezzék a tanuló
–
teszi,

olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé

–
a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt
biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához,

–
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–
készség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
–

biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és

–

a zene iránti elkötelezettséggel.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal.

–

A zene megszerettetése, örömteli művelése.

–

A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása.

Az éneklési készség fejlesztése
–

Helyes testtartás, levegővétel.

–

Kezdőhang átvétele.

–

Megfelelő tempóválasztás és tempótartás.

–

Éneklés játékkal.

–

Éneklés szöveggel emlékezetből.

–

Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel.

–

Önálló dalkezdés.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása.

–
A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és negyed
szünet értékekkel.
–

2/4–es ütem.

–

Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel.

–

A „belső mérés” kialakítása.

–

Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése.

–

Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról.

–

A különböző tempók közötti különbségek érzékelése.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás játékkal együtt.

–

A belső hallás kialakításának kezdeti lépései.

–

Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása.

–

A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben).

–

A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy.

–

Hanglépcső, vonalrendszer.

–

Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása.

–

Dalfelismerés, dallambújtatás.

A kétszólamúság előkészítése
–

Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű dallamosztinátók).

Rögtönzés
–

Ritmussorok kiegészítése.

–

Kérdés, felelet.

–

Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel.

–

Mozgás és játék rögtönzése.

Zenehallgatás
–

A zeneértő és –érző képesség fejlesztése.

–

Aktív (előkészített) zenehallgatás.

–

Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú).

–

Zajok– zörejek, zenei hang.

–

Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak felismerése.

–

Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése.

–

A többször hallgatott zeneművek felismerése.

Ajánlott tananyag
Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok
Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai
Rokon népek dalai
Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1. (tankönyv, munkafüzet és útmutató)
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet)
József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.)
P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Forrai Katalin: Ének az óvodában
Forrai Katalin: Jár a baba
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában
Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa)
Dobszay László: A magyar dal könyve
Weöres Sándor: Magyar etűdök
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve)
Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa)
Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)
Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok
Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény
Dimény Judit: Hang–játék

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, kíséretes– vagy
kórusfeldolgozásban.
Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban.

Követelmények
A „belső” lüktetés fejlesztése.
Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése.
A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel.
A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.
A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal.

–
A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és néphagyományunk –
megismerése.
–

A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához.

–

Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény megteremtése.

Az éneklési készség fejlesztése
–

A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása.

–

A kifejező éneklés igényének felkeltése.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel).

–
A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a szinkópa,
éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel.
–

2/4–es ütem.

–

a 3/4–es lüktetés megéreztetése.

–

Szövegek ritmusának megfejtése.

–

Ritmusmotívumok olvasása, felismerése.

–

Az ütemhangsúlyok érzékeltetése.

–

Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése.

–

Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz.

–

Ritmusgyakorlatok.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után.

–

A magas és mély képzet kialakítása.

–

A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság).

–

A dallami jelrendszerek ismerete.

–

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren.

–

Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben.

–

Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül.

–

Dallamfordulatok visszaéneklése.

–

Memorizálás hallás után.

–

A belső hallás fejlesztése.

A kétszólamúság előkészítése
–

Dal és mérő.

–

Felelgetős játékok.

–

Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek.

–

Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret).

–

Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről.

–

Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint.

–

Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok".

–

Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban.

Zenei ismeretek:
–

Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint.

Formai ismeretek:
–

Motívum

–

Azonosság, hasonlóság, különbözőség.

Zenei olvasás, írás
–

Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás).

–

Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 ütem).

–

A dó helyének változtatása.

–

Tájékozódás a vonalrendszeren.

–

Kulcsok, ábécés nevek bevezetése.

–
Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és
hangjegyekről.
–

Memorizálás.

–
Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy emlékezetből,
betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem).

Rögtönzés
–

Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban.

–

Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal.

–

Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős.

–

Ütempárhoz ütempár rögtönzése.

–

Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel.

–

Mozgás és játék rögtönzése.

Zenehallgatás
–

Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése.

–

Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi).

–

Zenei együttesek: énekkar, zenekar.

–

Dinamika, előadási módok.

–

Különböző karakterek megfigyelése.

–

Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok).

–

A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is.

Zenei kifejezések:
–

Ritmus, dallam.

–

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel.

–

A megismert ritmusértékek nevei.

–

Tempó, mérőütés.

–

Osztinátó.

–

Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor.

–

Pentaton, pentachord.

–

A G–kulcs, F–kulcs.

–

A törzshangsor.

–

A megismert hangközök nevei, jelentésük.

–

Motívum, dallamsor.

–

Kánon.

–

Piano–forte.

Ajánlott tananyag
Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások
Magyar gyermekdalok, népdalok
Gyermekversek.

Rokon népek dalai
Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai
Más népek dallamai
Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2. (tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató)
József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.)
P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Forrai Katalin: Ének az óvodában
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet
Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa)
Dobszay László: A magyar dal könyve
Bárdos Lajos: 70 kánon
Weöres Sándor: Magyar etűdök
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve)
Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa)
Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)
Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok
Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény
Dimény Judit: Hang–játék

Ajánlott zenehallgatási anyag
Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.
A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok.
Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken).

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon zenére figyelni,
tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban.
Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.
Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozottnegyed értékű hangokat, a megfelelő
szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust.
Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni.
Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben.

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat.
Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren.
Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos ritmusban,
helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.
Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni.
Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren.
Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

Alapfokú évfolyamok

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követeményeinek ismeretét
feltételezi.

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–

A zenei élményanyag bővítése.

–

A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése.

–

Betekintés a műzene kis formáiba. A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása.

–

Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése.

–

A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan.

–

Az abszolút rendszer további gyakorlása.

–

A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása.

–

A zenehallgatási élmény elmélyítése.

Az éneklési készség fejlesztése
–

Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás.

–

Artikuláció, szövegmondás.

–

A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése.

–

Az igényes, szép éneklés kialakítása.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése.

–

A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete.

–

A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, 3/4.

–

Ütemsúlyok. (ütemezés).

–

A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése.

–

A tizenhatodok páros formációi.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról.

–

Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása.

–

A régi stílusú magyar népdalok jellemzői.

–

A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó.

–

A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása.

–

Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása.

–

A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről.

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai
–

Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása.

–
Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű
kánonok, biciniumok).

Hangközök:
–

Tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv.

–

Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra.

–

Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv).

Hangzatok:
–

Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete.

–

Éneklés szolmizálva mindkét irányban.

–

Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban.

–

Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján.

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek
–

Alaphang fogalma.

–

Tiszta– és pien hangos pentatónia.

–

Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok.

–

Módosító jelek, előjegyzések.

–

A módosított hangok nevei

–

A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is.

–

Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig.

–

A párhuzamos hangsorok fogalma.

–

A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek felhasználásával.

A formaérzék fejlesztése:
–

Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, sorszerkezet.

–

A kvintváltás megfigyeltetése.

–

A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek.

–

A helyes frazeálás.

Zenei olvasás – írás
–

A helyes kottaírás.

–

Ritmusgyakorlatok olvasása.

–

Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján.

–
Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút
magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel.
–

Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva).

–

Igen könnyű diktálási feladatok.

–
Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–kulcsban (2–4–
8 ütem).
–

Transzponálás írásban.

Rögtönzés
–

Ritmussorok rögtönzése.

–

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.).

–

Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása.

–

Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján.

–

Párbeszéd, kérdés–felelet.

–

Adott dallamhoz ritmuskíséret.

–

Hiányos dallam kiegészítése.

Zenehallgatás
–

Különféle kórushangzások.

–

Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése.

–

A hangszerek hangszínének felismerése.

–

Dinamikai különbségek megismerése.

–

A népzene és műzene.

–

A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

A szolfézs előképzőben tanultakhoz.

–

Ütemmutató, ütemsúly, ütempár.

–

Alkalmazkodó ritmus.

–

Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek.

–

Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang).

–

Hangkészlet, hangsor, hangnem.

–

Pentachord, Dur és moll (eol).

–

A párhuzamos hangsor fogalma.

–

Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás.

–

Ereszkedő dallamvonal.

–

Azonosság, variáns, sorszerkezet.

–

Szekvencia.

–

Periódus.

–

Transzponálás.

–

Prima volta, seconda volta.

–

Solo, tutti.

–

Parlando, rubato, tempo giusto.

–

Staccato, legato.

Ajánlott tananyag
Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák anyagából is
(könnyű barokk és klasszikus táncok).
Könnyű kánonok, biciniumok.
Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II (tankönyv, munkafüzet és Útmutató)
Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet)
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I.
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I.

Bárdos Lajos: 70 kánon
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Péter József: 165 kánon
Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában
Brukner Adrienn: Énekelni jó!
Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában
Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek
Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok)
Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó)

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok.
Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos kórusműveiből.
Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző hangszereken).
Mese– és karakterdarabok.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni.
Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni.

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b előjegyzésig.
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig.
Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott ritmust,
valamint a tizenhatodok páros formációit.
Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás után
szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.
Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv
hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv hangközöket
tonális keretben.
Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését.
Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A zenei ismeret– és élményanyag bővítése.

–

A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz kapcsolódóan.

–

Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása.

–

A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával.

–

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben.

–

Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése
–

A népdalok kifejező megszólaltatása.

–

A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése.

–

A kétszólamú éneklés kimunkálása.

–

Intonációs gyakorlatok.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása.

–

A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola.

–

Negyed felütés.

–

3/8–os ütem.

–

Váltakozó ütem.

–

A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése.

–

Alla breve.

–
Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, erős és
gyenge zárás.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás hallás után, valamint kottaképről.

–

A fi, szi és ta hang, valamint dallamfordulataik.

–

A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése.

–
A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni
felismerése.
–

Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé.

–
Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az edigi ismeretek
alapján.
–

A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon.

–
A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat felbontások,
skálamenetek, terclépések, szekvenciák).

A többszólamúság fejlesztése
–

Hangközök megszólaltatása két szólamban.

–

Intonációs gyakorlatok.

–

Kánonok, biciniumok éneklése.

–
A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos mozgás,
ellenmozgás).

Hangközök:
–

Az előző években tanult hangközök további gyakorlása.

–

Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban.

–

Felismerés hallás után és kottaképről.

–

A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása.

–

A bővített szekund megfigyelése.

–

Hangközláncok építése, éneklése.

Hangzatok:
–

Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorben hallási elmélyítése.

–

A tanult hangnemek alap–hármashangzatai.

Hangsorok:
–

A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang.

–

Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig.

A formaérzék fejlesztése
–

AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek.

–

A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás).

–

Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján.

Zenei olvasás, írás
–

Ritmusgyakorlatok olvasása.

–

Ritmusírás énekelt népdalok alapján.

–

Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése.

–

Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés.

–

Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése.

–

Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal.

–

Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján.

–

Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel.

–

Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, szöveggel

Rögtönzés
–

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása.

–

Hiányos dallam kiegészítése.

–

Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása.

–

Adott dallamhoz ritmuskíséret.

–

A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése.

–

AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján.

–

Rögtönzés szövegre is.

–

Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése.

–

Előtagra utótag rögtönzése (a–av).

Zenehallgatás
–

A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban.

–

Mozgás, gesztus a zenében.

–

Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok.

–

Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése.

–

A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is.

–

A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése.

–
A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, „pont",
„vonal” stb.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus.

–

Felütés.

–

Váltakozó ütem.

–

Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma.

–

Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund.

–

Parlando, rubato, tempo giusto.

–

A régi és új stílusú népdalok.

–

Motívum, periódus, szekvencia.

–

Kvintoszlop.

–

Párhuzamos és ellenmozgás.

–

A metronómjelzés.

–
A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert
zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása.

Ajánlott tananyag
A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és mixolid
hangkészletű dallamok.
Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, bourrée,
sarabande, rigaudon, gavotte).
Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a népdalanyagban megismert
zenei jelenségek valamint a többszólamú komponálási technikák megfigyelésére).
Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok.
Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet)
Lázárné Nagy Andrea: Margaréta
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II.
Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II.
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II.

Bárdos Lajos: 70 kánon
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Péter József: 165 kánon
Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet.
Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában
Brukner Adrienn: Énekelni jó!
Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.)
Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai
Komjáthyné: Zongoraiskola II.
Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek
Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek

Ajánlott zenehallgatási anyag
Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).
Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből.
Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből.
Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek).
Mesealakok a zenében.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg igényesen előadni.
Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés névvel olvasni.
Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni mérőütéssel
vagy belső méréssel.
Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után
lejegyezni, memorizálni.
Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem).
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján
megállapítani.
Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv
hangközöket tonális keretben.
Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és moll
hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–
Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok és
műzenei szemelvények alapján.
–

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson belül.

–

A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján.

–

A magyar népdalok élményszerű előadása.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

Tudatos zenehallgatásra nevelés.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása.

–

A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai.

–

Nyolcad és páros tizenhatod felütés.

–

3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban.

–

A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége.

–

Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás elsősorban kottaképről.

–
Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon
(szolmizálva és ábécés névvel).

A többszólamú éneklés készségfejlesztése
–

Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása.

–

Hangszerkíséretes dalok.

–

Kánonok.

–
Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és
egyéni hangszerjátékkal is.
–

T–D–T kapcsolatok megfigyelése.

–

Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel.

–

A belső hallás és memória fejlesztése.

Hangközök:
–

Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről.

–

A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése.

–

Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással).

Hangzatok:
–
Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban,
építésük, felismerésük kottaképről.
–

A hármashangzatok megfordításainak elve.

–

Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban.

Hangsorok:
–

Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig.

–

Azonos alapú dúr és moll.

–

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése.

A formaérzék fejlesztése
–

A periódus felépítése. Nyitás –zárás.

–

Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma.

Zenei olvasás, írás
–

Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.

–

Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése.

–

Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban.

–

Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után.

–

Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről.

–

Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban.

–
Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a
dallamhangok alá.

Rögtönzés
–

Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése.

–

Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av).

–

Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése.

Zenehallgatás
–

Magyar és más népek táncai a műzenében.

–

Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból.

–

A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei.

–

Dinamika a barokk korban.

–

A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei.

–

A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Siciliano és mazurka ritmus.

–

Azonos alapú dúr és moll hangsor.

–

Kvintoszlop.

–

Kürtmenet.

–

Funkciók.

–

Hangnemi kitérés, moduláció.

–

Periódus.

–

Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma.

–

Duett, duó, tercett, trió.

–

Partitúra.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

Ajánlott tananyag
Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy
hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok).
Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres anyagából
is.
Két–három–négyszólamú könnyű kánonok.
Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók
Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II.
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Péter József: 165 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon

Bárdos Lajos: Európa peremén
Bárdos Lajos: Írások népzenénkről
Kerényi M. György: Százszínű csokor
Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III.
Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina Alapítvány,
Budapest)
Győrffi István: Dallamírási feladatok
Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber)
Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból
Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó)

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint
F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei).
Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.).
Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia részletek.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan előadni.
Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni.

Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.
A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, szöveggel
megszólaltatni.
Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig.
Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani.
Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt.
Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat.
Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében).
Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat.
Ismerje a periódus és a kisformák felépítését.
Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–

Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből.

–

A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése.

–

Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe.

–

A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal.

–

Az eddig tanultak rendszerező ismétlése.

–

A zenei elemzési képesség fejlesztése.

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek
–

Átkötés, pontozás gyakorlása.

–

Harminckettedek.

–

Alla breve további gyakorlása.

–

A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése.

–

5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal.

–

A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása.

–

A bővített kvart oldással.

–

Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei.

–

A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése.

–

Késleltetés.

–

A hangközök rendszerezése.

–

A hangközfordítás elve.

–

A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel is.

–
Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, zenei
szerepük megfigyelésével.
–
A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített hármashangzat
gyakorlása oldással.
–

Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés.

–

A dominánsszeptim dúrban és mollban.

–

Éneklése oldással szolmizálva.

–
A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak megfigyelése,
kiemelése, gyakorlása.
–

Dallami variánsok, figuráció.

–

A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása.

–

T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok.

–

Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel.

–

Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével).

–
Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek
megfigyeltetésével.
–
Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek
előadásában.
–

Kánonok éneklése.

–

Hangsorok 6#, 6b előjegyzésig, vezetőhanggal.

A formaérzék fejlesztése

–

Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat.

–

A klasszikus (és romantikus) dal.

–

Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése.

–

Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése.

Zenei olvasás, írás
–

Könnyű periódusok lapról éneklése.

–

Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben.

–

Könnyű hangközmenetek éneklése, írása.

–

A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok.

–

Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is).

Zenehallgatás
–

A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése).

–

Hangszín – hangszerelés.

–
A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció,
kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, hangnemi kitérés,
moduláció).
–
Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma
megismerése zenehallgatás alapján is.
–
A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak
megfigyelése a meghallgatott művekben.

–

A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése.

–

A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is.

Rögtönzés
–

Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók.

–

Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése.

–
Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel
(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.).
–

Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban.

Zenei elemzési képesség
–

A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során.

–
A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció,
harmónia, forma).

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz.

–

Kvintkör.

–

Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció.

–

A hangközfordítás elve.

–

Tritonusz.

–

Alteráció, kromatika.

–

Funkciók, funkciós vonzás.

–

Késleltetés.

–

Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat.

–

Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda.

–

Imitáció.

–

Orgonapont.

–

Hangszeres és vokális zene.

–

Dal, ária, opera.

–

Szimfónia.

–

Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett.

–

Kisformák.

–

Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

–
Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a legfontosabb
stílusjegyek kiemelése.

Ajánlott tananyag
Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek
Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó
Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből)
Kodály Zoltán: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján
Virágos sorozat népdalfüzetei
Péter József: 165 kánon
W. A. Mozart: 30 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I.
Győrffy István: Dallamírási feladatok
Ajánlott zenehallgatási anyag:
Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), az opera
megismeréséhez.
Romantikus dalok, karakterdarabok.
A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű.
Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria).

Követelmény
Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon,
műrészlet) zeneileg igényesen előadni.
Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust.
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig.
Ismerje az oktávon belüli hangközöket.
Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a
dominánsszeptim akkordot.
Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb
hangnemekben (3#, 3b.).
Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.
Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással,

–
A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával,
–

Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással).

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig.
Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa–, éles– és nyújtott ritmust, valamint az egyszerűbb
ritmikai átkötéseket.
Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2 –es ütemekben.
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b
előjegyzésig.
Ismerje a
–

pentaton hangsorokat.

–

tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig,

–

ismerje a háromféle moll hangsort.

Ismerje fel a művek hangnemeit – hangszeres darabjaiban is.
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban:
–
tudja azonosítani – hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is – az oktávon belüli tiszta, kis és
nagy hangközöket,
–

ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után.

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja ezeket
kottaképről azonosítani.
Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a
dominánsszeptim–hangzat felépítését.
Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani.
Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig.

Ismerje a funkciós vonzást.
Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.
Tudjon lejegyezni:
–

rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel,

–

két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni..

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni.
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni):
–

a magyar népzene stílusjegyeit,

–

a periódus fogalmát,

–

a kis formákat,

–

a triós formát,

–

a klasszikus szonátaformát,

–

a rondót.

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok
ismeretével (elsősorban a bécsi klasszikus zenében).
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli vagy szóbeli vizsga

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

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

Az alapvizsga tartalma

Írásbeli vizsga
A) Feladatsor
1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés alapján.
A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat építenie
kell.
–

5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal)

–

5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra,

–

5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.

2. Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése

A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, alterációt, nehezebb
hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán adott a kulcs, az előjegyzés, a
metrum és a kezdőhang értékkel.
A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el.

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján.
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–felbontás,
szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók.

B) Feladatsor
1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés alapján
–

5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal)

–

5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra,

–

5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat építenie
kell.

2. Egy magyar népdal lejegyzése
A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és
éles ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang
értékkel.
A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban.

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján.
Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–felbontás,
szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók.

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése.

Szóbeli vizsga
1. Memoriter anyag:
A vizsgázó
–

tudjon 5 népdalt előadni,

–

ismerje azok legfontosabb jellemzőit;

–
tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret nem
kötelező) megszólaltatni,
–

ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a
vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.

A vizsga értékelése
Az írásbeli vizsga értékelése
1. feladat – teszt: A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése

2. feladat– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.
3. feladat: – elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések
pontossága.

A szóbeli vizsga értékelése.
–

a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása

–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete)
–

zenetörténeti tájékozottság

–

stílusismeret

–

formai ismeretek

–

tájékozódás a zenei műfajok között

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

SZOLFÉZS

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését,
valamint a későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni.
A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan a
hangsúly a tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és készségfejlesztésre, a
kreativitás és a tudás alkalmazásának kimunkálására kerül.
A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú
szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!”
A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és
a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi.
Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és
befogadásának örömével.

A szolfézstanítás célja, feladata:
A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi
területeken:
–

belső hallás

–

ritmus–metrum

–

tiszta intonáció

–

tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök)

–

dallamhallás

–

többszólamúság

–

harmónia azonosítás

–

zenei olvasás – írás

–

zenei szerkezet (forma)

–

zenei memória

–

zenehallgatás ( zeneértés)

–

a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés

–

a megszerzett tudás alkalmazása

–

a hangszertanulás segítése

–

a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése

–

a zenei műveltség igényének kialakítása

–

a társművészetek iránti nyitottság megalapozása.

–

A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra.

–
A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk megerősítése,
érzelemviláguk kibontakoztatása.

Rendelkezzék a tanuló
–
teszi,

olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé

–
a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt
biztosítanak a zene belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához,
–
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–
készség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
–

biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel

–

a zene iránti elkötelezettséggel.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal.

–

A zene megszerettetése, örömteli művelése.

–

A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása.

Az éneklési készség fejlesztése
–

Helyes testtartás, levegővétel.

–

Kezdőhang átvétele.

–

Megfelelő tempóválasztás és tempótartás.

–

Éneklés játékkal.

–

Éneklés szöveggel emlékezetből.

–

Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel.

–

Önálló dalkezdés.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés

–

Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása.

–
A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és negyed
szünet értékekkel.
–

2/4–es ütem.

–

Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel.

–

A „belső mérés” kialakítása.

–

Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése.

–

Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról.

–

A különböző tempók közötti különbségek érzékelése.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás játékkal együtt.

–

A belső hallás kialakításának kezdeti lépései.

–

Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása.

–

A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben).

–

A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy.

–

Hanglépcső, vonalrendszer.

–

Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása.

–

Dalfelismerés, dallambújtatás.

A kétszólamúság előkészítése

–

Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű dallamosztinátók).

Rögtönzés
–

Ritmussorok kiegészítése.

–

Kérdés, felelet.

–

Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel.

–

Mozgás és játék rögtönzése.

Zenehallgatás
–

A zeneértő és –érző képesség fejlesztése.

–

Aktív (előkészített) zenehallgatás.

–

Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú).

–

Zajok– zörejek, zenei hang.

–

Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak felismerése.

–

Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése.

–

A többször hallgatott zeneművek felismerése.

Ajánlott tananyag
Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok
Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai
Rokon népek dalai

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1. (tankönyv, munkafüzet és útmutató)
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet)
József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.)
P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Forrai Katalin: Ének az óvodában
Forrai Katalin: Jár a baba
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában
Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa)
Dobszay László: A magyar dal könyve
Weöres Sándor: Magyar etűdök
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve)
Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni
Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa)
Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)
Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok
Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény

Dimény Judit: Hang–játék

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, kíséretes– vagy
kórusfeldolgozásban.
Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban.

Követelmények
A „belső” lüktetés fejlesztése.
Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése.
A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel.
A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.
A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal.

–
A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és néphagyományunk –
megismerése.
–

A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához.

–

Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény megteremtése.

Az éneklési készség fejlesztése
–

A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása.

–

A kifejező éneklés igényének felkeltése.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel).

–
A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a szinkópa,
éles és nyújtott ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel.
–

2/4–es ütem.

–

a 3/4–es lüktetés megéreztetése.

–

Szövegek ritmusának megfejtése.

–

Ritmusmotívumok olvasása, felismerése.

–

Az ütemhangsúlyok érzékeltetése.

–

Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése.

–

Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz.

–

Ritmusgyakorlatok.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után.

–

A magas és mély képzet kialakítása.

–

A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság).

–

A dallami jelrendszerek ismerete.

–

A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren.

–

Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben.

–

Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül.

–

Dallamfordulatok visszaéneklése.

–

Memorizálás hallás után.

–

A belső hallás fejlesztése.

A kétszólamúság előkészítése
–

Dal és mérő.

–

Felelgetős játékok.

–

Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek.

–

Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret).

–

Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről.

–

Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint.

–

Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok".

–

Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban.

Zenei ismeretek:
–

Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint.

Formai ismeretek:
–

Motívum

–

Azonosság, hasonlóság, különbözőség.

Zenei olvasás, írás
–

Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás).

–

Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 ütem).

–

A dó helyének változtatása.

–

Tájékozódás a vonalrendszeren.

–

Kulcsok, ábécés nevek bevezetése.

–
Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és
hangjegyekről.
–

Memorizálás.

–
Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy emlékezetből,
betűkottával, majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem).

Rögtönzés
–

Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban.

–

Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal.

–

Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős.

–

Ütempárhoz ütempár rögtönzése.

–

Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel.

–

Mozgás és játék rögtönzése.

Zenehallgatás
–

Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése.

–

Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi).

–

Zenei együttesek: énekkar, zenekar.

–

Dinamika, előadási módok.

–

Különböző karakterek megfigyelése.

–

Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok).

–

A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is.

Zenei kifejezések:

–

Ritmus, dallam.

–

Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel.

–

A megismert ritmusértékek nevei.

–

Tempó, mérőütés.

–

Osztinátó.

–

Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor.

–

Pentaton, pentachord.

–

A G–kulcs, F–kulcs.

–

A törzshangsor.

–

A megismert hangközök nevei, jelentésük.

–

Motívum, dallamsor.

–

Kánon.

–

Piano–forte.

Ajánlott tananyag
Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások
Magyar gyermekdalok, népdalok
Gyermekversek.
Rokon népek dalai
Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai
Más népek dallamai

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató)
József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató)
P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.)
P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Forrai Katalin: Ének az óvodában
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet
Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa)
Dobszay László: A magyar dal könyve
Bárdos Lajos: 70 kánon
Weöres Sándor: Magyar etűdök
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve)
Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni
Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa)
Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)
Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény
Dimény Judit: Hang–játék

Ajánlott zenehallgatási anyag
Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.
A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok.
Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken).
Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után
Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon zenére figyelni,
tudjon együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban.
Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.
Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozottnegyed értékű hangokat, a megfelelő
szüneteket, valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust.
Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni.
Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben.
Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat.
Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren.
Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos ritmusban,
helyes frazeálással – emlékezetből énekelni.
Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni.
Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren.
Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

Alapfokú évfolyamok

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követeményeinek ismeretét
feltételezi.

1. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–

A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése.

–

Betekintés a műzene kis formáiba. A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása.

–

Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése.

–

A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan.

–

Az abszolút rendszer további gyakorlása.

–

A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása.

–

A zenehallgatási élmény elmélyítése.

Az éneklési készség fejlesztése
–

Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás.

–

Artikuláció, szövegmondás.

–

A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése.

–

Az igényes, szép éneklés kialakítása.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése.

–

A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete.

–

A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, 3/4.

–

Ütemsúlyok. (ütemezés).

–

A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése.

–

A tizenhatodok páros formációi.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról.

–

Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása.

–

A régi stílusú magyar népdalok jellemzői.

–

A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó.

–

A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása.

–

Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása.

–

A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről.

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai
–

Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása.

–
Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű
kánonok, biciniumok).

Hangközök:
–

Tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv.

–

Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra.

–

Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv).

Hangzatok:
–

Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete.

–

Éneklés szolmizálva mindkét irányban.

–

Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban.

–

Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján.

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek

–

Alaphang fogalma.

–

Tiszta– és pien hangos pentatónia.

–

Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok.

–

Módosító jelek, előjegyzések.

–

A módosított hangok nevei

–

A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is.

–

Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig.

–

A párhuzamos hangsorok fogalma.

–

A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek felhasználásával.

A formaérzék fejlesztése:
–

Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, sorszerkezet.

–

A kvintváltás megfigyeltetése.

–

A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek.

–

A helyes frazeálás.

Zenei olvasás – írás
–

A helyes kottaírás.

–

Ritmusgyakorlatok olvasása.

–

Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján.

–
Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút
magasságban ábécés nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel.
–

Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva).

–

Igen könnyű diktálási feladatok.

–
Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–kulcsban (2–4–
8 ütem).
–

Transzponálás írásban.

Rögtönzés
–

Ritmussorok rögtönzése.

–

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.).

–

Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása.

–

Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján.

–

Párbeszéd, kérdés–felelet.

–

Adott dallamhoz ritmuskíséret.

–

Hiányos dallam kiegészítése.

Zenehallgatás
–

Különféle kórushangzások.

–

Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése.

–

A hangszerek hangszínének felismerése.

–

Dinamikai különbségek megismerése.

–

A népzene és műzene.

–

A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

A szolfézs előképzőben tanultakhoz.

–

Ütemmutató, ütemsúly, ütempár.

–

Alkalmazkodó ritmus.

–

Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek.

–

Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang).

–

Hangkészlet, hangsor, hangnem.

–

Pentachord, Dur és moll (eol).

–

A párhuzamos hangsor fogalma.

–

Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás.

–

Ereszkedő dallamvonal.

–

Azonosság, variáns, sorszerkezet.

–

Szekvencia.

–

Periódus.

–

Transzponálás.

–

Prima volta, seconda volta.

–

Solo, tutti.

–

Parlando, rubato, tempo giusto.

–

Staccato, legato.

Ajánlott tananyag
Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák anyagából is
(könnyű barokk és klasszikus táncok).
Könnyű kánonok, biciniumok.
Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II (tankönyv, munkafüzet és Útmutató)
Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet)
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I.
Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I.
Bárdos Lajos: 70 kánon
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Péter József: 165 kánon
Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában
Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában

Brukner Adrienn: Énekelni jó!
Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában
Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek
Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok)
Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó)

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok.
Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos kórusműveiből.
Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző hangszereken).
Mese– és karakterdarabok.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni.
Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni.
Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b előjegyzésig.
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig.
Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott ritmust,
valamint a tizenhatodok páros formációit.
Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás után
szolmizálva visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv
hangközök fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv hangközöket
tonális keretben.
Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését.
Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának
bemutatása csoportos és egyéni munkával.

2. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei ismeret– és élményanyag bővítése.

–

A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz kapcsolódóan.

–

Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása.

–

A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával.

–

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben.

–

Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése
–

A népdalok kifejező megszólaltatása.

–

A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése.

–

A kétszólamú éneklés kimunkálása.

–

Intonációs gyakorlatok.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása.

–

A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola.

–

Negyed felütés.

–

3/8–os ütem.

–

Váltakozó ütem.

–

A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése.

–

Alla breve.

–
Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, erős és
gyenge zárás.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás hallás után, valamint kottaképről.

–

A fi, szi és ta hang, valamint dallamfordulataik.

–

A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése.

–
A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni
felismerése.
–

Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé.

–
Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az edigi ismeretek
alapján.
–

A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon.

–
A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat felbontások,
skálamenetek, terclépések, szekvenciák).

A többszólamúság fejlesztése
–

Hangközök megszólaltatása két szólamban.

–

Intonációs gyakorlatok.

–

Kánonok, biciniumok éneklése.

–
A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos mozgás,
ellenmozgás).

Hangközök:
–

Az előző években tanult hangközök további gyakorlása.

–

Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban.

–

Felismerés hallás után és kottaképről.

–

A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása.

–

A bővített szekund megfigyelése.

–

Hangközláncok építése, éneklése.

Hangzatok:
–

Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorben hallási elmélyítése.

–

A tanult hangnemek alap–hármashangzatai.

Hangsorok:
–

A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang.

–

Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig.

A formaérzék fejlesztése
–

AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek.

–

A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás).

–

Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján.

Zenei olvasás, írás
–

Ritmusgyakorlatok olvasása.

–

Ritmusírás énekelt népdalok alapján.

–

Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése.

–

Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés.

–

Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése.

–

Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal.

–

Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján.

–

Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel.

–

Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, szöveggel

Rögtönzés
–

Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása.

–

Hiányos dallam kiegészítése.

–

Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása.

–

Adott dallamhoz ritmuskíséret.

–

A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése.

–

AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján.

–

Rögtönzés szövegre is.

–

Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése.

–

Előtagra utótag rögtönzése (a–av).

Zenehallgatás
–

A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban.

–

Mozgás, gesztus a zenében.

–

Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok.

–

Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése.

–

A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is.

–

A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése.

–
A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, „pont",
„vonal” stb.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus.

–

Felütés.

–

Váltakozó ütem.

–

Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma.

–

Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund.

–

Parlando, rubato, tempo giusto.

–

A régi és új stílusú népdalok.

–

Motívum, periódus, szekvencia.

–

Kvintoszlop.

–

Párhuzamos és ellenmozgás.

–

A metronómjelzés.

–
A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések, valamint a megismert
zeneszerzők nevének helyes kiejtése, leírása.

Ajánlott tananyag
A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és mixolid
hangkészletű dallamok.
Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, bourrée,
sarabande, rigaudon, gavotte).
Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a népdalanyagban megismert
zenei jelenségek, valamint a többszólamú komponálási technikák megfigyelésére).
Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok.
Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók
Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I–II. (könyv és munkafüzet, tanmenet)
Lázárné Nagy Andrea:. Margaréta
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II.
Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II.
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II.
Bárdos Lajos: 70 kánon
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Péter József: 165 kánon
Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet.
Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában
Brukner Adrienn: Énekelni jó!
Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.)
Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai
Komjáthyné: Zongoraiskola II.
Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek
Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek

Ajánlott zenehallgatási anyag
Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).
Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből.
Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből.
Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek).
Mesealakok a zenében.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg igényesen előadni.
Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés névvel olvasni.
Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni mérőütéssel
vagy belső méréssel.

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után
lejegyezni, memorizálni.
Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit, stílusát (sorszerkezet, hangnem).
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján
megállapítani.
Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv
hangközöket tonális keretben.
Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és moll
hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.

3. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–
Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok és
műzenei szemelvények alapján.
–

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson belül.

–

A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján.

–

A magyar népdalok élményszerű előadása.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

Tudatos zenehallgatásra nevelés.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása.

–

A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai.

–

Nyolcad és páros tizenhatod felütés.

–

3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban.

–

A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége.

–

Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–

Daltanulás elsősorban kottaképről.

–
Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon
(szolmizálva és ábécés névvel).

A többszólamú éneklés készségfejlesztése
–

Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása.

–

Hangszerkíséretes dalok.

–

Kánonok.

–
Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és
egyéni hangszerjátékkal is.
–

T–D–T kapcsolatok megfigyelése.

–

Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel.

–

A belső hallás és memória fejlesztése.

Hangközök:
–

Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről.

–

A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése.

–

Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással).

Hangzatok:
–
Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban,
építésük, felismerésük kottaképről.
–

A hármashangzatok megfordításainak elve.

–

Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban.

Hangsorok:
–

Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig.

–

Azonos alapú dúr és moll.

–

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése.

A formaérzék fejlesztése
–

A periódus felépítése. Nyitás –zárás.

–

Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma.

Zenei olvasás, írás
–

Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.

–

Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése.

–

Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban.

–

Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után.

–

Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről.

–

Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban.

–
Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a
dallamhangok alá.

Rögtönzés
–

Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése.

–

Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av).

–

Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése.

Zenehallgatás
–

Magyar és más népek táncai a műzenében.

–

Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból.

–

A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei.

–

Dinamika a barokk korban.

–

A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei.

–

A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Siciliano és mazurka ritmus.

–

Azonos alapú dúr és moll hangsor.

–

Kvintoszlop.

–

Kürtmenet.

–

Funkciók.

–

Hangnemi kitérés, moduláció.

–

Periódus.

–

Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma.

–

Duett, duó, tercett, trió.

–

Partitúra.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

Ajánlott tananyag
Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy
hangszerkísérettel (lengyel, francia, német, olasz népdalok).
Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres anyagából
is.
Két–három–négyszólamú könnyű kánonok.
Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók
Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II.
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Péter József: 165 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon
Bárdos Lajos: Európa peremén
Bárdos Lajos: Írások népzenénkről
Kerényi M. György: Százszínű csokor
Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III.
Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina Alapítvány,
Budapest)
Győrffi István: Dallamírási feladatok
Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber)
Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból
Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó)

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint
F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei).
Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.).
Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia részletek.

Követelmény
Tudja a tanuló a dalokat, illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan előadni.
Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni.
Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.
A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, szöveggel
megszólaltatni.
Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig.
Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani.

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt.
Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat.
Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében).
Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat.
Ismerje a periódus és a kisformák felépítését.
Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos
és egyéni munkával.

4. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből.

–

A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése.

–

Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe.

–

A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal.

–

Az eddig tanultak rendszerező ismétlése.

–

A zenei elemzési képesség fejlesztése.

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek
–

Átkötés, pontozás gyakorlása.

–

Harminckettedek.

–

Alla breve további gyakorlása.

–

A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése.

–

5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal.

–

A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása.

–

A bővített kvart oldással.

–

Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei.

–

A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése.

–

Késleltetés.

–

A hangközök rendszerezése.

–

A hangközfordítás elve.

–

A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel is.

–
Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, zenei
szerepük megfigyelésével.
–
A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített hármashangzat
gyakorlása oldással.
–

Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés.

–

A dominánsszeptim dúrban és mollban.

–

Éneklése oldással szolmizálva.

–
A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak megfigyelése,
kiemelése, gyakorlása.
–

Dallami variánsok, figuráció.

–

A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása.

–

T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok.

–

Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel.

–

Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével).

–
Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek
megfigyeltetésével.
–
Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek
előadásában.
–

Kánonok éneklése.

–

Hangsorok 6#, 6b előjegyzésig, vezetőhanggal.

A formaérzék fejlesztése
–

Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat.

–

A klasszikus (és romantikus) dal.

–

Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése.

–

Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése.

Zenei olvasás, írás
–

Könnyű periódusok lapról éneklése.

–

Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben.

–

Könnyű hangközmenetek éneklése, írása.

–

A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok.

–

Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is).

Zenehallgatás
–

A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése).

–

Hangszín – hangszerelés.

–
A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció,
kromatika, késleltetés, hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, hangnemi kitérés,
moduláció).
–
Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma
megismerése zenehallgatás alapján is.
–
A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak
megfigyelése a meghallgatott művekben.
–

A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése.

–

A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is.

Rögtönzés
–

Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók.

–

Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése.

–
Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel
(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.).
–

Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban.

Zenei elemzési képesség
–

A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során.

–
A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció,
harmónia, forma).

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz.

–

Kvintkör.

–

Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció.

–

A hangközfordítás elve.

–

Tritonusz.

–

Alteráció, kromatika.

–

Funkciók, funkciós vonzás.

–

Késleltetés.

–

Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat.

–

Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda.

–

Imitáció.

–

Orgonapont.

–

Hangszeres és vokális zene.

–

Dal, ária, opera.

–

Szimfónia.

–

Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett.

–

Kisformák.

–

Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

–
Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a legfontosabb
stílusjegyek kiemelése.

Ajánlott tananyag
Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek
Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó
Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab
Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből)
Kodály Zoltán: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján
Virágos sorozat népdalfüzetei
Péter József: 165 kánon
W. A. Mozart: 30 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I.
Győrffy István: Dallamírási feladatok

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), az opera
megismeréséhez.
Romantikus dalok, karakterdarabok.
A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű.
Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria).

Követelmény
Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon,
műrészlet) zeneileg igényesen előadni.

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust.
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig.
Ismerje az oktávon belüli hangközöket.
Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a
dominánsszeptim akkordot.
Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb
hangnemekben (3#, 3b.).
Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.
Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással,

–
A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával,
–

Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással).

Követelmény
Tudja a tanuló emlékezetből a bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon,
műrészlet) zeneileg igényesen előadni.
Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust.
Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig.
Ismerje az oktávon belüli hangközöket.

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a
dominánsszeptim akkordot.
Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb
hangnemekben (3#, 3b.).
Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.
Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással,

–
A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával,
–

Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással).

5. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű
zenei formákban.
–

A romantikus zeneirodalom alaposabb megismerése.

–

Ismerkedés a XX. századi zene néhány alkotásával.

–

A tanult magyar népdalkincs bővítése.

–

A többszólamú éneklés hangsúlyosabb megjelenése.

Ismeretanyag és hallásfejlesztés
–

Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása.

–

Nyolcad szinkópa és tizenhatod triola és változataik.

–

Augmentálás– diminuálás.

–

Klasszikus és romantikus dalok, duettek megszólaltatása kottakép alapján.

–

Az alterált fordulatok megfigyelése.

–

Az alterációk díszítő vagy hangnemi szerepe.

–
Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, kórusművek
megszólaltatása.
–

A dó váltás alkalmazásának elmélyítése.

–

A tonalitás felbomlásának megfigyelése.

Hangközök:
–

Az előző évfolyamokban tanult hangközök ismétlése, gyakorlása, hallási elmélyítése.

–

A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció lassú, fokozatos elhagyására.

–

A szűkített szeptim hangköz, a nóna és decima hangköz fogalma.

–

Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés névvel.

–

A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók).

Hangzatok:
–
Az alaphelyzetű hármashangzatok, a dúr és moll fordítások valamint az alaphelyzetű
dominánsszeptim hangzat (oldással dúrban, mollban) további gyakorlása, hallási elmélyítése.
–

A szűkített hármashangzat megfordításainak felépítése, éneklése oldással dúrban.

–

A szűkített szeptimhangzat felépítése, éneklése oldással.

–

A dúr és moll hangsor fokaira épített hármashangzatok.

–

A funkciós alaphangokra építhető hármashangzatok.

Hangsorok:
–

Dúrok, mollok, vezetőhangok 6#, 6b előjegyzésig.

–

A modális hangsorok elnevezésének, alaphangjainak ismerete.

A formaérzék fejlesztése:
–

Rendhagyó periódusok.

–

Álzárlat.

–

Egyszerű, két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése.

–

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése (domináns vagy párhuzamos hangnemek).

–
A szonáta–, a variációs és a rondóforma ismétlése, további megfigyelése nagyobb lélegzetű
zeneművek tételeként.
–

A formai ismeretek mélyítése.

Zenei olvasás, írás
–
Klasszikus periódusok, egyszerű modulációs zenei részletek éneklése szolmizálva, dó váltással,
alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.
–

Alterált fordulatok gyakorlása: lapról olvasással, lejegyzéssel.

–
Könnyű romantikus és XX. századi dallamok éneklése, memorizálása, (pl. témák a zenehallgatással
feldolgozott művekből).
–

Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével).

–

Két– vagy többszólamú vokális művek különféle hangszeres együttesekkel is.

–
Könnyű periódusok lejegyzése funkciós alsó szólammal, a felső szólamban egy–egy alterált
hanggal.
–

Egyszerű, rövid XX. századi tonális dallamok, dallamrészletek írása emlékezetből.

–

Hangzatok lejegyzése hallás után, felépítés, felismerés kottaképről.

–

Kánonok éneklése a klasszikus és romantikus korból.

Rögtönzés
–

Dallamokhoz funkciójelző alsó szólam éneklése.

–
Egyszerű periódusok zenei anyagának variálása a klasszikus művekben előforduló zenei elemekkel
(késleltetés, figuráció, kromatika stb.).
–

Periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján.

Zenehallgatás
–

A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zenében.

–

Új hangnemi rokonságok, harmóniakapcsolatok, formai bővítések.

–
A programzene eszközeinek felismerése: a hangulati elemek előtérbe kerülése, a zenekari hangzás
bővülése.
–

Új hangszerek, hangszínek megjelenése.

–

A programzene és a társművészetek kapcsolata.

–

A tonalitás felbomlása.

–

A XX. századi zene hangzásvilágának megfigyelése (pl. impresszionizmus).

–

A zenei formák változásainak megfigyelése.

–

Stílusfelismerések zenehallgatás alapján.

A zenei elemzési képesség fejlesztése
–

A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése a bécsi klasszikus zenében.

–

Az alapvető zenei összefüggések felismertetése (ritmika, dallam, harmónia, funkció, forma).

–

A kisformák és a triós forma önálló elemzése kottakép (és hallás) alapján.

–
Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, fogyás,
pont, vonal, moll és dúr bitonalitása stb.).

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Komplementer, osztinátó ritmus.

–

Modális hangsorok.

–

A hangnemek rokonsága, tercrokonság, enharmónia.

–

Tonalitás, atonalitás, bitonalitás.

–

Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés.

–

A bővült periódusok: külső és belső bővülés.

–

Zárlatok (gyenge, erős, stb), álzárlat.

–

A szonáta– és a variációs forma.

–

A klasszikus szimfónia tételrendje.

–

Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei.

–

A szimfonikus költemény.

–

Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató
Agócsy László: Zenei olvasókönyv
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Péter József: 165 kánon
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Szabolcsi Bence: Zenetörténet

L. Bernstein: Hangverseny fiataloknak
A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai
Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet
Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Frank Oszkár: A klasszikus moduláció
Frank Oszkár: Schubert dalok

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Klasszikus szonáták, szimfóniák, versenyművek tételeinek elemző feldolgozása zenehallgatással.
A zenei kifejező eszközök megfigyelése a programzene alkotásaiban: válogatás a romantikus dalokból, kis
formákból (F. Schubert: dalok, táncok, Moments musicaux darabjai, részletek R. Schumann: Jugendalbum
című művéből)
Egy dalciklus (pl. Schubert: Die schöne Müllerin) vagy egy szimfonikus költemény meghallgatása,
feldolgozása (pl. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei)
Romantikus opera részletek.
A XX. századi művek hangzásvilágának bemutatása (pl. Bartók Béla kórusművei, válogatott szemelvények a
Mikrokozmosz–ból, Kodály Zoltán: Epigrammák c. művéből, B. Britten népdalfeldolgozásai) alapján.
Követelmény
Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan énekelni, szöveggel
előadni (a tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével).
Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig.

Ismerje az oktávon belüli hangközöket.
Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot alaphelyzetben), valamint a
dominánsszeptim– akkordokat 3#, 3b hangnemekben elhelyezni.
Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a dominánsszeptim–
akkordot.
Ismerje a szűkített szeptim– hangzat felépítését.
Tudjon – a tanultaknál jóval könnyebb dallamot – lapról olvasni.
Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam kiegészítésekkel lejegyezni
funkciót jelző basszussal együtt.
Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni.
Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit.
Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket.
Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit.
Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával.
–

Egy klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással).

–

Stílusfelismerés hangzó anyag alapján.

6. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–

Betekintés a reneszánsz zene művészetébe.

–

A barokk zene stílusjegyeinek, főbb műfajainak, zeneszerzőinek alaposabb megismerése.

–
További ismerkedés a XX. századi zene hangzás– és formavilágával, elsősorban a folklórizmus és a
neoklasszicizmus törekvéseivel (valamint a dodekafónia és más irányzatokkal a csoport képességeitől
függően).
–

A hat évfolyam műzenei és népzenei ismeretanyagának ismétlése, rendszerezése.

–

Az önálló elemzői munka készségének fejlesztése.

Ismeretanyag és hallásfejlesztés
–
Reneszánsz vokális és hangszeres művek, barokk áriák, táncformák, színpadi betétdalok, vokális és
énekelhető hangszeres művek, szemelvények, énekes megszólaltatása kottakép alapján.
–
A jellegzetes barokk fordulatok (komplementer ritmika, hemiola – imitáció, szekvencia,
ellenmozgás) megfigyeltetése, felismerése.
–

A művek harmóniai vázának megszólaltatása hangközmenetek, hangzatmenetek éneklésével.

–
Homofon és könnyű polifon többszólamúság éneklése és kamarazene–szerű megszólaltatása (a
tanulók hangszeres előadásában).
–

Kánonok éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is.

–
A XX. századi művek éneklése, hangszeres megszólaltatása, feldolgozása során a pentatónia, a
modális hangsorok, egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, bitonalitás, tizenkétfokúság, cluster
megfigyelése, felfedezése.

Hangközök:
–

A hangközök további gyakorlása, hallási elmélyítése. a hangközök rendszerezése.

–

A szűkített kvart fogalma.

–

Az enharmónia.

Hangzatok:
–

Az eddigiek gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése.

Zenei olvasás, írás
–

Reneszánsz zenei szemelvények, moduláló barokk és bécsi klasszikus dallamok olvasása.

–

Könnyű XX. századi szemelvények éneklése.

–

A zenei íráskészség segítése hallás utáni elemzésekkel.

–

Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után.

–

Memorizálás kottakép valamint hallás után.

Rögtönzés
–

Dallam– és ritmus kiegészítés.

–

Adott dallamhoz funkciós basszus éneklése.

–

Dodekafon dallamok szerkesztése, komponálása hangszeren.

–

XX. századi effektusok kipróbálása hangszeren.

Zenehallgatás
–
A reneszánsz zene harmóniáinak, szerkesztésmódjának megfigyelése, hangszereinek bemutatása,
felismerése a hallgatott művekben.
–

A régi barokk hangszerek jellegzetes hangzásának megismerése.

–

A barokk zenekar hangszerei. Continuo.

–

A zenekar concertáló szólamcsoportjainak megfigyelése hallás után.

–

A zenei dramaturgia az oratórikus művekben.

–

A barokk táncok a szvitekben.

–

A barokk variáció megfigyelése zenehallgatással.

–
A XX. század néhány kiemelkedő magyar alkotásának elemző megismerése, a magyar népzenei
elemek megfigyelése e művekben.
–

A zeneművészet korszakainak összefoglaló rendszerezése.

–

Stílusfelismerések zenehallgatás alapján.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Hemiola, komplementer ritmus.

–

Számozott basszus, continuo.

–

Imitáció, tonális és reális válasz. Fuga.

–

Motetta, madrigál, mise.

–

Tonalitás, bitonalitás, politonalitás.

–

Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság, cluster.

–

Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária.

–

A barokk versenymű. concerto grosso, concertálás.

–

A szvit és a barokk táncok (allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, gavotte).

–

Barokk variáció (passacaglia, chaconne, folia).

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Zenei elemzési képesség
–
Az alapvető zenei összefüggések felismerése, (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma), a zenei
gondolkodás és elemzési képesség alakítása hallás és kottaképi megfigyelés alapján.
–
Önálló elemzés (pl. klasszikus kis formák elemzése lehetőleg hallás után, nagyobb lélegzetű formák
elemzése kottakép alapján, tanári irányítással).

Ajánlott tananyag
Magyar népdalok.
Reneszánsz kórusművek, hangszeres táncok énekelhető szemelvényei.
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia
Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene
Dobszay László: A magyar dal könyve
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II.
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Bartók Béla: Mikrokozmosz
Bartók Béla: Gyermekeknek
Bartók Béla: 27 egyneműkar
Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok
Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába
Agócsy László: Bach olvasókönyv
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága
Frank Oszkár: A klasszikus moduláció
Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába
Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából
Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet)
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I–II.

Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 (kazetta és
munkafüzet)
Győrffy István: Dallamírási feladatok
Barokk hangszeres és oratórikus művek, áriák, színpadi betétdalok, opera részletek. (Válogatva J. S. Bach,
H. Purcell, G. F. Händel, A. Vivaldi műveiből)

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Barokk zene régi hangszereken.
XX. századi nagyobb lélegzetű mű illetve műrészlet feldolgozása.
(pl. C. Debussy: A tenger, Bartók Béla: Concerto, Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, I. Sztravinszkij:
Petruska).

Követelmény
Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus dallamot és egy
művet a XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a megismert művek témáiból (elsősorban
Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).
A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális.
Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig.
Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig.
Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy hallás után memorizálni
és lejegyezni.
Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat.
Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról.

Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni.
Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni
munkával.
–

Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással).

–

Stílusfelismerés hangzó anyag alapján.

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat

3. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–
Bevezetés a klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok, majd
műzenei szemelvények megismerése.
–

Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – főképpen a dúr és moll tonalitáson belül.

–

A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

A zenei pályára készülő tanulók intenzív felkészítése.

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés
–

Kis éles, kis nyújtott ritmusok és a nyolcad triola további gyakorlása.

–

Nyolcad és tizenhatod felütés.

–

3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban is.

–

Ritmusmotívumok írása emlékezetből, hallás után 6/8–ban is.

–

A mazurka és siciliano ritmus jellemzőinek megfigyelése.

–

Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban.

Dallami ismeretek, készségfejlesztés
–
A módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási (vagy memoriter)
anyagon.
–

Az alterált hangokkal dallamfordulatok visszaéneklése hallás után.

–

Más népek népzenéjének többszólamú megszólaltatása.

–

Hangszerkíséretes dalok (tanári kísérettel).

–

Kánonok éneklése.

–
Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és
egyéni hangszerjátékkal is.
–

T–D–T, T–S–D–T kapcsolatok.

–

Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel.

Hangközök:
–

Az előző évben tanult hangközök gyakorlása, felismerés hallás után és kottaképről. Építés.

–

Új ismeretek: a kis és nagy szeptim, oldással.

–

Bővített kvart, szűkített, bővített kvint, oldással.

–

A hangközök megfordításai.

–

Könnyű hangközmenetek feldolgozása énekléssel.

Hangzatok:
–

Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban.

–

Építésük, felismerésük kottaképről.

–

A hármashangzatok megfordításának elve, a dúr és moll hangzat fordításai.

–

Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban.

–

A dominánsszeptim hangzat megfigyelése .

Hangsorok:
–

Dúrok, mollok, vezetőhangok 4#, 4b előjegyzésig.

–

Azonos alapú dúr és moll.

–

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése.

A formaérzék fejlesztése:
–

A periódus részeinek, zenei anyagának értelmezése, nyitás – zárás.

–

Kis kéttagú–, háromtagú forma, triós forma.

–

A kisformák hallás utáni felismerése.

Zenei olvasás, írás
–

Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.

–

Könnyű régi stílusú és új stílusú magyar népdalok lejegyzése.

–

Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban.

–

Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése hallás után.

–

Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről, – írás emlékezetből vagy hallás után.

–

A helyes kétszólamú kottaírás.

Rögtönzés
–

Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése.

–

Periódusok kiegészítése: zárások, adott előtaghoz utótag (A–Av, A–B).

–

Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése.

Zenehallgatás
–

Magyar és más népek táncai a műzenében.

–

Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból.

–

A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei.

–

A kamarazenekar, a szimfonikus zenekar a bécsi klasszikus korban.

Zenei szakkifejezések
–

Augmentálás, diminuálás.

–

Mazurka és siciliano ritmus.

–

Azonos alapú dúr és moll hangsor.

–

Kvintoszlop.

–

Kürtmenet.

–

Funkciók.

–

Hangnemi kitérés, moduláció, orgonapont.

–

Periódus, kéttagú–, háromtagú forma, triós forma, Da Capo.

–

Duett, duó, tercett, trió.

–

Partitúra.

–

A régi stílusú és új stílusú népdalok.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

Ajánlott tananyag
Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes stb. kísérőszólammal vagy
hangszerkísérettel.

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres anyagából
is.
Két–három–négyszólamú könnyű kánonok.
Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, ÚtmutatóK
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. II.
Bárdos Lajos: Írások népzenénkről
J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II.
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok
Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok
Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: A zenei– olvasás írás gyakorlófüzetei
Péter József: 165 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon
Bárdos Lajos: Európa peremén
Németh– Nógrádi– Puster: Szolfézs antológia
Kerényi M. György: Százszínű csokor
Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III.
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina Alapítvány,
Budapest)

Györffy István: Dallamdiktálás
Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber)

Ajánlott zenehallgatási anyag:
Magyar és más népek táncai a műzenében (elsősorban a bécsi klasszikusok hangszeres táncai, valamint F.
Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei).
Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera és szimfónia részletek.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi klasszikus korból
előadni. A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.
Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4–8 ütem terjedelmű dallamot lejegyezni,
könnyű 4–8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni.
Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel a tanult
hangnemekben.
Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni.
Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép
alapján megállapítani.
Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, kis és nagy szext, kis
és nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket.
Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a szűkített és bővített
kvint hangközöket.
Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat; tudja
kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni.

Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését.
Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket.
Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–

A tanult zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával

4. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag bővítése.

–

A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése a bécsi klasszikusok művei alapján.

–

A többszólamú éneklési készség fejlesztése.

–

A tanult magyar népzenei anyag bővítése modális és a dunántúli pentaton hangkészletű dalokkal.

–

A zenei elemző képesség fejlesztése.

–

A zenei pályára készülők emeltszintű felkészítése.

Zenei ismeretek és hallásfejlesztés
–

Az előző évek készségfejlesztési eredményeinek átfogó (globális) alkalmazása.

–

A belső hallás és a zenei memória további intenzív fejlesztése.

–

Átkötés, pontozás, harminckettedek elsajátítása, gyakorlása.

–

Az alla breve további gyakorlása.

–

A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése.

–

5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal.

–

Műdalok éneklése zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével).

–

Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése, megfigyeltetése, elemzése.

–
A módosított szolmizációs hangok gyakorlása (di, ri, fi, szi, ta, ma) hangok énekléssel, különböző
fordulatokban.
–

Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei.

–

A kromatika megfigyelése.

–

Kromatikus fordulatok gyakorlása énekléssel: lapról olvasási anyagban és hallás után.

–

A késleltetés megismertetése.

–

A nyolcütemes klasszikus periódusforma dallam– és ritmusfordulatai.

–

Dallami variánsok, figuráció.

–

Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva és ábécés névvel.

–
Hangközmenetek megszólaltatása egyéni éneklés és zongora együtthangzásával is. Transzponálás
a tanult hangnemekbe.
–

A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása.

–

T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok.

–

T–D funkcióváltás felismerése hallás után.

–

Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz, szolmizálva és ábécés nevekkel.

–

A funkciójelző basszus árnyaltabb használata.

–

Maggiore– minore kapcsolatok, dallamok transzformálása.

–

Kitérés, moduláció a domináns hangnembe.

–

Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is.

–

A hangközök rendszerezése.

–
A tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel az eddigi
hangnemekben.
–

A bővített kvart és szűkített kvint éneklése oldással a tanult hangnemekben.

–
Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva, megnevezése ábécés nevekkel, lapról olvasása,
írása hallás után.
–

A dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításokban.

–

A szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással.

–
A dominánsszeptim oldással dúrban és mollban; éneklés szolmizálva és ábécés nevekkel,
felismerés felbontásban vagy együtthangzásban, felismerés kottakép alapján is, építés.
–

A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése.

–

Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig.

–

Modális hangsorok elsajátítása, felismerése kottakép alapján.

A formaérzék fejlesztése:
–

Zárlatok: fél– és egész–zárlat. álzárlat.

–
A klasszikus (és romantikus) dal, a két– és háromtagú kis formák, visszatéréses típusok
megfigyelése.
–

Triós forma, rondó–, szonátaforma megismerése (könnyű szonatinákon keresztül).

Zenei olvasás, írás
–

Könnyű periódusok lapról éneklése.

–

Könnyű hangközmenetek lejegyzése hallás után.

–

A kétszólamú írás bevezetése (a kísérő szólamban funkciós főhangokkal).

–

Könnyű periódusok lejegyzése (funkciót jelző basszussal).

–

Népdalok lejegyzése szöveggel, énekes diktálás után.

–

A kétszólamú művek megszólaltatása ének–hangszer előadásban is.

Zenehallgatás
–
A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepe a zenei kifejezésben (alteráció, késleltetés,
hangzatfelbontások, kromatika, funkciók, zárlatok: feszültség – oldás, hangnemi kitérés, moduláció).
–

A bécsi klasszikus zene előadói gyakorlatának megfigyelése.

–

A szonátaforma megismerése, elemzése zenehallgatással is.

–

A kis formák felismerése hallás után.

Rögtönzés
–

Ritmuskíséret rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz.

–

Osztinátók.

–

Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése (A–Av, A–B).

–
Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel
(hangzatfelbontás, kromatika, késleltetés stb.).
–

Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban.

A zenei elemző képesség fejlesztése:
–

A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során.

–

A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése.

–
A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció,
harmónia, forma).

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Hangnemi rokonságok, maggiore– minore, a hangnemi kitérés, moduláció.

–

Hangközfordítások, hangzatfordítások.

–

Tritonusz.

–

Figuráció.

–

Alteráció, kromatika.

–

Funkciók, funkciós vonzás, funkciós főhangok.

–

Késleltetés.

–

Kadencia, fél– és egész–zárlat, álzárlat.

–

Előjáték, utójáték, visszatérés, coda.

–

Homofon, polifon szerkesztési mód.

–

Imitáció.

–

Orgonapont.

–

Hangszeres és vokális zene.

–

Dal, opera, ária, szimfónia.

–

Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett.

–

Kisformák.

–

Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció.

–

Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opus.

–

A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések.

Ajánlott tananyag
Bécsi klasszikus hangszerkíséretes dalok, duettek.
Jól énekelhető szemelvények (témák) a szonátaforma, a szimfónia menüett tételének (triós forma) és az
opera és a kamarazene megismeréséhez.
Könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy éneklésre alkalmas hangszeres darab.
Kodály Zoltán: Biciniumok
Darabok Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából.
Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók
J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Kodály Zoltán: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: Biciniumok
Szőnyi Erzsébet: A zenei olvasás írás gyakorlófüzetei
Német–Nógrádi–Puster: Szolfézs antológia
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Péter József: 165 kánon
W. A. Mozart: 30 kánon
Bárdos Lajos: 70 kánon
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Győrffy István: Dallamírási feladatok
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I.

Ajánlott zenehallgatási anyag:
J. Haydn, W. A. Mozart, L. Beethoven dalok, hangszeres táncok. Kamaraművek. Opera részletek.
Hangszeres szonáta és rondó megfigyelése hallás után is.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály biciniumot énekelni.
A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.
Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig.
Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult hangnemekben.
Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet.
Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok fordításait valamint a
dominánsszeptim hangzatot.
Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is.
Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.
Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat.
Ismerje fel a T–D funkcióváltozást hallás után.
Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni,
Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel,
Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján.
Tudja használni a zenei szakkifejezéseket.
Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–

A memoriter anyag egyéni bemutatással.

–
A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával

5. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű
formákkal.
–

Betekintés a romantikus zeneirodalomba.

–

Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával.

–

Az eddig elsajátított magyar népdalkincs bővítése.

–

Tudatos zenehallgatásra nevelés.

Ismeretanyag, hallásfejlesztés
–

Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása.

–

Nyolcad szinkópa, tizenhatod triola és változataik, szinkópaláncok, ritmusgyakorlatok.

–

Augmentálás, diminuálás.

–

Aszimmetrikus ritmusok megfigyelése, gyakorlása, elsajátítása.

–

Klasszikus és romantikus dalok, duettek, megszólaltatása.

–

Klasszikus kánonok éneklése.

–

Alterált fordulatok gyakorlása lapról olvasással, memorizálással.

–

Az alterációk szerepének megfigyelése, enharmónia.

–
Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, kórusművek
elsajátítása olvasással, énekléssel, memorizálással.
–

Két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is.

Hangközök:
–

A szűkített szeptim, a nóna és decima hangköz fogalma, gyakorlása.

–

A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció, fokozatos elhagyására.

–

Hangközmenetek (hangnemi kitéréses is) éneklése, szolmizálva, ábécés névvel.

–

A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók).

–

A dallam és funkciós kíséret megfigyeltetése, éneklése.

Hangzatok:
–

Az eddig tanultak hallási elmélyítése.

–

A szűkített hármashangzat megfordításai. Oldás dúrban és mollban.

–

A szűkített szeptimhangzat felépítése, oldása.

–

A dúr és moll hangsor minden fokára (kiemelten a funkciós főhangokra épített hármashangzatok).

–
A fá mint domináns basszushang (az V2 – I6 kapcsolat megfigyeltetése a fokszám tudatosítása
nélkül).
–

Egyszerű hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.

–

A hangközök és hangzatok funkciós jelentőségének megfigyelése.

Hangsorok:
–

Dúrok, mollok, vezetőhangok 7#, 7b előjegyzésig, a kvintkör.

–

A modális hangsorok jellemzőinek elsajátítása, éneklés, felismerés, gyakorlása 5#, 5b előjegyzésig.

–

Hangnemi rokonságok.

A formaérzék fejlesztése
–

Rendhagyó periódusok egyszerű két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése.

–

Az álzárlat, mint a bővítés eszköze.

–

A szonátaforma.alaposabb ismerete.

Zenei olvasás, írás
–
Könnyű, klasszikus, alterációs fordulatokat tartalmazó, moduláló periódusok lapról éneklése
szolmizálva, alkalmi hangzóval (szöveggel) és ábécés névvel.
–

Hangköz–, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.

–

Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével).

–

Részletek éneklése, elemzése Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből.

–
Könnyű alterációs fordulatokat tartalmazó nyolcütemes klasszikus periódusok lejegyzése (funkciós
basszussal).
–

Memorizálás kottakép, valamint hallás után.

–
Hangközmenetek, hangzatmenetek, könnyű kétszólamú szemelvények ének–zongorás
megszólaltatása egyénileg is.
–

Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása.

Rögtönzés
–

Teljes periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján.

–

Változatosabb funkciójelző basszus–szólam éneklése dallamhoz.

–

Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megismert klasszikus zenei elemekkel.

A zenei elemző képesség fejlesztése:
–

Hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnembe.

–

A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során.

–

A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése.

–
A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam,
funkció, harmónia, forma).
–
Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, fogyás,
pont, vonal, dúr, moll bitonalitása).

Zenehallgatás
–

A klasszikus szonáták, szimfóniák versenyművek tételeinek formai megfigyelése hallás után is.

–

Variációk, variációs tételek – későbbi korokból is.

–

Kamarazenei együttesek megismerése: duó, trió, kvartett, kvintett.

–
Romantikus dalok és kis formák zenei (hangszeres karakterdarabok) kifejezőeszközeinek
megfigyelése.
–

Válogatás XX. századi művekből (pl. Bartók Béla: Concerto).

–

Stílusfelismerések zenehallgatás alapján.

Zenei szakkifejezések
–

A hangnemi rokonság.

–

Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés.

–

Bővült periódusok, külső és belső bővülés, nagy– és kisütemes írásmód.

–

Zárlatok (gyenge, erős, stb. álzárlat).

–

Klasszikus táncok.

–

A szonáta– és a variációs forma.

–

A klasszikus szimfónia, versenymű.

–

Az opera, nyitány, ária, recitativo.

–

Prozódia.

–

Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyag szerint.

Ajánlott tananyag
Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek válogatása énekes megszólaltatáshoz.
A klasszikus stílushoz közelálló romantikus műdalok és szemelvények.
Könnyű, első sorban vokális XX. századi művek.

Aszimmetrikus metrumú magyar népdalok.
Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató
Agócsy László: Zenei olvasókönyv
J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat
Molnár Antal: Klasszikus kánonok
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Péter József: 165 kánon
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár–képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján
Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai
Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet
Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében.
Frank Oszkár: A klasszikus moduláció
Frank Oszkár: Schubert dalok

Győrffy István: Dallamírási feladatok
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. II. kötet.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel előadni, a megszólaltatás
legyen stílusos és muzikális.
Ismerje a kvintkört.
Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, együtthangzásban és kottaképről.
Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat 5#, 5b előjegyzésig a dúr és moll
hangsorokban.
Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; az alaphelyzetű
bővített hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim– és a szűkített szeptimhangzatot
együtthangzásban vagy felbontásban.

Tudjon hallás után lejegyezni:
–

alterációt tartalmazó hangközmenetet,

–

egyszerű hangzatmenetet,

–

bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal.

Tudjon
–
lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#, 4b előjegyzésig)
szolmizálva, vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel

–

a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után memorizálni,

–

adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni,

–

ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat,

–

ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két– és háromtagúság, da capo stb.),

–

legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással,

–

A memoriter anyagból egyéni bemutatás,

–
A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával.

6. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–

A barokk zene alapvető stílusjegyeinek megismerése.

–

A zenei pályára készülő tanulók zenei készségeinek fejlesztése.

–

A továbbtanuláshoz szükséges ismeretek rendszerezése.

–

Az önálló gyakorlás – tanulás, elemzés képességének kialakítása.

Ismeretanyag, készségfejlesztés
–

A hallás utáni megfigyelőképesség fejlesztése.

–
Klasszikus és barokk áriák, színpadi betétdalok, vokális és énekelhető hangszeres művek,
szemelvények megszólaltatása kottakép alapján.
–

A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése.

–

A klasszikus zárlatok megfigyelése, éneklése.

–

Rendhagyó klasszikus periódusok elemzése.

–

Kisütemes és nagyütemes periódusok, „fordított” periódusok.

–

Imitáció, tonális és reális válasz.

–
Jellegzetes barokk fordulatok (szekvencia, ellenmozgás, komplementer ritmus) megfigyelése,
hangoztatása, éneklése.
–

Betekintés a XX. századi zene formavilágába: dalok, művek témáinak, memorizálása.

–
A XX. századi művek feldolgozása: egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés,
tizenkétfokúság, cluster fogalmainak megismerése.
–

Az eddig tanult hangközök rendszerezése, gyakorlása.

–

Hangköz– és hangzatmenetek további gyakorlása.

–

Könnyű Reihe megszólaltatása hangszeren.

–

Intenzív hangközhallás fejlesztés a szolmizáció fokozatos elhagyása érdekében.

–

A hármashangzatok és fordításaik gyakorlása, abszolút rendszerbe helyezése.

–

A bővített hármashangzat fordításai (oldással).

–

A dominánsszeptim– és szűkített szeptimhangzat gyakorlása oldással.

–
A fentiek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel tonalitásban, tonalitáson kívül, azonos alsó
hangokra is.

Zenei olvasás, írás
–
Alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazó klasszikus periódusok, barokk dallamok
lapról olvasása, éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal (szöveggel) és ábécés nevekkel.
–

Könnyű XX. századi szemelvények éneklése, lehetőleg ábécés nevekkel.

–

Hangköz– és hangzatmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel, lejegyzése hallás után.

–
Kétszólamú, bővülést, hangnemi kitérést, esetleg modulációt tartalmazó klasszikus periódusok
lejegyzése.
–

Népdalok lejegyzése énekes diktálás után szöveggel.

–

Memorizálási feladatok kottakép, valamint hallás után.

–
Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú – hangnemi kitérést tartalmazó – kétszólamú
menetek ének–zongorás megszólaltatása egyénileg is.
–

Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve és hangszereken előadva is.

–
Hangszerkíséretes műdalok, áriák két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle
hangszeres együttesekkel is.
–

Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása, memorizálása.

Rögtönzés
–

Periódus előtagjához moduláló utótag rögtönzése.

–

Dallamhoz basszus rögtönzés.

–
Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megfigyelt, elsajátított klasszikus
fordulatokkal.
–

Improvizáció Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert zenei elemekkel.

A zenei elemző képesség fejlesztése:
–

A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során.

–

A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése.

–
A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam,
funkció, harmónia, forma).
–
Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése ( pl.növekedés, fogyás,
pont, vonal, dúr, moll bitonalitása).

Zenei szakkifejezések
–

Aautentikus, összetett zárlat.

–

Poliritmika, hemiola.

–

Számozott basszus.

–

Tonalitás, bitonalitás, politonalitás.

–

Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság.

–

Cluster.

–

Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária.

–

A szvit jellegzetes tánctételei.

–

A barokk versenymű, concertálás.

–

Fuga, reális és tonális válasz.

–

Opera, recitativo, ária, betétdal.

–

Szonátaforma, rondóforma, variációs forma.

–

A klasszikus versenymű, kadencia.

–

Tempó– és előadási jelek a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Klasszikus zenei szemelvények. Dalok, áriák, duettek, kánonok.
Barokk dalok, könnyű áriák, két– és háromszólamú vokális művek.
Reneszánsz kórusművek, táncok. Kodály Zoltán könnyebb kórusművei.
Néhány XX. századi énekes és hangszeres mű.
Magyar népdalok.
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia
Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I.

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret II.
Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene
Dobszay László: A magyar dal könyve
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II.
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Bartók Béla: Mikrokozmosz
Bartók Béla: Gyermekeknek
Bartók Béla: 27 egyneműkar
Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok
Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába
Agócsy László: Bach olvasókönyv
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében
Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága
Frank Oszkár: A klasszikus moduláció
Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába
Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából
Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet)
Győrffy István: Dallamírási feladatok
Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok II– III. kötet.
Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 (kazetta és
munkafüzet)

Ajánlott zenehallgatási anyag
–

Reneszánsz kórusművek

–
Szvit, korál, kantáta–, passió–, oratórium–, versenymű–, operarészletek, hangszeres darabok (H.
Purcell, G. F. Händel és J. S. Bach művei)
–
Válogatás Bartók Béla, Kodály Zoltán kórusműveiből, hangszeres darabjaiból, I. Sztravinszkij, C.
Orff műveiből, valamint magyar kortárs zeneszerzők (pl. Kurtág György) darabjaiból.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt szöveggel emlékezetből,
öt művet a XX. századi könnyen énekelhető szemelvényekből (elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán
műveiből).
A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.
Ismerje
–

a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig,

–

a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig.

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult
négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel együtthangzásban hallás után.
Tudjon lejegyezni
–

alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet,

–

kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot

Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és ábécés
nevekkel.

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után.
Tudjon rögtönözni
–

periódus előtaghoz utótagot,

–

funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot.

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat.
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit.
Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését.
Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma),
önálló elemzésre

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–

A memoriter anyagból egyéni bemutatás.

–
A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása
csoportos és egyéni munkával

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

„A” tagozat
Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat.

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b
előjegyzésig.
Ismerje a
–

pentaton hangsorokat.

–

a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig,

–

a háromféle moll hangsort,

–

a kvintkört.

Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is.
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban:
Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, hármashangzatokat
és a domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás alapján.
Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig.
Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is.
Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.
Tudjon lejegyezni:
–

rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel,

–

igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal.

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni.
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni):
–

a magyar népzene stílusjegyeit,

–

a periódus fogalmát,

–

a kis formákat,

–

a triós formát,

–

a klasszikus szonátaformát,

–

a rondót.

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok,
kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a bécsi klasszikus zenében).
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.
A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
–

a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig;

–

a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig.

Tudja énekelni
–
ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult
négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban.
Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után.
Tudjon lejegyezni
–

hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot

Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot
Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után.
Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat.
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit.

Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését.
Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma),
önálló elemzésre

A művészeti alapvizsga követelményei

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

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

A vizsga tartalma
„A” tagozat

Írásbeli vizsga

A) Feladatsor
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, hangközökre,
hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan

2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján.
Az idézet 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmaz, a felső
szólamban könnyebb alteráció előfordulhat.
A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és néhány
„támpont"–hang.
Az idézet zongorán tizszer hangozhat el.

3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott a mű
kottaképe. A szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. Az elemzés szempontjai:
hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése illetve felsorolása. A
művet a tanár zongorán bemutathatja.

B) feladatsor
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, hangközökre,
hangzatokra, formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan

2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8–10–es
szótagszámú, tempo giusto, izometrikus.
A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.
A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban.

3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott a mű
kottaképe. A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú forma. Az elemzés szempontjai:
hangnem, forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése illetve felsorolása. A
művet a tanár zongorán bemutathatja.
Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése.

Szóbeli vizsga
1. Memoriter anyag:
A vizsgázó
–

tudjon előadni öt népdalt,

–

ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit;

–
tudjon megszólalltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját
kíséret nem kötelező),
–

ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a
vizsgabizottság kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról a tanulónak kell
gondoskodnia.

A vizsga tartalma
„B”– tagozat ( „B”–tagozaton a vizsga mindkét része kötelező.)

Írásbeli vizsga
1. Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök megnevezésével. A
tanuló számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hangköz, elnevezéssel együtt. A hangközmenet
zongorán hatszor hangozhat el.

2. Hangzatlejegyzés
10 akkord felismerése és lejegyzése adott hang(ok)ra, oldással együtt
A tanuló számára adott a violinkulcs és a hangzatok alsó hangja. A feladat zongorán hatszor hangozhat el.

3. Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése funkciós basszussal
Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat tartalmazhat.
A tanuló számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.
Az idézet zongorán tízszer hangozhat el.
A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni.

Szóbeli vizsga
1. Egyszólamú klasszikus dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva és hangnévvel.
Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat tartalmazhat.

2. Memoriter anyag:
A vizsgázó

–

tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt,

–

ismerje azok legfontosabb jellemzőit;

–
tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársakkal, ill.
hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),
–

ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

3. A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a vizsgabizottság
kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. Kottáról a tanulónak kell
gondoskodnia.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–

A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése

–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

–

Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága.

A szóbeli vizsga értékelése
–

a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása

–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

Továbbképző évfolyamok „A”– tagozat

7. évfolyam „A”– tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése, a zenei készségek további fejlesztése.

–
A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetén keresztül a
kora barokkig.
–

A középkor világi zenéje.

–

A reneszánsz zene fénykora.

–

Az opera keletkezése.

–

A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése.

–

Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra.

Ismeretanyag, hallásfejlesztés.
–

A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők).

–

Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal.

–

Trubadur, Minnesänger dalok, chansonok.

–

Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása.

–

A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése.

–

Az imitáció, a reális és tonális válasz.

–

Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása.

–

A reneszánsz stílusjegyek megfigyelése.

–

Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése.

–

Modális dallamok transzformálása.

–

A hangközök ismétlése, hallási elmélyítése.

–

Új hangközök elsajátítása: duo– és tredecima.

–

A modális hangsorok megismerése. a jellegzetes hangközök kiemelése.

–

Modális fordulatok megfigyelése, éneklése.

–

Plagális zárlatok megszólaltatása.

–

Memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése, memorizálása, írása emlékezetből.

–

Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is.

–

Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése.

–

Stílusjegyek összegyűjtése.

Zenei szakkifejezések
–

Melizma.

–

Motetta, mise, carol, anthem.

–

Madrigál, korál, zsoltár.

–

A gregorián mise állandó részei.

–

Recitatívó, ária, continuo.

–

Plagális zárlat.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Zenei szemelvények énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi zeneműveiből.
Gregorián ének, trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények.
Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.
Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.
(Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. Gastoldi, L. Marenzio és
más szerzők művei).
Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve
Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum
Lassus: 24 kétszólamú motetta
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret
Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII.
Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián?
Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Szabolcsi Bence: Zenetörténet
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Ajánlott zenehallgatási anyag
A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással.
A középkor világi zenéje.
A mise állandó részeinek megfigyelése.
A korabarokk opera, C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, és más szerzők
művei.
Reneszánsz hangszerek hangzásának megismerése.

Követelmény
Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két művet Kodály
Zoltán pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni.
Ismerje a kvintkört.
Tudjon könnyű egy– vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni.
Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni.
Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.

8. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyaggyűjtés a barokk kor zenéjéből.

–

A stílus alapos megismerése, elsősorban J. S. Bach és G. F. Händel alkotásai alapján.

–

A zenei készségek elmélyítése.

–

A zenei áttekintési képesség fejlesztése.

–

Nevelés az értékes zene szeretetére.

Ismeretanyag, hallásfejlesztés
–

A barokk hangszeres műfajok áttekintése.

–

A barokk variáció (folia, chaconne, passacaglia).

–

Az oratórium.

–
Barokk áriák, dalok hangszerkísérettel, duettek, kórusrészletek, korálok megszólaltatása
énekléssel, memorizálással.
–

A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról.

–
A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása
(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.).
–

Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, elemzése.

–

Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások.

–

Imitáció, reális, tonális válasz.

–

Zenei részletek éneklése, memorizálása, megszólaltatása hangszerekkel is.

–

Kánonok.

–

Többszólamú énekgyakorlatok.

–

Könnyű barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.

–
Zenei írás (hallás vagy kottakép memorizálása alapján) igen könnyű kétszólamú barokk homofon
és polifon műrészletek lejegyzése.

Rögtönzés
–

Imitáció, reális, tonális válasz szerkesztése, rögtönzése.

Zenehallgatás
–
Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai fordulatok–
műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez.
–

A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése.

–

Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is.

–

A fúga témák belépésének megfigyelése.

–

Oratórikus művekben a szereplők dramaturgiai megfigyelése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Barokk táncok, a szvit tételei.

–

Variációk: chaconne, folia, passacaglia.

–

Concertálás, concerto grosso, continuo.

–

Korál.

–

Mise, oratórium, kantáta, opera.

–

Fúga.

–

Ellentéma.

–

Dux, comes.

–

Modulációs irányok.

–

Rokon hangnemek.

–

Számozott basszus.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába
Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
C. V. Palisca: Barokk zene.
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
Szabolcsi Bence: Zenetörténet
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája
Nagy Olivér: Partitúraolvasás
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)

Bertalotti: 56 solfeggio
Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II.
J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II.
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján
Győrffy István: Korál elemzések
Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet
A zenehallgatási anyag partitúrái

Ajánlott zenehallgatási anyag
Válogatás C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, F. Couperin, J. Ph. Rameau
(hangszeres művek), A. Corelli (pl. La folia), A. Vivaldi (Négy évszak), A. Scarlatti, (dalok), D. Scarlatti
(hangszeres) műveiből énekes megszólaltatáshoz.
G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi oratóriumokból (pl. Júdás
Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái : Vízizene)
J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, versenyművek
invenciók, fúga, szvittételek témái. (Jesu meine Freude, Parasztkantáta, Brandenburgi versenyek, d–moll
zongoraverseny, a–moll hegedűverseny, egy kétszólamú invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes
Klavier sorozatból, d–moll preludium és fúga, h–moll szvit).
Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból.

Követelmény

Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással.
Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal előadni (pl.
Kodály: 15 kétszólamú énekgyakorlataiból).
Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát.
Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni.
Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni.
Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét.
Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek
felismeréséhez.
Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni.
Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.

9. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése.

–
Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok,
kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével.

–

A zenei készségek elmélyítése.

–

A zenei áttekintési képesség fejlesztése.

–

Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra.

Ismeretanyag és készségfejlesztés
–
A klasszikus zene stílusjegyeiről, műfajairól, a zeneszerzők munkásságáról tanultak összefoglaló
ismétlése.
–
Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek
éneklése kottaképről.
–

A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–váltással.

–
A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése és a hallás utáni felismerés
gyakorlása.
–

A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben.

–

A zárlattípusok éneklése felbontva memorizálása, hallás utáni felismerése.

–

Az összetett autentikus zárlat megfigyelése.

–

A váltóhangok, kromatika. Késleltetés, előlegezés.

–

Jellegzetes alterált akkordok hangzási megfigyelése (a csoport képességei szerint).

–

Jellegzetes hangközök a harmóniákban (pl. bővített szext).

–

A dallam és harmónia szerves összefüggéseinek megfigyeltetése.

–

Klasszikus (főként moduláló) periódusok lapról olvasása, ábécés nevekkel is.

–

Könnyű hangközmenetek, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.

–
Romantikus fordulatok, oldások hangközmenet–, illetve hangzatmenetszerű megszólaltatása –
énekléssel, elsősorban ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal és lehetőség szerint zongorával is.
–
Romantikus műdalok, duettek, tercettek, könnyű kórusművek szimfóniarészletek megszólaltatása
hangszeres és énekes előadásban.(tanári közreműködéssel).
–
A tercrokon fordulatok, az enharmonikus moduláció, a lebegő tonalitás hallási és kottaképi
megfigyelése, éneklése, megszólaltatása kottakép alapján (hangszeren is).
–

A belső hallás fejlesztése, törekvés a szolmizáció fokozatos elhagyására.

–
Könnyű egy– és kétszólamú dallamok lejegyzése – mindkét stílusból – a dallamírás különböző
lehetőségeivel (pl. keretes írás).
–
Periódus (bővült, esetleg moduláló) lejegyzése könnyű funkciójelző basszussal (a csoport
képességétől függően).
–

A romantikus műfajok jellemzői.

–
Zenei formák ismerete: a kiválasztott, hallgatott, feldolgozott zeneművek alapján (szimfonikus
költemény, rapszódia, versenymű, nyitány, karakterdarabok jellegzetességei)

Rögtönzés:
–

Periódus–előtagra utótag, esetleg moduláló utótag rögtönzése.

–

Moduláló periódusok alsószólamának szerkesztése, rögtönzése.

–

Hiányos dallamok kiegészítése.

–

Dallamhoz kíséret szerkesztése.

Zenehallgatás
–

Egy bécsi klasszikus szimfónia és egy opera (vagy oratórikus mű) feldolgozása.

–

A funkciós forma– és harmóniavilág fokozatos fellazulásának megfigyelése hallás után is.

–

A nemzeti romantikus zene sajátos zenei kifejezőeszközeinek megfigyelése hallás után.

–

Hangszerelés, új hangszerek. A romantikus zenekar.

–

Hangulatok, érzelmek kifejezése a hangszeres művekben

–

Az új zenei formák megfigyelése hallás után.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Zárlattípusok.

–

Előlegezés, késleltetés.

–

Álzárlatok.

–

Lebegő tonalitás.

–

Dalciklus.

–

Szimfonikus költemény.

–

Rapszódia.

–

Programzene.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag:
Bécsi klasszikus vokális, hangszeres, szimfonikus művek, drámai műfajok, dalok, változatos feldolgozása.
Válogatás romantikus vokális, hangszeres és szimfonikus művekből (dalok, duettek, hangszerszólók,
kamaraművek, versenyművek, szimfónia, szimfonikus költemény, opera és oratorikus művek).

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III.
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Forrai Miklós: Duettek I–II.
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése
Frank Oszkár: Chopin
Frank Oszkár: Liszt
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet
Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar
Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák
Győrffy István: Dallamírási feladatok
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)

A zenehallgatási anyag partitúrái.

Ajánlott zenehallgatási anyag
L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek),
F. Schubert (dalok, szimfóniák),
F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, zongoraverseny),
J. Brahms (dalok, versenyművek),
F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc (zongoraversenyek, rapszódiák,
szimfonikus költemények),
R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),
M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány), B. Smetana (Moldva),
A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. Strauss (Till Eulenspiegel).

Követelmény
Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen előadni.
Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni.
Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit
Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat.
Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait.
Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni.
Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik címét.

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek
felismeréséhez.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek
alapján.

10. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyaggyűjtés a XX. század zenéjéből.

–
Ismerkedés a XX. század zenéjének főbb irányzataival, stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő
zeneszerző alkotásával.
–

A zenei áttekintési képesség fejlesztése.

–

Az „értő” zenehallgatás kialakítása.

Ismeretanyag és készségfejlesztés
–
Énekelhető egy és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, alkalmi
hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú énekgyakorlataira és
Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) megszólaltatására).

–

Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése.

–

A tonalitás fogalmának változásai.

–

A kitüntetett szerepű funkciók elhalványulása és megszűnése.

–

Bitonalitás, politonalitás.

–
Néhány XX. századi skála és akkordformáció megfigyelése, éneklése, ismerete a csoport
képességei szerint)
–

Az egészhangúság, az akusztikus skála, a dodekafónia, a skálamodellek fogalmának elsajátítása.

–

Az aleatória, a hangfürt (cluster) fogalma.

–

Clusterek megszólaltatása énekléssel, hangszerekkel.

–

Az aranymetszés megfigyelése.

–
Könnyű Bartók– és Kodály–dallamok lejegyzése keretes vagy folyóírással (vagy memorizálás
alapján).
–
A belső hallás folyamatos továbbfejlesztése: a hangköz és hangzathallás erősítése a XX. századi
művek megszólaltatásához.

Rögtönzés
–

A XX. századi komponálási technikák kipróbálása énekléssel és hangszerek bevonásával.

–

Reihe, hangfürtök komponálása.

–

Skála modellek szerkesztése.

Zenehallgatás
–

A különböző irányzatok főbb zenei jegyeinek megfigyelése.

–

A XX. századi zene partitúráinak megismerése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás,

–

Akusztikus és egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe.

–

Skálamodellek.

–

Téma. Fordítások: tükör, rák, ráktükör.

–

Tengely, polaritás, értelmezés a kvintkörön.

–

Aranymetszés.

–

Komplementer technika.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század különféle
irányzatainak zenéjéből;
az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi,
a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij,
az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij,
a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith, Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. Britten,
valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI.
Bartók Béla: Kórusművek
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: Kórusművek
Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések
Párkai István: Modern kórusetűdök
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet
Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Frank Oszkár: Debussy harmóniák
Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében
Lendvai Ernő: Bartók stílusa
Kroó György: Miért szép századunk zenéje?
Kroó György: Miért szép századunk operája?
Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje
A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai
Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.

Várnai Péter: Oratóriumok könyve
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Ajánlott zenehallgatási anyag
Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök,
M. de Falla: Háromszögletű kalap,
Kodály Zoltán: Galántai táncok, Páva variációk,
Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára
Kórusművek (pl. Tavasz), Mikrokozmosz,
A. Honegger: Pacific 236, vagy Johanna a máglyán,
C. Orff: Carmina Burana,
Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia,
I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps, A tűzmadár, A katona története
B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások,
A. Schönberg: Egy varsói menekült.
Gershwin, Bernstein, Kurtág, Ligeti stb. művei.
Követelmény
Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), kórusműveiből,
énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni.

Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből.
Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, képviselőit és
jelentősebb alkotásaikat.
Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni.
Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához.
Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat

7. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A zenei élményanyag bővítése.

–

A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetéig.

–

A reneszánsz zene fénykora.

–

A zenei készségek további fejlesztése, automatizálása.

–

A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése.

–

Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra.

–

Felkészítés zenei pályára.

Ismeretanyag, készségfejlesztés
–
Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal (zsoltárok, himnuszok, alleluja–
dallamok).
–

A gregorián mise állandó részeinek megismerése.

–
Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása belső
hallás alapján.
–
A modális hangsorok fogalmának, jellemzőinek ismétlése. Gyakorlás: énekléssel, hallás utáni
megfigyeléssel, felismeréssel. Felépítés 4#, 4b előjegyzésig.
–

A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők, brevis)

–

A szopránkulcs bevezetése.

–

Modális többszólamúság. Kvintpárhuzam. Alaphármas párhuzamok éneklése.

–

A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése.

–

Az imitáció, a reális és tonális válasz fogalmainak elsajátítása.

–

Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása, elsajátítása.

–
A reneszánsz (modális) stílusjegyek megfigyelése Kodály műveiben is: modális hangsorok
alkalmazása, harmóniai jellegzetességek, formaépítkezés, a reneszánsz és a népzenei elemek
összekapcsolása.

–

Dallamok transzformálása különböző móduszokba.

–

A hangközök hallási elmélyítése. A belső hallás további fejlesztése.

–

A hangközök ismeretének bővítése az oktávon túli hangközökkel.

–

Építés megadott hangokra.

–
Új hangzatok: a szeptimhangzatok elsajátítása. Gyakorlása: éneklés különféle hangnemekben
ábécés nevekkel, építés, felismerése kottakép alapján
–

Plagális zárlatok megfigyelése, éneklése, megszólaltatása több hangnemben.

Zenei olvasás, írás
–

Modális dallamok lapról olvasása, memorizálása.

–

Olvasás szoprán kulcsban. Egyszerű dallamok átírása szoprán kulcsba.

–

Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése (lejegyzése hallás után).

–

Barokk idézetek lejegyzése egy– és két szólamban.

–

Két– és háromszólamú reneszánsz műrészletek leírása.

–

Intenzív memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése emlékezetből.

–
Jellemző hangközmenetek (oktávon túli hangközökkel is) és harmóniasorok éneklése ábécével,
lejegyzés és transzponálás.
–
Szeptimhangzatok és fordításaik éneklése és lejegyzése az alsó hang vagy az alaphang
megadásával.

Zenehallgatás
–

A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással.

–

Partitúra használata.

–

Gregorián mise meghallgatása, a mise állandó részeinek megfigyelése.

–

Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is.

–

Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése.

–

Stílusjegyek összegyűjtése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

C– kulcsok.

–

Módusz. Modális hangsorok.

–

Modális harmóniai fordulatok.

–

Melizma.

–

Motetta, mise, carol, anthem.

–

Madrigál. Korál. Zsoltár.

–

A gregorián mise állandó részei: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei.

–

Plagális zárlat.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Zenei szemelvények válogatása énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi zeneműveiből.
Gregorián ének és trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények.
Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.

Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.
(Válogatás Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. Gastoldi, L.
Marenzio és más szerzők műveiből).
Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII.
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve
Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián?
Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Követelmény
Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV – XVI. századi vokális polifónia különböző
műfajaiból, egy Bertalotti solfeggiot ének – zongora előadással, valamint két művet Kodály Zoltán
zenepedagógiai műveiből előadni. Az előadás legyen stílusos, muzikális, zeneileg pontos.
Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni felismerés).
Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat hangnemekben.
Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz–, könnyű harmóniamenetet lejegyezni.
Tudjon szopránkulcsban olvasni.
Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait.
Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei formákban. Alkalmazza
tudását hangszeres tanulmányaiban is.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
–

A memoriter anyagból egyéni bemutatások.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
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Fejlesztési feladatok
–
A barokk zene mélyebb megismerése. A korszak legfontosabb stílusjegyei, műfajai a korszak
kiemelkedő zeneszerzőinek alkotásaiban.
–

A zenei áttekintőképesség fejlesztése. A készségek automatizálása.

–

Felkészítés zenei pályára.

Ismeretanyag, hallásfejlesztés
–
Barokk vokális és hangszeres szemelvények éneklése szolmizálva, ábécés névvel, chiavetta
használatával. Mezzo– és tenorkulcs bevezetése, elsajátítása.
–

Barokk dalok, áriák, megszólaltatása hangszerkísérettel is.

–

A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása, feldolgozása.

–

Dominánsszeptim–fordítások, szeptimhangzatok megfordításinak elsajátítása.

–

Nápolyi szext, mollból kölcsönzött akkordok megfigyelése, éneklése.

–

A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról és hallás után.

–

Egyszerűbb Bach–korálok harmóniai elemzése, megszólaltatása énekléssel és zongorával.

–

Számozott basszus.

–
A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása
(komplementer ritmika és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.).
–

Duettek, kórusok, kánonok éneklése, memorizálása. Kétszólamú énekgyakorlatok.

–
Jellegzetes barokk ritmikai és dallami fordulatok, harmóniák, formák felismerése hallás és
kottakép alapján.

–
A barokk szvit–tételek: allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, polonaise, gavotte,
bourrée jellegzetességei.
–

Barokk variációs formák: chaconne, passacaglia, folia elemzése, témák éneklése.

–

Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, megismerése (elemzése).

–

Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások.

–

Imitáció, reális, tonális válasz, dux, comes fogalmai, felismerés kottaképről.

–

Barokk díszítés.

Zenei olvasás, írás
–

Barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel is.

–
Zenei írás hallás után vagy memorizálás alapján: könnyű kétszólamú barokk homofon és polifon
műrészletek lejegyzése.
–

Barokk hangköz– és harmóniasor éneklése, írása, transzponálása.

Zenehallgatás
–
Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai fordulatok–
műfajok, stílusjegyek hallási megfigyeléséhez.
–

A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése.

–

Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is.

–

A fúga témák belépésének megfigyelése zenehallgatással is.

–

Oratorikus művekben a szereplők, a dramaturgia megfigyelése.

–

Egy Bach–szvit feldolgozása

–

Invenció elemzése hallás után.

–

Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból.

–
A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto grosso
sorozataiból).
–

Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása.

Zenei szakkifejezések
–

Barokk variációk: Chaconne, Folia, Passacaglia.

–

Concertálás. Concerto grosso. Continuo.

–

Korál.

–

Mise. Oratórium. Kantáta. Opera.

–

Fúga.

–

Ellentéma.

–

Dux, comes.

–

Modulációs irányok.

–

Rokon hangnemek.

–

Számozott basszus.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag

Válogatás J. S. Bach, G. F. Händel és más barokk szerzők vokális és hangszeres műveiből énekes
megszólaltatáshoz és zenehallgatáshoz.
G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi oratóriumokból (pl. Júdás
Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái (Vízizene).
J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, versenyművek
invenciók, fúgák, szvittételek témái.
(Jesu meine Freude, Parasztkantáta, Brandenburgi versenyek, d–moll zongoraverseny, a–moll
hegedűverseny, egy kétszólamú invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból, d–
moll preludium és fúga, h–moll szvit).
Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat
Győrffy István: Korál elemzések
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
C. V. Palisca: Barokk zene.
Szabolcsi Bence: Zenetörténet
Forrai Miklós: Ezer év kórusa

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája
Nagy Olivér: Partitúraolvasás
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Bertalotti: 56 solfeggio
Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I–II.
J. S Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II.
Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Ajánlott zenehallgatási anyag
Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból.
A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto grosso
sorozataiból).
Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása.

Követelmény
Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, 2 művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből – zeneileg stílusosan,
pontosan, muzikálisan megszólaltatni.

Tudjon egy Bach–korált zongorázni, elemezni.
Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is.
Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú barokk idézetet.
Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni.
Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában.
Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
–

A memoriter anyagból egyéni bemutatások.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.
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Fejlesztési feladatok
–

A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése.

–
Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok,
kiemelkedő zeneszerzők munkásságának megismerésével.
–

A zenei készségek elmélyítése, automatizmusa.

–

A zenei áttekintési képesség fejlesztése.

–

Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra.

Ismeretanyag, készségfejlesztés
–

A klasszicizmus legfontosabb ritmikai, dallami, harmóniai és formai sajátosságai.

–
Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek
éneklése kottaképről.
–
A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–váltással,
majd ábécés nevekkel.
–
A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése (hangnemekbe helyezve) és a
hallás utáni felismerés gyakorlása.
–

A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben.

–

A szabályoktól eltérő felépítésű periódusok elemzése.

–

A klasszikus zenére jellemző hangköz–, hangzatmenetek éneklése és lejegyzése.

–
Két– és háromtagúság, da capo forma, rondóforma, variációs forma, szonátaforma ismétlése, az
ismeretek elmélyítése.
–

Könnyebb Bartók– és Sztravinszkij–dallamok és egyéb XX. századi műrészletek éneklése, írása.

–

Tájékozódás 7#, 7b előjegyzésig, hangnemek, hangnemi rokonságok.

–
Moduláció a domináns, szubdomináns és párhuzamos hangnembe, éneklése megfelelő dó–
váltással és ábécés névvel.
–

Az összetett autentikus zárlat megfigyelése.

–

Kadenciák éneklése ábécés névvel, zongorázása, transzponálása.

–

Funkciós kísérőszólam improvizálása.

–
Hármashangzatok, szeptimhangzatok, dominánsszeptim, szűkített szeptim – ezek fordításai,
éneklése, hangnembe helyezése.
–

Fentiek megfigyelése, használata a funkciós akkordok, harmóniai menetek árnyaltabbá tételében.

–

A klasszikus zene funkciós rendje.

–
Klasszikus periódusok (a szabályostól eltérő felépítésű, moduláló) éneklése, lejegyzése funkciós
basszussal.
–

A klasszikus zene harmónia–, funkció– és formarendjének fellazulása.

–

Az alteráció, kromatika, enharmónia, távolabbi modulációk megfigyelése éneklése, értelmezése.

–

Lebegő tonalitás, atonalitás.

–

Tercrokon hangnemek.

–

Mellékdominánsok, nónakkordok.

–

Az alt és baritonkulcs bevezetése.

–

Az új, jellegzetes romantikus dallami, harmóniai fordulatok megfigyelése, éneklése, felismerése.

–
Szemelvények a romantikus zeneszerzők vokális és hangszeres darabjaiból, éneklés szolmizálva,
ábécével, alkalmi hangzóval, megszólaltatás zongorán is.
–

Dalok éneklése saját zongorakísérettel.

–

Duettek, kórusművek.

–

Romantikus dallamok lejegyzése.

–
A romantikus zene műfajainak megismerése (szimfonikus költemény, ballada, fantázia, impromtu,
scherzo, capriccio, romantikus szonáta, versenymű, dalciklus).

Zenei szakkifejezések
Zárlattípusok.
Mellékdomináns. Nónakkord.
Előlegezés, késleltetés.
Álzárlatok.
Lebegő tonalitás.
Dalciklus.
Szimfonikus költemény.
Ballada, fantázia, impromtu,
scherzo, capriccio, rapszódia.
Programzene.
Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Válogatás a romantika mestereinek vokális, hangszeres és szimfonikus műveiből.
Válogatás Schubert dalaiból, kamaraműveiből.
A nemzeti romantika képviselőinek zenéje, műfajainak gazdag változatossága (Liszt Ferenc, G. Verdi, R.
Wagner, J. Brahms, R. Schumann,
F. Chopin, A. Dvořák, M. Muszorgszkij és mások).
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat
Forrai Miklós: Duettek II.
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia
Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III.
Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése
Frank Oszkár: Chopin
Frank Oszkár: Liszt
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
Szabolcsi Bence: Zenetörténet
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat
Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III.
Forrai Miklós: Duettek I–II.

Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből)
Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar
Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák

Ajánlott zenehallgatási anyag
L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek),
F. Schubert (dalok, szimfóniák),
F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, zongoraverseny),
J. Brahms (dalok, versenyművek),
F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc (zongoraversenyek, rapszódiák,
szimfonikus költemények),
R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),
M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány),
B. Smetana (Moldva), A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. Strauss (Till
Eulenspiegel).

Követelmény
Tudjon a tanuló öt romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két–két romantikus és XX. századi
többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni.
Tudjon két–három Bertalotti solfeggiot ének–zongorás előadással megszólaltatni.
Két–három Bach–korált zongorázni, elemezni.
Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait.
Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
–

A memoriter anyagból egyéni bemutatások.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.

10. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyaggyűjtés a XX. Század zenéjéből.

–
Ismerkedés a XX. Század zenéjének főbb irányzataival (impresszionizmus, expresszionizmus, –
folklorizmus, neoklasszicizmus), stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő zeneszerző alkotásaival.

–

A zenei áttekintési képesség fejlesztése

–

Emeltszintű felkészítés zenei pályára.

Ismeretanyag, készségfejlesztés
–
Énekelhető egy– és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, alkalmi
hangzókkal, ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú énekgyakorlataira és
Bartók Béla Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) megszólaltatására).
–

Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. Tükör, rák és ráktükör fordítások.

–
Énekelhető szemelvények a XX. Század többszólamú műveiből. (A könnyebb művek éneklése
alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel.)
–

Dalok éneklése saját zongorakísérettel.

–

Könnyű kórusművek megszólaltatása.

–

XX. Századi művekből ritmusok megszólaltatása memorizálása, leírása

–

A tenorkulcs bevezetése.

–

Alteráció, kromatika, enharmónia megfigyelése a művekben.

–

Moduláció távolabbi hangnemekbe.

–

Lebegő tonalitás, atonalitás.

–

Egészhangú skála. Akusztikus hangsor.

–

Modellskálák és egyéb skálaformációk.

–

Modális sorok, pentaton és egészhangú hangsorok, akusztikus skála,

–

1:2, 1:3, 1:5 modellskála éneklése.

–

Polimodális alterációk.

–

Dodekafónia.

–
Szeptimakkordok fordításai, alterált akkordok: mellékdominánsok, szűkített szeptim– és bővített
szextes akkordok, nónakkordok megfigyelése kottakép alapján művekben, hangzatfűzésekben. Gyakorlása
különböző hangnemekben.
–

Alfa–akkordok.

–

Tengelyrendszer, polaritás, aranymetszés megfigyelése, fogalmai.

–
Jellegzetes dallami, harmóniai fordulatok felismerése a XIX. és a XX. századi zeneszerzők
alkotásaiban.
–

Romantikus, valamint XX. századi dallamrészletek olvasása, memorizálása.

–

Reihe sorok megszólaltatása. Lejegyzése hallás után.

–

Romantikus és XX. századi dallamok lejegyzése.

Zenei szakkifejezések ismerete
–

Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás.

–

Akusztikus hangsor, egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe.

–

Skálamodellek.

–

Témafordítások: tükör, rák, ráktükör.

–

Tengely, polaritás.

–

Aranymetszés.

–

Komplementer technika.

–

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század különféle
irányzatainak zenéjéből
az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi,
a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij,
az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij,
a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith, Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. Britten
valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből.
Kiegészítőanyag: J.S.Bach korálok, Bertalotti solfeggiok, Kodály Zoltán pedagógiai művei.
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI.
Bartók Béla: Kórusművek
Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat
Kodály Zoltán: Kórusművek
Párkai István: Modern kórusetűdök
Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához
Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat
Kroó György: Miért szép századunk zenéje?
Kroó György: Miért szép századunk operája?

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György)
Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében
Lendvai Ernő: Bartók stílusa
Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat
Frank Oszkár: Debussy harmóniák
Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések
A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai
Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét
Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk
Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet
A zenehallgatási anyag partitúrái.

Ajánlott zenehallgatási anyag
C. Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök,
Kodály Zoltán: Galántai táncok,
Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára, Kórusművek, Mikrokozmosz,
A. Honegger: Pacific 236, Johanna a máglyán,
C. Orff: Carmina Burana,

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia,
I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps,
B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások.

Követelmény
Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan – kórusműveiből,
énekgyakorlataiból éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni.
Tudjon két zenei részletet a XX. század vagy kortárs zeneszerzők műveiből.
Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, képviselőit és
jelentősebb alkotásaikat.
Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni.
Legyen gyakorlata a C–kulcsok olvasásában.
Ismerje a könnyebb XX. századi skála– és akkordformációkat.
Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.
Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására.
Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. Zenei ismereteit
tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához is.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és
csoportosan.
–

A memoriter anyagból egyéni bemutatások.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

„A” tagozat
Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, hangszeres
darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és –képleteket.
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang,
átmenőhang– késleltetés stb.)

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b– előjegyzésig.
Tudja a művek hangnemét megállapítani.
Ismerje
–

a kvintkört,

–

a hétfokú hangsorokat.

Ismerje
–

az egészhangú skálát,

–

az akusztikus hangsort,

–

a modellskálákat.

–

a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését

–

a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal).

Ismerje fel a funkciókat hallás után,
–

a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján.

–

a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság.

Ismerje
–

a tonalitás felbomlásának elvét,

–

a bi– és a politonalitást,

–

a Reihe–t.

Tudja
–

a dodekafónia,

–

az aranymetszés,

–

a cluster fogalmát.

Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról.

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel.
Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat.
Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit.
Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni.

Tudjon hallás után lejegyezni
–

könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal,

–

könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt.

–

lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot.

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.
Az általános követelményeken túl
Rendelkezzék a tanuló
–
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–
készség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
–

kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel.

Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában
önállóan, tudatosan alkalmazni.

„B” – tagozat
Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl:
–
a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei ismeretekkel és biztos zenei
memóriával,
–
olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú
továbbtanulásra,
–
a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, elmélyült, aktív
tanulási, gyakorlási képességgel.

Legyen képes a tanuló
–

a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben tájékozódni,

–
a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában önállóan,
tudatosan alkalmazni.

Zenei anyag:
Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt – különböző zenetörténeti
stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. A zenei anyag megszólaltatása, előadása legyen
muzikális, igényes és stílusos.
Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két–két jelentős művet, tudja azokat formailag és harmóniailag
elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni.
Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni.
Tudjon zongora–ének előadásban C–kulcsos műveket megszólaltatni.
Tudjon biztosan tájékozódni az alap– és középfokon megismert ütemfajtákban.
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben.
Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és énekelni.
Tudja a hármas– és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni.
Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel.
Tudjon lejegyezni
–

barokk kétszólamú idézetet,

–

bécsi klasszikus zenei szemelvényt,

–

könnyű XX. századi dallamot.

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel.
Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni.

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb zenei kifejezéseit.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga
A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló
követelményszintű feladatsort állít össze.

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

A vizsga tartalma

Írásbeli vizsga
„A” tagozat
1. Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. Az idézet átlagos zenei mondat/periódus
hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a
metrum és a kezdőhang. Az idézet nyolcszor hangozhat el.
2. Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése.

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra jellemző
jegyek ismertetése.

„B” tagozat
1. Imitációs szerkesztésű kétszólamú barokk vagy egyszólamú romantikus dallam lejegyzése.
A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum, és a kezdőhang értékkel. Az idézet nyolcszor
hangozhat el.
2. Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése.
A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra jellemző
jegyek ismertetése.

Szóbeli vizsga
„A” tagozat
1. Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet
tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt.
2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb jellemzőit; tudjon
énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól a XX. századig)
éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje
az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.

„B” tagozat
1. Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; a dallamban
legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne.

2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb jellemzőit; tudjon
énekelni hat műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól a XX. századig)
éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje
az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–

A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése

–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

–

Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága.

A szóbeli vizsga értékelése
–

a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása

–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

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

NÉPRAJZ

A néprajz tanítás célja, hogy összefüggéseiben ismertesse meg a tanulókat a hagyományos paraszti
életmóddal, annak változó kulturális jelenségeivel és belső törvényeivel.

A néprajztanítás feladatai
Tárja fel a tanulók előtt a magyar népi kultúra
–

kialakulásának folyamatát, történeti fejlődését,

–

a kultúra más területeivel való kapcsolatát,

–

helyét Eurázsia kultúrájában,

–

táji–történeti tagolódását,

–

tantárgyi, szellemi és társadalmi emlékeit, tényeit és összefüggéseit,

–
a rokon népek és a Kárpát–medence népeinek az együttélés során létrejött kulturális
kölcsönhatását, kapcsolatát.

Kiemelten foglalkozzon a családi, helyi és regionális hagyományok meg– és felismerésével, erősítve ezzel a
szülőföldhöz kötődésen keresztül a nemzeti és kulturális identitást.
Mutassa be a magyar néprajztudomány szakágazatait, társtudományait, intézményeit, főbb kézikönyveit.
Ösztönözze a tanulót a néprajzi gyűjtés lehetőségeinek megismertetésével az önálló gyűjtő– és feldolgozó
munkára.
Alakítsa ki az önálló tájékozódás, problémamegoldás, véleményalkotás igényét és képességét.
Szoktassa a tanulókat a rendszeres ön– és továbbképzésre (múzeumlátogatás, a szakirodalom figyelemmel
kísérése stb.).
Segítse elő más népek kulturális értékeinek megértését és befogadását.
Alapvető követelmény, hogy a népi kultúra fent leírt tényeit és összefüggéseit a tanított korosztálynak
megfelelő, élményszerű és gyakorlatban átélhető formában közvetítse.
Néprajz főtárgynál a tananyagot szélesebb szakirodalom bevonásával, önálló gyűjtő munkával, minél több
forrás elemző bevonásával, mélyebben, részletesebben kell megismertetni úgy, hogy a hangsúly a források
ismeretén alapuló, tárgyi tudásra épülő gondolkodásmódon: az összefüggések felismerésén, értelmezésén
legyen.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok

Elméleti ismeretek
–

A kultúra fogalma és tagozódása

–

A magyar népi kultúra történeti gyökerei és fejlődése

–

A hagyományos paraszti életmód és változásai

–

Népek – nemzetek – nemzetiségek

–

A magyar nép táji, történeti tagolódása

–

Dunántúl (általános néprajzi jellemzők)

–

Felföld (általános néprajzi jellemzők)

–

Alföld (általános néprajzi jellemzők)

–

Erdély (általános néprajzi jellemzők)

–

Moldva (általános néprajzi jellemzők)

–

A helyi néprajzi sajátosságok

–

A magyar népszokások rendszere. Népi kalendárium. Őszi népszokások

–

Látogatás a helyi múzeumban

Követelmény
Vázlatosan ismerje
–

a kultúra, benne a népi kultúra fogalmát és tagozódását.

–

a hagyományos paraszti életmód elemeit.

–

a magyar nép táji, történeti tagolódását.

–

a helyi néprajzi sajátosságokat.

–

a magyar népszokások rendszerét, az őszi népszokásokat.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Elméleti ismeretek
–

A néprajzi gyűjtőmunka formái, a gyűjtések feldolgozása, felhasználási lehetőségei.

–

Néprajzi forráselemzés

–

Településrendszer, építkezés, lakberendezés

–

A paraszti gazdálkodás rendszere

–

A magyar kézművesség története. A népi kismesterségek

–

A népművészet fogalma, korszakai, területei

–

A textil (szövés, hímzés, lakástextilek, öltözködés)

–

A magyar népviseletek

–

Látogatás a Néprajzi Múzeumban

–

Tavaszi és nyári népszokások

–
A Dunántúl legjelentősebb kistájai és népcsoportjai: Kisalföld, Bakony vidéke, Mezőföld, Sárköz,
Somogy, Őrség, Göcsej, Hetés, Zala, Ormánság, az Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban élő
magyar népcsoportok.
–

A magyarországi németek népi kultúrája

Követelmény
Vázlatosan ismerje
–

a néprajzi gyűjtőmunka lehetőségeit.

–

a magyar népi településrendszer, építkezés, lakberendezés jellemzőit.

–

a paraszti gazdálkodás rendszerét.

–

a népi kismesterségeket.

–

a népművészet fogalmát, korszakait, területeit.

–

a népi textilművességet és a magyar népviseleteket.

–

a tavaszi és nyári népszokásokat.

–

a Dunántúl népi kultúráját, beleértve a szlavóniai magyarokat.

–

a magyarországi németek népi kultúráját.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje
–

a magyar népi kultúra nagytájait és népcsoportjait,

–

a folklór, a népművészet fogalmát, részterületeit,

–
a hagyományos paraszti életmód gazdasági, társadalmi tényezőit, változásának
törvényszerűségeit,
–

a magyar népi településrendszer, építkezés, lakberendezés jellemzőit,

–

a népi kismesterségeket,

–

a magyar népviseletek általános vonásait, a Dunántúl jellemző kistájainak népviseletét,

–

a tavaszi, nyári és őszi népszokásokat,

–
a néprajzi, ezen belül a népzenei gyűjtőmunka lehetőségeit, a gyűjtések feldolgozásának,
felhasználásának módjait és lehetőségeit.
A művészeti alapvizsga követelménye

A vizsga részei
Gyakorlati vizsga: írásbeli, vagy szóbeli vizsga

A vizsga tantárgya és időtartama
Néprajz
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

A vizsga tartalma
Az írásbeli vizsga:
–

A tanult témakörökből összeállított 10 kérdésből álló feladatsor megoldása.

–

Három kijelölt témából szabadon választott kérdés kifejtése.

A szóbeli vizsga
A tanult témakörökből összeállított 2x10 kérdésből álló tételsorból húzott 2 kérdés kifejtése.
–

egy a folklór témaköréből,

–

egy a tárgyi vagy társadalmi néprajz témaköréből származzon.

Az írásbeli vizsga értékelése
–
feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás;
–

fogalmazás: információtartalom; felépítés; helyesírás.

A szóbeli vizsga értékelése
–

logikus felépítés, szerkesztettség, tartalmi helyesség, pontosság;

–

általános néprajzi tájékozottság, a szakkifejezések ismerete;

–

önálló, folyamatos előadás.

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Elméleti ismeretek
–
A magyar nép fejlődéstörténete; helye Eurázsiában, beilleszkedése a közép–kelet–európai régióba,
együttélése a szomszédos népekkel
–

A magyar parasztság kialakulása és sorsa a XX. századig

–

A paraszti társadalom szerkezete és tagozódása (család, rokonság, nemek és korcsoportok)

–

A társadalomba való beilleszkedés családi és intézményes formái

–

Társas munkák és összejövetelek

–

Népszokások: téli népszokások

–

Látogatás a helyi múzeumban

–
A népi táplálkozás: nyersanyagok és feldolgozásuk, eszközök, étkek, italok, étkezési alkalmak és
szokások
–
A Felföld legjelentősebb kistájai és népcsoportjai: Csallóköz, Mátyusföld, Zoborvidék, palócok a
határon innen és túl
–

A magyarországi szlovákok népi kultúrája

–

Forráselemzés

Követelmény
Vázlatosan ismerje
–

a paraszti társadalom szerkezetét és tagozódását.

–

társas munkák és összejövetelek alkalmait.

–

az őszi és téli népszokásokat.

–

a népi táplálkozás jellemzőit.

–

a Felföld népi kultúráját.

–

a magyarországi szlovákok népi kultúráját.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Elméleti ismeretek
–

Tájak, stílusok szerepe a népművészetben

–

A magyar fazekasság: technológiák, formavilág, táji tagolódás, használat, terjesztés

–

A paraszti kereskedelem színterei, a vásárok.

–

Látogatás a helyi múzeumban

–

A folklór: fogalma, kutatástörténete, részterületei

–

Népköltészeti műfajok a magyar néphagyományban

–

Népköltészet és műköltészet kapcsolata, kölcsönhatása

–

A magyarországi délszláv népek népi kultúrája

–
Az Alföld legjelentősebb tájai és népcsoportjai: Kiskunság, Nagykunság, Jászság, Szatmár, Nyírség,
Hajdúság, Körösök vidéke, Dél–Alföld, valamint az Ukrajnában, Romániában és Szerbiában élő magyar
népcsoportok
–

Néprajzi forráselemzés

Követelmény
Vázlatosan ismerje
–

a tájak, stílusok szerepét a népművészetben.

–

a magyar fazekasságot.

–

a folklór fogalmát, kutatástörténetét, részterületeit.

–

a népköltészeti műfajokat a magyar néphagyományban.

–

a népköltészet és műköltészet kapcsolatát.

–

az Alföld tájegységeinek népi kultúráját.

–

a magyarországi délszlávok népi kultúráját

Hasznosítsa ismereteit saját népzenei munkájában.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Elméleti ismeretek
–

Az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokások (keresztelő, lakodalom, temetés)

–

Szimbólumok a népművészetben

–

Faművesség

–

A magyar népi hiedelemvilág és vallásosság

–

A magyar nép táncélete

–
Erdély legfontosabb kistájai és népcsoportjai: Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség, Küküllő– vidék,
Székelyföld, a gyimesi csángók, a bukovinai székelyek.
–

A magyarországi románok népi kultúrája

–

Néprajzi forráselemzés

Követelmény
Vázlatosan ismerje
–

az emberi élet szakaszaihoz és fordulóihoz kötődő szokásokat (pl. keresztelő, lakodalom, temetés).

–

a magyar népi hiedelemvilág és vallásosság jellemzőit.

–

a magyar nép táncéletet.

–

Erdély tájegységeinek népi kultúráját.

–

a magyarországi románok népi kultúráját.

Hasznosítsa ismereteit saját népzenei munkájában.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Elméleti ismeretek
–

Egyén és közösség szerepe a népi kultúrában, a népművészetben

–

A magyar néprajz tárgyköre, kutatási ágazatai, társtudományai, összefüggéseik.

–

A néprajzi gyűjtések rögzítésének, archiválásának, rendszerezésének lehetőségeit.

–

A magyar néprajztudomány intézményei, folyóiratai, főbb kézikönyvei.

–

Látogatás a Magyar Néprajzi Múzeumban.

–

A magyar néprajzi kutatás forrásai.

–

A népi természetszemlélet

–

Népi gyógyászat

–

Moldva és a szórványok

–

A magyarországi cigányok népi kultúrája

–

Néprajzi forráselemzés

Követelmény
Vázlatosan ismerje
–

a magyar néprajz kutatási ágazatait.

–

a magyar néprajztudomány intézményeit, folyóiratait, főbb kézikönyveit.

–

a magyar néprajzi kutatás forrásait.

–

a népi természetszemlélet és népi gyógyászat jellemzőit.

–

a moldvai magyarok népi kultúráját.

–

a magyarországi cigányok népi kultúráját.

–
a néprajzi gyűjtések formáit; a gyűjtések rögzítésének, archiválásának, rendszerezésének,
feldolgozásának, felhasználási lehetőségeit.
Hasznosítsa ismereteit saját népzenei munkájában.

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

Követelmények az továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló áttekintően ismerje
–

a magyar nép fejlődéstörténetét, helyét Eurázsia, ezen belül a Kárpát–medence népeinek körében,

–

a magyar parasztság kialakulását és történetét napjainkig,

–
a hagyományos paraszti életmód gazdasági, társadalmi tényezőit, változásának
törvényszerűségeit,
–

a magyar népi kultúra dialektusait, kistájait és népcsoportjait,

–

a folklór fogalmát, részterületeit,

–

a népművészet fogalmát, részterületeit,

–

a népzenének a népi kultúrában elfoglalt helyét és szerepét,

–

a néprajztudomány történetét, önállósult szakágazatait, intézményeit,

–

a néprajzi gyűjtés és kutatás nagy egyéniségeinek munkásságát,

–

a folklorizmus és folklorizáció jelenségét

Legyen képes
–

önállóan tájékozódni az érintett témakörök néprajzi szakirodalmában.

Ismerje
–
a néprajzi, ezen belül a népzenei gyűjtőmunka formáit, a gyűjtések rögzítésének,
rendszerezésének, feldolgozásának, felhasználásának módjait és lehetőségeit.

A művészeti záróvizsga követelménye

A vizsga részei
Gyakorlati vizsga: írásbeli, vagy szóbeli vizsga

A vizsga tantárgya és időtartama
Néprajz
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

A vizsga tartalma
Az írásbeli vizsga:
–

A tanult témakörökből összeállított 20 kérdésből álló feladatsor megoldása.

–

Három kijelölt témából szabadon választott kérdés kifejtése.

A szóbeli vizsga
A tanult témakörökből összeállított 2x20 kérdésből álló tételsorból húzott 2 kérdés kifejtése, melyek közül
–

egy a folklór témaköréből,

–

egy a tárgyi vagy társadalmi néprajz témaköréből származzon.

Az írásbeli vizsga értékelése

–
feladatsor: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás;
–
fogalmazás: információtartalom, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya; felépítés;
helyesírás.

A szóbeli vizsga értékelése
–

a vizsga követelményeinek való megfelelés

–

logikus felépítés, szerkesztettség, tartalmi helyesség, pontosság

–

általános néprajzi tájékozottság, a szakkifejezések ismerete

–

önálló, folyamatos előadás

Ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül
Magyar Néprajzi Lexikon: www.mek.oszk.hu/02100/02115/html
Magyar Néprajz kötetei: www.mek.oszk.hu/02100/02152/html
A magyar folklór (Szerk.: Voigt Vilmos). Budapest, 1998.
Balassa Iván – Ortutay Gyula: Magyar Néprajz. Budapest. 1979.
Bihari Anna – Pócs Éva: Képes magyar néprajz. Budapest, 1985.
Fél Edit – Hofer Tamás – K.Csilléry Klára: A magyar népművészet. Budapest, 1969.
Kis magyar néprajz a Rádióban. (Szerk.: Jávor Kata, Küllős Imola, Tátrai Zsuzsanna), Budapest, 1978.
Kósa László: Néphagyományunk évszázadai. Budapest, 1976.
Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest, 1989.

Kósa László – Filep Antal: A magyar nép táji–történeti tagolódása. Budapest, 1978.
Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fiúra Budapest, 1973.
A felsorolt szakirodalom további ajánlásokat tartalmaz az egyes témák részletes tanulmányozásához.
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő minőségű audio – vizuális berendezés (DVD, CD, video – lejátszó, televízió, vagy számítógép és
projektor)
A tananyagban szereplő néprajzi témaköröket sokoldalúan bemutató néprajzi szakirodalom, beleértve a
kép –és hangfelvételeket is, valamint földrajzi, történelmi és néprajzi térképek.

KAMARAZENE TANSZAK

NÉPI KAMARAZENE

A népzene tanításában a kamarazenének kiemelt jelentősége van, hiszen a népzene alapvetően közösségi
műfaj. A hagyományos népzenei gyakorlatban fontos szerepe van két vagy több hangszer együttes
játékának, a hangszeres – énekes együttmuzsikálásnak, melyhez gyakran társul a néptánc is. A társas
zenélés segíti a tanulókat megszerzett egyéni tudásuk gyarapítására, alkalmazására. Közösségformáló
jellege elősegíti az együttműködés képességének (közös munka, alkalmazkodás, felelősségvállalás,
irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) megerősödését, azon viselkedési
formák tanulását, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a
társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret, táncház).
A kamarazene hat az emberi kapcsolatok fejlődésére, hozzájárulva ezzel a harmonikusabb személyiség
kialakulásához. Elmélyíti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben való alkalmazása
között, ösztönzi a tanulókat a közös éneklésre, akár saját örömükre, akár koncerteken, táncházakban,
ünnepeken való közreműködés formájában.
A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2–7 fő közötti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális
tanulókból álló együttes.

A népi kamarazene tanítás feladatai
Ismertesse meg a tanulókat
–
a hangszeres és énekes népzene világával, gyakoroltassa a hangzó anyagok, kották egyéni és közös
feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag folyamatos, dallam–, ritmus– és stílushű
megszólaltatását, fejlesztve az igényességet a jó hangzásra, lendületes megszólalásra.
–

az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival.

–

a népi variációs, rögtönzésszerű hangszeres dallamvezetés alapvető szabályaival.

–
a zene logikájával, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam– és
harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb
értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak jellemzőire.

Tegye lehetővé
–
a hangszeresek és énekesek számára, hogy megismerjék az énekes dallamok hangszeres
változatait, a hangszeren játszott dallamok szövegeit.
–

hogy a tanuló a saját hangszerén kívül, más népi hangszereket is megismerhessen.

–
hogy a tanuló gazdagítsa zenei műveltségét a szomszéd– és rokonnépek népzenéjének
befogadásával, megtanulásával.

Ösztönözze a tanulókat
–
népzenei műveltségük elmélyítésére, eredeti hangfelvételek, kottakiadványok és az elméleti
szakirodalom önálló tanulmányozására.
–

a népzenei hagyomány elemző megismerésére.

–

a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos kapcsolódására.

–
a táncházakban való aktív muzsikálásra, mely élményszerűen ötvözi a hagyományos népi kultúra
egységét: zene, ének, tánc.

Készítse fel a tanulókat
–

a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére,

–

a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű elsajátítására és megszólaltatására.

Fordítson figyelmet
–

az egymás játékához, valamint az énekesekhez vagy táncosokhoz való alkalmazkodásra.

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

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

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei
–

Beintés–leintés.

–

Közös levegővétel és intés.

–

Lassítás, gyorsítás jelzése.

–

A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai.

–
Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a differenciált
dinamika, a fejlett hangszínkultúra iránt.

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek
–

A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva.

–

A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása.

–

Transzponálás, a transzpozíció fogalma.

–

A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői.

–
A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, kéztartás,
vonótartás–módosítás,).
–

A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása.

–

A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata.

–

Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói.

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek

–

A játszott művek formája, harmóniai világa

–

A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben.

–

A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása.

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése
–

Lapról olvasás.

–

Memorizálás képessége.

–

A belső hallás fejlesztése.

–

Intonációs készség.

–

Az improvizációs készség fejlesztése.

–

A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt.

–

Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén.

–

Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval.

–

Az önállóság megszerzése a zenei elemzés, értelmezés, a variációképzés területén is.

–
A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási készség
fejlesztése.
–
Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő
szerepkörben, változatos kamarazenei összeállításokban.

1. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a kamaracsoport
korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon
parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

megadott hangra önállóan hangolni,

–

hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően,

–

be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni,

–

be– és leinteni,

–

a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni,

–

biztosan tempót tartani,

–

intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján,

–

a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni,

–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

A tanuló legyen tisztában
–

saját hangszere intonációs jellemzőivel,

–

a különböző ütemfajták ütemsúlyaival,

–

a népzenei dialektusok hangszeres és énekes zenéjének sajátos stílusával, műfajaival, jellemzőivel.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás a tanév közben megismert
népzenei tájak anyagából.
–
A tanév közben megismert népzenei tájak anyagából egy táncfüzér, táncrend előadása koncerten,
táncházban.

2. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a kamaracsoport
korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon
parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján,

–

lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján,

–

tempóváltozásokat ő maga is jelezni.

–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

A tanuló legyen tisztában
–

az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló jellegével),

–

a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel,

–

a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend
előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
–

szükség esetén önállóan hangolni,

–

önállóan, tisztán intonálni,

–

pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani,

–

új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján,

–

saját maga is jelezni a tempóváltozásokat,

–
hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szólamába
újból bekapcsolódni,
–

szólamát magas szintű hangszertudással, stílusérzékkel megszólaltatni,

–

figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között,

–

állandóan figyelemmel kísérni az együttes összjátékát,

–

saját szólamát önállóan megtanulni és kigyakorolni akár kotta, akár hangzóanyag alapján,

–

zeneiskolai tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére.

Rendelkezzék
–

a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, alkalmazkodóképességgel,

–

a játszott népzenei anyagra vonatkozó sokrétű ismerettel,

–

kottaolvasási, illetve hangzóanyag feldolgozási készséggel.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Kamarazene főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc

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

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

–

hangszerkezelés,

–

technikai felkészültség,

–

állóképesség.

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

változó tempók önállóan és együttesben,

–

előadásmód,

–

alkalmazkodóképesség,

–

szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene).

Továbbképző évfolyamok

3. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a kamaracsoport
korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon
parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt,

–
saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy
háttérbe helyezni,
–

figyelemmel kísérni az összhangzást is,

–
a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb.
alkalmazkodni.
–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

A tanuló legyen tisztában

–

a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel,

–

az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel,

–

az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend
előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.

4. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a kamaracsoport
korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon
parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–
együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és egyéb
körülményeket is szem előtt tartva,
–

saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni,

–

önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén,

–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

–

kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani.

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának
jellegzetességeivel.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend
előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.

5. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a kamaracsoport
korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon
parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

Követelmények
A tanuló legyen képes

–

készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket.

–

irányítani a kamaracsoport játékát, ill. alkalmazkodni az irányításhoz

–

önállóan kijavítani, ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat

–
meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei
folyamatokat.
–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának
jellegzetességeivel.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend
előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.

6. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a kamaracsoport
korosztályától, hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon
parlando rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú
táncdallamokat.

Követelmények

A tanuló legyen képes
–

teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén,

–

az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására

–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

–

kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának
jellegzetességeivel.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend
előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló legyen képes
–

figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt,

–
saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy
háttérbe helyezni,
–

figyelemmel kísérni az összhangzást is,

–

saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni,

–
önállóan kialakítani az adott népzenei dialektus előadásához illő hangképzést, dinamikát,
artikulációt stb.

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel.

–

az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel,

–

az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Kamarazene főtárgy
„A” tagozat: minimum 20 perc

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

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

–

hangszerkezelés,

–

technikai felkészültség,

–

állóképesség,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

speciális technikai elemek alkalmazása

–

előadásmód,

–

alkalmazkodóképesség,

–

szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene)

–

népzenei stílushűség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
A létszámhoz igazodva: kottapultok, karfa nélküli székek.
Felvételek készítésére és visszahallgatására alkalmas audio– és video felvevő és lejátszó berendezések

NÉPI ZENEKAR

A népzene alapvetően közösségi műfaj. A hagyományos népzenei gyakorlatban fontos szerepe van több
hangszer együttes játékának, a hangszeres – énekes együttmuzsikálásnak, melyhez gyakran társul a
néptánc is. A társas zenélés segíti a tanulókat megszerzett egyéni tudásuk gyarapítására, alkalmazására.
Közösségformáló jellege elősegíti az együttműködés képességének (közös munka, alkalmazkodás,
felelősségvállalás, irányítókészség, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) megerősödését,
azon viselkedési formák tanulását, amelyek alapján a tanuló konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan
részt tud venni a társas zenélés különböző formáiban (szólistaszerep, kísérőfunkció, ének–, tánckíséret,
táncház).
Az együttmuzsikálás hat az emberi kapcsolatok fejlődésére, hozzájárulva ezzel a harmonikusabb
személyiség kialakulásához. Elmélyíti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi életben való
alkalmazása között, ösztönzi a tanulókat a közös éneklésre, akár saját örömükre, akár koncerteken,
táncházakban, ünnepeken való közreműködés formájában.
A zenekar tantárgy alá tartozik a 8 fő fölötti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális
tanulókból álló együttes.
A néphagyományban, a hagyományos összetételű zenekari formációknál ilyen létszámú együttmuzsikálás
csak alkalomszerűen szólal meg. Az együtténeklésben azonban ez tekinthető a legáltalánosabb formának:
a gyermekjátékok, karikázók, a jeles napokhoz kapcsolódó szokásdalok, a mulatságok, lakodalmak, a
vallásgyakorlás alkalmain, a temetés, virrasztás, a katonaság, a közös munkák és a spontán összeverődések
(pl. pinceszer) alkalmával a kötetlen, szabad kezdeményezésen alapuló éneklés a természetes. A
folklórmozgalmakban számos új jelenség, forma segíti a népzene nagyobb létszámú használatát. A
kialakuló énekegyüttesek, népdalkörök, citerazenekarok előadásában népdal összeállításokat hallhatunk.
Rendkívül fontos azonban a népzenei rögtönzés és variálás készségeinek kialakítása és gyakorlása, melyhez
lehetőséget teremt a zenekari forma is.

A népi zenekar tanításának feladatai
Ismertesse meg a tanulókat
–
a hangszeres és énekes népzene közösségi formáival, gyakoroltassa a hangzó anyagok, kották
egyéni és közös feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag folyamatos, dallam–, ritmus– és
stílushű megszólaltatását, fejlesztve az igényességet a jó hangzásra, lendületes megszólalásra.
–

az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival.

–

a népi variációs, rögtönzésszerű hangszeres dallamvezetés alapvető szabályaival.

–
a zene logikájával, különös tekintettel a népzene sajátos gondolkodásmódjának, a dallam– és
harmóniavilág és a formai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció hajlékonyabb
értelmezésének, a nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak jellemzőire.

Tegye lehetővé
–
a hangszeresek és énekesek számára, hogy megismerjék az énekes dallamok hangszeres
változatait, a hangszeren játszott dallamok szövegeit.
–

hogy a tanuló a saját hangszerén kívül, más népi hangszereket is megismerhessen.

–
hogy a tanuló gazdagítsa zenei műveltségét a szomszéd– és rokonnépek népzenéjének
befogadásával, megtanulásával.

Ösztönözze a tanulókat
–
népzenei műveltségük elmélyítésére, eredeti hangfelvételek, kottakiadványok és az elméleti
szakirodalom önálló tanulmányozására.
–

a népzenei hagyomány elemző megismerésére.

–

a hagyományőrzéshez való kapcsolódás tudatos kapcsolódására.

–
a táncházakban való aktív muzsikálásra, mely élményszerűen ötvözi a hagyományos népi kultúra
egységét: zene, ének, tánc.

Készítse fel a tanulókat
–

a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére,

–

a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű elsajátítására és megszólaltatására.

Fordítson figyelmet
–

az egymás játékához, valamint az énekesekhez vagy táncosokhoz való alkalmazkodásra.

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

Fejlesztési feladatok
A népi zenekar oktatásában az évfolyamok fejlesztési követelményei függenek a résztvevők egyéni
tudásszintjétől, a hangszeres és/vagy énekes tanulók adott tanévre vonatkozó létszámától, arányától, az
együttmuzsikáló hangszerek összeállításától. Ezért minden zenekarra érvényes, éves szintekre lebontott
fejlesztési követelményeket nem lehet megadni.
A népzene sajátossága, hogy az állandó zenei formációk mellett alkalmi együttmuzsikálásban is
társulhatnak a rendelkezésre álló hangszerek. Helyezzük előtérbe azonban a népzene hagyományos
formáinak, alkalmainak, funkcióinak megismertetését.

A népzenében a kamarazenének és a nagyobb létszámú zenekaroknak nincs eltérő, különálló repertoárja.
A létszám nem a zenei anyag kiválasztásában, hanem az előadásmódban játszik elsősorban szerepet.
Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat ismeretekek és készségek szerint csoportosítva soroljuk fel. A
képzés során ezek kialakítása és szintjének fejlesztése a képzés célja.

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei
–

Beintés–leintés.

–

Közös levegővétel és intés.

–

Lassítás, gyorsítás jelzése.

–

A zenekar elhelyezkedésének szempontjai.

–
Igénykeltés a pontos tagolás, a tiszta szólamvezetés, a világos megformálás, a differenciált
dinamika, a fejlett hangszínkultúra iránt.

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek
–

A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva.

–

A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása.

–

Transzponálás, a transzpozíció fogalma.

–

A saját és a zenekari tagok hangszerének intonációs és egyéb jellemzői.

–
A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, kéztartás,
vonótartás–módosítás,).
–

A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása.

–

A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata.

–

Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói.

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek
–

A játszott művek formája, harmóniai világa

–

A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben.

–

A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása.

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése
–

Lapról olvasás.

–

Memorizálás képessége.

–

A belső hallás fejlesztése.

–

Intonációs készség.

–

Az improvizációs készség fejlesztése.

–

A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt.

–

Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén.

–

Színgazdag játék valamennyi dinamikai tartományban, tiszta intonációval.

–

Az önállóság megszerzése a zenei elemzés, értelmezés, a variációképzés területén is.

–
A jó megfigyelőkészség, memória, a gyors hallás utáni tanulás, a biztos kottaolvasási készség
fejlesztése.

–
Meggyőző zenei–, előadói élményt keltő hangszerjáték biztos tempótartással szóló és kísérő
szerepkörben, változatos zenekari összeállításokban.

1. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától,
hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando
rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

megadott hangra önállóan hangolni,

–

hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően,

–

be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni,

–

be– és leinteni,

–

a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni,

–

biztosan tempót tartani,

–

intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján,

–

a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni,

–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

A tanuló legyen tisztában
–

saját hangszere intonációs jellemzőivel,

–

a különböző ütemfajták ütemsúlyaival,

–

a népzenei dialektusok hangszeres és énekes zenéjének sajátos stílusával, műfajaival, jellemzőivel.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás a tanév közben megismert
népzenei tájak anyagából.
–

A tanév közben megismert népzenei tájak anyagából egy táncfüzér, táncrend előadása.

2. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától,
hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando
rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

játék közben új tempót felvenni a zenekar vezetőjének jelzése alapján,

–

tempóváltozásokat ő maga is jelezni.

–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

A tanuló legyen tisztában
–

a zenekarban szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló jellegével),

–

a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel,

–

a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend
előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.

3. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától,
hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando
rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat.

Követelmények
A tanuló legyen képes

–

figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt,

–
saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy
háttérbe helyezni,
–

figyelemmel kísérni az összhangzást is,

–
a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb.
alkalmazkodni.
–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel,

–

az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel,

–

az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend
előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.

4. évfolyam

Ajánlott tananyag

Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától,
hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando
rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–
együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és egyéb
körülményeket is szem előtt tartva,
–

saját szólamán belül önállóan intonálni,

–

önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén,

–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

–

kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani.

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának
jellegzetességeivel.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend
előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.

5. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától,
hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando
rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat.
Követelmények
A tanuló legyen képes
–

készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket.

–

irányítani a zenekar játékát, ill. alkalmazkodni az irányításhoz

–

önállóan kijavítani, ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat

–
meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei
folyamatokat.
–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának
jellegzetességeivel.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend
előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.

6. évfolyam

Ajánlott tananyag
Az öt népzenei dialektus (Dunántúl, Észak, Alföld, Erdély, Moldva) kistájaiból a zenekar korosztályától,
hangszerösszetételétől, létszámától függően választott népzenei anyag, mely tartalmazzon parlando
rubato előadásmódú népdalokat és különböző karakterű, lüktetésű, ritmikájú, tempójú táncdallamokat.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén,

–

az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására

–

stílusosan játszani a tanult népzenei dialektus dallamait.

–

kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani

A tanuló legyen tisztában a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának
jellegzetességeivel.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Két különböző karakterű és tempójú népdalokat tartalmazó összeállítás és egy táncfüzér, táncrend
előadása a tanév közben megismert népzenei tájak anyagából.

Követelmények a program elvégzése után

A tanuló legyen képes

–

figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt,

–
saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy
háttérbe helyezni,
–

figyelemmel kísérni az összhangzást is,

–

saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni,

–
önállóan kialakítani az adott népzenei dialektus előadásához illő hangképzést, dinamikát,
artikulációt stb.
A tanuló legyen tisztában
–

a játszott népzenei dialektus hangszeres, énekes népzenei anyagának jellegzetességeivel.

–

az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel,

–

az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
A létszámhoz igazodva: kottapultok, karfa nélküli székek.
Felvételek készítésére és visszahallgatására alkalmas audiovizuális felvevő és lejátszó berendezések.

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE

AZ ALAPFOKÚ ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó elektroakusztikus zenei
nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja
készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására a digitális technika modern eszközeivel.
A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása
mellett a zene megszólaltatásához szükséges készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és
minden zenei tevékenység tudatosítására.
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a
tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására,
befogadására készítsen fel.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tanszakok és tantárgyak
Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor–keyboard, számítógépes zene
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom,
Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene

Hangszeres tantárgyak – egyéni képzés

„A” tagozat

Főtárgy: szintetizátor–keyboard
Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező *
Kötelezően választható tantárgy: szolfézs, zenetörténet–zeneirodalom, zeneismeret, kamarazene, második
hangszer,
Választható tantárgy: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, kamarazene, második hangszer,

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

Óraterv 1.
évfolyamok
Tantárgy

előképző

alapfok

továbbképző

(1)

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Főtárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

Kötelezően választható
tantárgy
Választható tantárgy

(0–2) (0–2) 0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

0–2

Összes óra:

(4–6) (4–6) 4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

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

„B” tagozat

Főtárgy: szintetizátor–keyboard,
Kötelező tantárgy: alapfokú évfolyamokon szolfézs, továbbképző évfolyamokon szolfézs,
Kötelezően választható tantárgy: zongora
Választható tantárgy: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, kamarazene, második hangszer,

Óraterv 1
évfolyamok
Tantárgy

előképző

alapfok

továbbképző

(1)

2

(1)

(2)

3

4

5

6

7

8

9

10

Főtárgy

(2)

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tantárgy

(2)

(2)

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelezően választható
tantárgy

1

1

1

1

1

1

1

1

Választható tantárgy

(0–2) (0–2) (0–2) (0–2) 1

1

1

1

1

1

1

1

Összes óra:

(4–6) (4–6) (4–6) (4–6) 5–6

5–6

5–6

5–6

5–6

5–6

5–6

5–6

A képzés évfolyamainak száma:
(2+2)+4+4 évfolyam: szintetizátor–keyboard,
„B” tagozatra a tanulót a szintetizátor–keyboard főtárgynál az alapfok harmadik évfolyamától javasolt
irányítani.
Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a
továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén
Bemeneti kompetencia
–
Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó tanulót
arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat.

Szakmai kompetencia
–
A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység,
fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális
készség, a zenei karakterek iránti érzékenység).
–

A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése.

–

A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.

Személyes kompetencia
–
Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás,
ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom.
Társas kompetencia
–
Együttműködés képessége ( közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia,
kommunikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud illeszkedni
és aktívan részt tud venni a társas zenélésben.
–

Esélyegyenlőség

Módszertani kompetencia
–
Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra
nevelése.
–

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása.

–

A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.

–
A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk
zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek
megismertetése.
–

A kortárs zene befogadására nevelés.

–

A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.

–

A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.

–

Tehetséggondozás.

–

Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás

–

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett.
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett,

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével az
iskola helyi tantervében kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A
művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét
és tagjait a vizsga szervezője bízza meg.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint
biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek
eleget tett.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak

Alapvizsga tantárgyai
Az alapvizsga írásbeli szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló
választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók számára mindkét vizsgarész
kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.

1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok főtárgy („A” tagozat): szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zeneismeret, vagy
zenetörténet–zeneirodalom,
Hangszeres tanszakok főtárgy („B” tagozat): szolfézs

2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok főtárgy („A” tagozat): szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zeneismeret, vagy
zenetörténet–zeneirodalom,
Hangszeres tanszakok főtárgy („B” tagozat): szolfézs

3. Gyakorlati vizsga tantárgya

Hangszeres tanszakok főtárgy „A” és „B” tagozat: főtárgy

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

1. Írásbeli vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom,
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs

2. Szóbeli vizsga tantárgya
Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet–zeneirodalom,
Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs

3. Gyakorlati vizsga tantárgya:
Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat: főtárgy

A vizsgák ideje:
Hangszeres főtárgyak

A gyakorlati vizsga időtartama
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc

Gyakorlati vizsga
Elméleti tantárgyak
„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc
„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc

Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes
befejezése előtt szervezhető.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az
országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került.
Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti
alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön
osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak
eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani
közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a
főtárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy
vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet
kapott.
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát
tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

BILLENTYŰS TANSZAK

SZINTETIZÁTOR–KEYBOARD

A szintetizátor tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az elektronikus zenei hatások felismerésére,
befogadására és ilyen jellegű zenei önkifejezésre.

Ismertesse meg a tanulókkal
–

a hangszer sajátosságait, és alakítsa ki a hangszer biztonságos kezelését,

–

alapozza meg a biztos technikai tudást a zeneelmélettel való szoros összefüggésben,

–

adjon teret, lehetőséget a zenei fantázia kibontakoztatására, kreativitásra,

–
a klasszikus zeneelméleti rendszeren keresztül vezesse rá őket a tánc– és jazz–zenei összefüggések
logikájára,
–
ismertesse meg a főbb tánc– és jazz–zenei stílusok sajátosságait, összevetve azokat klasszikus
zenetörténeti előzményeikkel,
–
biztosítson olyan szilárd elméleti, technikai, gyakorlati tudásanyagot, amely a számítógép és MIDI–
berendezések zenei alkalmazási területén is használható,
–
adjon lehetőséget arra, hogy a fiatalok rajongása a szintetizátor iránt ne korlátozódjék csak a
könnyűzene és a jazzművészet területére, hanem a szerzett zenei műveltség bármikor komolyzenére
váltható legyen.

Ismertesse meg a tanulókkal
–

a szintetizátor–keyboard múltját, fejlődési szakaszait,

–

a hangszer–felépítési sajátosságait,

–

a legfontosabb érintésvédelmi szabályokat.

Alakítson ki
–

könnyed klaviatúra– és funkciókezelést,

–

önálló hangszín– és ritmuskezelést,

–

kielégítő improvizációs készséget,

–

megfelelő játéktechnikai biztonságot.

Fordítson figyelmet

–

a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,

–

a lapról olvasási készség fejlesztésére,

–

a tudatos zenei memorizálásra,

–

a művek zeneileg igényes kidolgozására,

–

a rendszeres társas muzsikálásra.

Tanítsa meg a tanulókat a legalapvetőbb hangszer–karbantartási feladatokra.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A szintetizátor működési elvének megismertetése.

–

Tájékozódás a billentyűzeten

–

Elemi ritmusképletek ismerete

–

Az elemi szintű kottaolvasás előkészítése.

–

A violin– és basszuskulcs.

–

Különböző hangértékek és szünetjelek.

–

A kézfüggetlenítés előkészítése,

–

Egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon.

–

A kiválasztott zenemű eljátszása arranger kísérettel.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium Szintetizátor–keyboardiskola I. (Gorsium GBT, Tác)
Hernádiné – Inselt – Fantóné – Komjáthyné – Máthéné: Zongoraiskola I.
Bartók Béla: Mikrokozmosz I.
Kurtág Gy.: Játékok I., VI.
Papp L.: Zongora ABC

Követelmény
Rendelkezzék megfelelő kéztartással, billentéstechnikával és tudjon megfelelő ujjrenddel játszani.
Néhány gyermekdal, dallam hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes változatban,

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Három gyermekdal, vagy egyéb egyszerű dallam eljátszása, lehetőleg arranger kísérettel

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Tájékozódás a billentyűzeten

–

Elemi ritmusképletek ismerete

–

A violin– és basszuskulcs.

–

Különböző hangértékek és szünetjelek.

–

A non legato, legato játék alapjai,

–

A kézfüggetlenítés előkészítése,

–

Különböző kifejezésmódok, hangulatok hangszeres megvalósítása játékos formában,

–

Egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon.

–

A kiválasztott zenemű eljátszása arranger kísérettel.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium Szintetizátor–keyboardiskola I. (Gorsium GBT, Tác)
Hernádiné – Inselt – Fantóné – Komjáthyné – Máthéné: Zongoraiskola I.
Bartók Béla: Mikrokozmosz I.
Kurtág Gy.: Játékok I., VI.
Papp L.: Zongora ABC

Követelmény
Rendelkezzék megfelelő kéztartással, billentéstechnikával és tudjon megfelelő ujjrenddel játszani.
Néhány gyermekdal, dallam hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes változatban,

Az év végi vizsga ajánlott anyaga

–

Három gyermekdal, vagy egyéb egyszerű dallam eljátszása, lehetőleg arranger kísérettel

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat

1. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Ismerkedés a hangszerrel.

–

A szintetizátor működési elvének megismertetése.

–

A violin– és basszuskulcs.

–

Különböző hangértékek és szünetjelek.

–

A helyes kéztartás és billentéstechnika megismertetése,

–

A hangközök megismertetése félhangszámolási rendszerben.

–

A dúr és moll hármashangzatok fogalma, lejátszásuk minden hangról.

–

A jobb és bal kéz együttes játéka.

–

A kiválasztott zenemű eljátszása arranger kísérettel.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium Szintetizátor–keyboardiskola I. (Gorsium GBT, Tác)
Hernádiné – Inselt – Fantóné – Komjáthyné – Máthéné: Zongoraiskola I.

Bartók Béla: Mikrokozmosz I.
Kurtág Gy.: Játékok I., VI.
Papp L.: Zongora ABC

Követelmény
Rendelkezzék megfelelő kéztartással, billentéstechnikával és tudjon megfelelő ujjrenddel játszani.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Három gyermekdal, vagy egyéb egyszerű dallam eljátszása, lehetőleg arranger kísérettel

2. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A szintetizátor – keyboard alapfunkcióinak önálló kezelése.

–
A dúr hármashangzat fordításainak megismertetése, tánc– és klasszikus zenei jelölése, használata
a gyakorlatban egy kiválasztott zenemű alapján.
–

A pontozott hangértékek megismertetése és begyakorlása.

–

Klasszikus zenei gyakorlatok a két kéz függetlenítésére.

–

A szűkített hármashangzat fogalma, begyakorlása

–

Skálák gyakorlása 2#, 2b előjegyzésig

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola I. (Gorsium GBT, Tác)
Hernádiné – Inselt – Fantóné – Komáthyné – Máthéné: Zongoraiskola I–II.
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–II.
Barótk Béla: Gyermekeknek I.

Követelmény
A dúr és moll hármashangzatok biztos alkalmazása bal kézben a jobb kéz egyidejű játékával.
A kar és az ujjak egysége, együttműködése hangközfelbontással, hangzatfelbontással, skálamenettel,
helyes ujjrenddel.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Két különböző ritmuskíséretű tánczenei szám előadása arranger kísérettel

–

Egy klasszikus mű előadása zongorán.

3. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok

–

A tanuló ismerje meg a szintetizátor–keyboard használatának bővebb lehetőségeit:

–

A MIDI fogalma.

–

A hetes harmóniák használata és begyakorlása.

–

A tenuto és staccato játék begyakorlása.

–
Skálák egyenletes játszása 4#, 4b előjegyzésig, fokozatosan gyorsuló tempóban, 3–4 oktávon
keresztül.
–

A technikai gyakorlatok alapján többféle tánczenei stílus begyakorlása.

–

A bővített (+aug.) fogalma, alteráció.

–

A suspend fogalma.

–

A bővített és sus gyakorlati megvalósítása.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola I–II. (Gorsium GBT, Tác)
Kulcsár Zoltán: Harmónia– és ritmusiskola
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–II.
Bartók Béla: Gyermekeknek I–II.
J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach kötetből:
F–dúr andante BWV Anh. 131
D–moll menüett BWV Anh. 132
G–dúr menüett BWV Anh. 116
C. Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok (Komjáthyné)

Követelmény
Tudjon a tanuló dúr hármashangzat–megfordításokat játszani bal kézben, és tudja transzponálni azokat.
Tudjon tenuto és staccato játszani.
Ismerje gyakorlatban az éneklő legato játékot.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Három különböző ritmusú tánczenei szám előadása, amelyben szerepelnek hetes, szűkített és
bővített harmóniák;
–

Egy klasszikus mű előadása zongorán.

4. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A szintetizátor – keyboard minden lehetséges funkciójának (a MIDI kivételével) ismerete és
kezelése.
–

A skálák előjegyzéseinek ismerete 7#, 7b előjegyzésig.

–

Alap 7–9–11–13–as akkordok létrehozása a felhangsor hangjaiból.

–

A díszítő hatos fogalma, szerepe.

–

Olyan tánczenei számok gyakorlása, amelyben a jobb kéz is játszik harmóniahangokat.

–
A négyeshangzat megfordításai tánczenei illetve klasszikus jelöléssel és alkalmazásuk a
gyakorlatban.
–

Skálák gyakorlása 5#, 5b előjegyzésig, megfelelő ujjrenddel.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola II–III. (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Kulcsár Zoltán: Harmónia– és ritmusiskola
A gyermek Mozart (Hernádi)
C. Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok (Komjáthyné)

Követelmény
A dúr négyes–hangzat megfordításainak biztos alkalmazása a bal kézben.
Tudjon a tanuló jobb kézzel a dallamjáték közben harmóniahangokat is játszani.
Olyan tánczenei anyag használata, amely lehetőséget ad a bal kéz ritmuskíséret önálló eljátszására is,
arranger kíséret nélkül.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Négy különböző ritmusú tánczenei szám, hetes, bővített, szűkített hármas– és négyes–hangzat
megfordításokkal egyszerű bal kéz kísérettel arranger használata nélkül;
–

Két klasszikus darab eljátszása a javasolt anyagból.

5. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Az összes tánczenei jelölés megismertetése.

–

A szintetizátor – keyboard MIDI funkciójának használata.

–

A funkcióelmélet megismertetése.

–

A modális hangsorok megismertetése.

–

A dúr és az összhangzatos moll skála fokaira építhető hármashangzatok megismertetése.

–
A beat, rock, slow és swing stílusú darabok játszása arrangerrel és arranger kíséret nélkül
szintetizátoron, digitális zongorán, illetve klasszikus zongorán
–

Egyszerűbb darabok transzponálása.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola II–III. (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó Budapest)
Kulcsár Zoltán: Dallamszerkesztés, szekvenciaszövés, rögtönzés keyboardon
J. S. Bach: 18 kis prelúdium,
Könnyű szonatinák (Hernádi)
Kurtág Gy.: Játékok

Dohnányi E.: A legfontosabb ujjgyakorlatok a biztos zongoratechnika elsajátítására
Lehotka Gábor: Gorsium orgonaiskola – 2000 (Gorsium GBT Tác)
Simon Collin: Így működik a számítógépes multimédia (Park Könyvkiadó Budapest)
Követelmény
Biztos hangszerkezelés, funkcióváltások, kiállások (fill in), hangszínváltások stb. alkalmazása a
szintetizátoron – keyboardon előadott számok lejátszása közben.
Biztos kíséret bal kézzel, helyes súlypontok használata az arranger nélküli játszásnál.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Négy különböző ritmusú tánc–, illetve jazz–zenei szám előadása arranger kísérettel és arranger
kíséret nélkül, önálló bal kéz kísérettel;
–

Két klasszikus darab a javasolt anyagból.

6. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A szintetizátor – keyboard működési elve, az összes funkció ismerete és használata, beleértve a
MIDI–t is.
–

A szintetizátor erősítésére alkalmazott berendezések kezelése.

–
A dúr és az összhangzatos moll skálák fokaira épített négyes–hangzatok ismerete és alkalmazása a
könnyűzenében előforduló valamennyi hangnemben.

–
Beat, rock, slow, swing, beguine, rumba, bossa–nova, samba, cha–cha stílusú számok játszása
arranger kísérettel, illetve arranger kíséret nélkül, önálló bal kéz kísérettel.

Felhasználható irodalom
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III–IV.(Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó Budapest)
Kulcsár Zoltán: Dallamszerkesztés, szekvencia–szövés, rögtönzés keyboardon
Beethoven: Szonatinák (Solymos P.)
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I–II. (Szendy Á.)
J. S. Bach: 18 kis prelúdium
Schumann: Jugend–album
Schubert: Keringők
Csajkovszkij: Jugend–album
Lehotka Gábor: Gorsium Orgonaiskola – 2000 (Gorsium GBT Tác)
Simon Collin: Így működik a számítógépes multimédia (Park Könyvkiadó Budapest)

Követelmény
Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, egyszerűbb improvizációkra.
Az előző évfolyamokhoz igazítva harminc tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, az egyszerűbbek
transzponálva is.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánc– és jazz–zenei szám előadása arranger kísérettel és arranger kíséret
nélkül, önálló bal kéz kísérettel – lehetőleg improvizálva;
–

Két szabadon választott előadási darab.

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat

3. évfolyam „B” tagozat

Technikaképzés és elméleti ismeretek
–

A tanuló ismerje meg a szintetizátor–keyboard használatának bővebb lehetőségeit:

–

A MIDI fogalma.

–

A hetes harmóniák használata és begyakorlása.

–

A tenuto és staccato játék begyakorlása.

–
Skálák egyenletes játszása 4#, 4b előjegyzésig, fokozatosan gyorsuló tempóban, 3–4 oktávon
keresztül.
–

A technikai gyakorlatok alapján többféle tánczenei stílus begyakorlása,.

–

A bővített (+aug.) fogalma, alteráció.

–

A suspend fogalma.

–

A bővített és sus gyakorlati megvalósítása egy–két tánczenei szám alapján.

–
Legkevesebb két tánczenei szám megtanulása arranger kíséret nélkül, bal kéz ritmusbontással,
kísérettel.
–

A tanult tananyag rendszeres ismétlése.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola I–II. (Gorsium GBT, Tác)
Kulcsár Zoltán: Harmónia– és ritmusiskola
Bartók Béla: Mikrokozmosz I–II.
Bartók Béla: Gyermekeknek I–II.
J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach kötetből:
F–dúr andante BWV Anh. 131
D–moll menüett BWV Anh. 132
G–dúr menüett BWV Anh. 116
C. Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok (Komjáthyné)

Követelmény
Tudjon a tanuló dúr hármashangzat–megfordításokat játszani bal kézben, és tudja transzponálni azokat.
Tudjon tenuto és staccato játszani.
Ismerje gyakorlatban az éneklő legato játékot.
Tudja alkalmazni a tanult alterált akkordokat.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Négy különböző ritmusú tánczenei szám előadása, amelyben szerepelnek hetes, szűkített, bővített
és suspend harmóniák
–

Egy klasszikus mű és egy technikai gyakorlat előadása zongorán.

4. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A szintetizátor – keyboard minden lehetséges funkciójának (a MIDI kivételével) ismerete és
kezelése.
–

A skálák előjegyzéseinek ismerete 7#, 7b előjegyzésig.

–

Alap 7–9–11–13–as akkordok létrehozása a felhangsor hangjaiból.

–

A díszítő hatos fogalma, szerepe.

–

Olyan tánczenei számok gyakorlása, amelyben a jobb kéz is játszik harmóniahangokat.

–
A négyeshangzat megfordításai tánczenei illetve klasszikus jelöléssel és alkalmazásuk a
gyakorlatban.
–

Skálák gyakorlása 5#, 5b előjegyzésig, megfelelő ujjrenddel. A tanult anyag rendszeres ismétlése.

–
Olyan tánczenei anyag használata, amely lehetőséget ad a bal kéz ritmuskíséret önálló eljátszására
is, arranger kíséret nélkül.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola II–III. (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Kulcsár Zoltán: Harmónia– és ritmusiskola
A gyermek Mozart (Hernádi)
C. Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok (Komjáthyné)
Bartók Béla: Mikrokozmosz IV., Gyermekeknek III.
J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi)
Követelmény
A dúr négyes–hangzat megfordításainak biztos alkalmazása a bal kézben.
Tudjon a tanuló jobb kézzel a dallamjáték közben harmóniahangokat is játszani.
Önállóan tudja alkalmazni a 9–11–13–as akkordok bontását két kézzel a dallamhang alatt.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánczenei szám, hetes, bővített, szűkített hármas– és négyes–hangzat
megfordításokkal egyszerű bal kéz kísérettel, arranger használata nélkül;
–

Az arranger kísérettel előadott darabokban tudjon önállóan különböző hangszíneket váltani.

–

Két klasszikus darab eljátszása a javasolt anyagból.

5. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

Az összes tánczenei jelölés megismertetése.

–

A szintetizátor – keyboard MIDI funkciójának használata.

–

A funkcióelmélet megismertetése.

–

A modális hangsorok megismertetése.

–

A dúr és az összhangzatos moll skála fokaira építhető hármashangzatok megismertetése.

–
A beat, rock, slow és swing stílusú darabok játszása arrangerrel és arranger kíséret nélkül
szintetizátoron, digitális zongorán, illetve klasszikus zongorán/pianínón.
–
Az előző évfolyamokhoz igazítva minimum 20 tánczenei szám megtanulása, lehetőleg minél több
stílusban.
–

Egyszerűbb darabok transzponálása.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola II–III. (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó Budapest)
Kulcsár Zoltán: Dallamszerkesztés, szekvenciaszövés, rögtönzés keyboardon
J. S. Bach: 18 kis prelúdium,
Könnyű szonatinák (Hernádi)
Kurtág Gy.: Játékok zongorára

Dohnányi E.: A legfontosabb ujjgyakorlatok a biztos zongoratechnika elsajátítására
J. S. Bach: 18 kis prelúdium
Kétszólamú invenciók (F–dúr, a–moll)
Lehotka Gábor: Gorsium orgonaiskola – 2000 (Gorsium GBT Tác)
Simon Collin: Így működik a számítógépes multimédia (Park Könyvkiadó Budapest)

Követelmény
Biztos hangszerkezelés, funkcióváltások, kiállások (fill in), hangszínváltások stb. alkalmazása a
szintetizátoron – keyboardon előadott számok lejátszása közben.
Biztos kíséret bal kézzel, helyes súlypontok használata az arranger nélküli játszásnál.
Legyen képes a hangszerek és zenei eszközök MIDI funkcióinak kezelésére, a funkcióelmélet gyakorlati
alkalmazására.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánc–, illetve jazz–zenei szám előadása arranger kísérettel és arranger
kíséret nélkül, önálló bal kéz kísérettel, melyből kettőt tudjon transzponálni egyszerűbb hangnemekbe;
–
Az arranger kísérettel előadott darabok esetében legyen képes a szintetizátor funkcióinak önálló
kezelésére (pl. fill–in, intro, ending, hangszínváltás, stb.)
–

Két klasszikus darab a javasolt anyagból.

6. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A szintetizátor – keyboard működési elve, az összes funkció ismerete és használata, beleértve a
MIDI–t is.
–

A szintetizátor erősítésére alkalmazott berendezések kezelése.

–
A dúr és az összhangzatos moll skálák fokaira épített négyes–hangzatok ismerete és alkalmazása a
könnyűzenében előforduló valamennyi hangnemben.
–
Beat, rock, slow, swing, beguine, rumba, bossa–nova, samba, cha–cha stílusú számok játszása
arranger kísérettel, illetve arranger kíséret nélkül, önálló bal kéz kísérettel.
–
Az előző évfolyamokhoz igazítva harminc tánczenei szám tudása különböző stílusokban, az
egyszerűbbek transzponálva is.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III–IV.(Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó Budapest)
Kulcsár Zoltán: Dallamszerkesztés, szekvencia–szövés, rögtönzés keyboardon
Beethoven: Szonatinák (Solymos P.)
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I–II. (Szendy Á.)
J. S. Bach: 18 kis prelúdium
Schumann: Jugend–album
Schubert: Keringők

Csajkovszkij: Jugend–album
J. S. Bach: Kétszólamú invenció, Háromszólamú invenciók
Chopin: Keringők, Mazurkák
Lehotka Gábor: Gorsium Orgonaiskola – 2000 (Gorsium GBT Tác)
Simon Collin: Így működik a számítógépes multimédia (Park Könyvkiadó Budapest)

Követelmény
Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, egyszerűbb improvizációkra.
képes az egyszerűbb könnyű– és jazz–zenei ritmusok bontására zongorán.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánc– és jazz–zenei szám előadása arranger kísérettel és arranger kíséret
nélkül, önálló bal kéz kísérettel, improvizálva;
–

Két szabadon választott klasszikus előadási darab.

Követelmények az alapfok elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje

–
a szintetizátor–keyboard múltját, fejlődési szakaszait (monofon–polifon szintetizátorok, zenei
számítógépes programok),
–
a tánc– és jazz–zenei stílusokat, stílusirányzatokat, a zeneszerzők és előadóművészek
munkásságát,
–

a legelemibb érintésvédelmi szabályokat,

–
a tanult anyagban előforduló tempó– és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
–
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat.
Legyen képes
–

a zenei anyag kottahű előadására,

–

más hangszerekkel együtt játszani, kisebb zenekarokba beilleszkedni,

–
repertoárjának egyharmad részét kotta nélkül is eljátszani és ennek az anyagnak az állandó kézben
tartására,
–

a szintetizátor–keyboard funkcióinak kezelésére,

–

az előadott művek önálló hangszín– és ritmuskezelésére,

–

megfelelő technikai tudásszintet elérni, mely az improvizációs gyakorlatokhoz szükséges.

Rendelkezzék
–

megfelelő előadókészséggel, ritmus– és periódusérzékkel,

–

jó zenei hallással,

–

művészi előadókészséggel, kreativitással,

–

vizuális, koncentráló– és memorizáló képességgel,

–

a hangszer megszólaltatásához szükséges alapvető elektrotechnikai ismeretekkel.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
–

szélesebb körben a különböző szintetizátorok működési elvét, programozását,

–

a klasszikus zeneszerzők munkásságát.

Legyen képes
–

repertoárjának nagy részét kotta nélkül is eljátszani,

–

repertoárjának egy részét transzponálni,

–

repertoárjának egy részét improvizálni,

–

összetettebb harmóniavezetésű darabokat játszani.

Rendelkezzék önálló harmóniaszerkesztési készséggel.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Szintetizátor–keybord főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc

„B” tagozat: minimum 15 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozat
–
Harminc jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a
vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusu számot előad arranger kísérettel, nehézségi
foka eléri legalább az alábbiakat: Beat (She), slow (Dream a little dream of Me), swing (All of Me), bossa–
nova (Fly Me to the Moon), begin (More), cha–ca (Pireus gyermekei), rhumba (Cseresznyevirág), samba
(Quando Quando), slow rock (What a wonderful World), waltz (Moon River), ragtime (Alexander's Ragtime
Band), charleston (Yes, Sir).
–

Két jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad elő.

–
Két klasszikus előadási darab zongorán, amelyek nehézségi foka elérik az alábbi művekét: Bach: 18
kis zongoradarab – megfelelő nehézségű darabjai, könnyű szonatinák megfelelő tételei, Bartók:
Mikrokozmosz III–IV.

„B” tagozat
–
Negyven jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a
vizsgabizottság választása szerint három különböző ritmusu számot előad arranger kísérettel, nehézségi
foka eléri legalább az alábbiakat: Beat (She), slow (Blue Moon), swing (Somebody Loves Me), bossa–nova
(Fly Me To The Moon), begin (Orfeo Negro), cha–ca (Pireus gyermekei), rhumba (Cseresznyevirág), samba
(Brasil), slow rock (Moonlight Serenade), waltz (Moon River), ragtime (Alexander's Ragtime Band),
charleston (Yes, Sir)
–

Két jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad elő.

–
Két klasszikus előadási darab zongorán, amelyek nehézségi foka elérik az alábbi művekét: Bach: 18
kis zongoradarab – megfelelő nehézségű darabjai, könnyű szonatinák megfelelő tételei, Bartók:
Mikrokozmosz III–IV.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes test– és kéztartás,

–

hangminőség, billentés,

–

pedálhasználat,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

–

állóképesség.

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat

7. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A szintetizátor–keyboard funkcióinak bővebb ismerete, MIDI–s sequencer és számítógépes
alkalmazások használata.
–

Az összes #–es és b–s dúr és moll skála ismerete.

–

A dúr és az összhangzatos moll skálák fokaira épített négyeshangzatok funkcióinak ismerete.

–

Alterált akkordok ismerete és alkalmazása egyszerűbb hangnemekben.

–
A tánczenében használatos egyszerűbb stílusok (beat, rumba, slow rock) alkalmazása önálló bal
kéz kísérettel zongorán is.
–
Az előző évfolyamokhoz igazítva harmincöt–negyven tánczenei szám elsajátítása különböző
stílusokban.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III–IV. (Gorsium GBT, Tác)
Fehér József: A XX. század hangszere a szintetizátor (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó, Budapest)
Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (Editio Musica, Budapest)
Sík Zoltán: MIDI alapozás és MIDI protokoll (Pixel Graphics)
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I–II. (Editio Musica, Budapest)
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók (Rózsavölgyi – Urtext, Budapest)
Bartók: Mikrokozmosz IV. (Editio Musica, Budapest)
Csajkovszkij: Jugendalbum (Editio Musica, Budapest)

Chopin: Keringők, mazurkák

Követelmény
Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, egyszerűbb improvizációkra, tudja értelmezni a használt
akkordok funkcióit az egyszerűbb tánczenei daraboknál.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánc– és jazz–zenei darab előadása arranger kísérettel és arranger kíséret
nélkül, önálló bal kéz kísérettel – lehetőleg improvizálva;
–

Két szabadon választott előadási darab.

8. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A szintetizátor–keyboard funkcióinak alkalmazása, MIDI–s sequencer és számítógépes
alkalmazások használata.
–
A stúdiótechnikában használatos eszközök ismerete, az alapvető munkavédelmi előírások
megismerése.
–

A modális hangsorok, a pentaton skála és a felhangsor ismerete.

–
A dúr és az összhangzatos moll skálák fokaira épített négyeshangzatok funkcióinak alkalmazása
egyszerűbb hangnemekben.

–
A tánc– és jazz–zenében összhangzattani összefüggések, jelölések ismerete és alkalmazása:
harmóniafűzések, moll subdomináns, nápolyi szext.
–

A tánc– és jazz– zenében használatos akkordtípusok ismerete a 13–as harmóniáig.

–

Hiányos akkordok ismerete és alkalmazása egyszerűbb hangnemekben.

–
A tánczenében használatos stílusok (cha–cha, beguine, slow) alkalmazása önálló bal kéz kísérettel
zongorán is.
–

A zenekari játék sajátosságainak ismerete.

–
Az előző évfolyamokhoz igazítva negyven–negyvenöt tánczenei szám elsajátítása különböző
stílusokban.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III–IV. (Gorsium GBT, Tác)
Fehér József: A XX. század hangszere a szintetizátor (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó, Budapest)
Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (Editio Musica, Budapest)
Sík Zoltán: MIDI alapozás és MIDI protokoll (Pixel Graphics)
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I–II. (Editio Musica, Budapest)
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók (Rózsavölgyi – Urtext, Budapest)
Bartók: Mikrokozmosz IV. (Editio Musica, Budapest)
Csajkovszkij: Jugendalbum (Editio Musica, Budapest)
Chopin: Keringők, mazurkák

Beethoven: Szonatinák (Solymos P.)
Gonda János: A rögtönzés világa II–III.
Lehotka Gábor: Gorsium Orgonaiskola – 2000 (Gorsium GBT, Tác)

Követelmény
Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, improvizációkra, tudja értelmezni a használt akkordok
funkcióit az egyszerűbb tánczenei daraboknál.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánc– és jazz–zenei darab előadása arranger kísérettel és arranger kíséret
nélkül, önálló bal kéz kísérettel – lehetőleg improvizálva;
–

Két szabadon választott előadási darab.

9. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A MIDI–s sequencer és audio editáló számítógépes alkalmazások használata.

–
A stúdiótechnikában és az előadásokon alkalmazott eszközök ismerete, a keverőpult,
hangsugárzók, kábelek és mikrofonok ismerete, az alkalmazás során az alapvető munkavédelmi előírások
betartása.
–

Az összhangzatos és dallamos moll skálák modusainak ismerete.

–

A bartóki tengelyrendszer alap összefüggéseinek ismerete.

–

Az alterált és hiányos akkordok alkalmazása, azok funkcióinak ismerete.

–
A tánc– és jazz–zenében összhangzattani összefüggések, jelölések ismerete és alkalmazása:
zárlattípusok, váltó dominánsok, moll domináns.
–
A tánczenében használatos stílusok (bossa–nova, swing, rock 'n roll) alkalmazása önálló bal kéz
kísérettel zongorán is.
–
Az előző évfolyamokhoz igazítva negyvenöt–ötven tánczenei szám elsajátítása különböző
stílusokban.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III–IV. (Gorsium GBT, Tác)
Fehér József: A XX. század hangszere a szintetizátor (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó, Budapest)
Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (Editio Musica, Budapest)
Sík Zoltán: MIDI alapozás és MIDI protokoll (Pixel Graphics)
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I–II. (Editio Musica, Budapest)
J. S. Bach: Két– és háromszólamú invenciók (Rózsavölgyi – Urtext, Budapest)
Bartók: Mikrokozmosz IV–V. (Editio Musica, Budapest)
Csajkovszkij: Jugendalbum (Editio Musica, Budapest)
Chopin: Keringők, mazurkák
Beethoven: Szonatinák (Solymos P.)

Gonda János: A rögtönzés világa II–III.
Lehotka Gábor: Gorsium Orgonaiskola – 2000 (Gorsium GBT, Tác)

Követelmény
Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, improvizációkra, tudja értelmezni a használt akkordok
funkcióit az egyszerűbb tánczenei daraboknál.
Legyen képes az egyszerűbb tánczenei darabok önálló harmonizálására.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánc– és jazz–zenei darab előadása arranger kísérettel és arranger kíséret
nélkül, önálló bal kéz kísérettel, improvizálva;
–

Két szabadon választott előadási darab.

10. évfolyam „A” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A szintetizátor–keyboard hangszer múltjának, fejlődési szakaszainak, felépítési sajátosságainak
ismerete.
–
Az audio felvételekhez használt berendezések ismerete, az alkalmazás során gyakrabban
előforduló fájlformátumok ismerete.

–
A stúdió– és a színpadtechnikában alkalmazott eszközök ismerete, a az alkalmazás során az
alapvető munkavédelmi előírások betartása.
–

Az improvizációs skálák (egészhangú, fél–egész, stb.) ismerete.

–

A bartóki tengelyrendszer alkalmazása egyszerűbb hangnemekben.

–

Az alterált és hiányos akkordok alkalmazása, azok funkcióinak ismerete.

–
A tánc– és jazz–zenében összhangzattani összefüggések, jelölések ismerete és alkalmazása: tonális
kitérők, wamp, harmóniák oldási lehetőségei.
–

A zeneművek formai sajátosságainak felismerése.

–

Egyszerűbb tánczenei darabok transzponálása és harmonizálása.

–

A tánczenében használatos stílusok alkalmazása önálló bal kéz kísérettel zongorán is.

–

Az előző évfolyamokhoz igazítva ötven–hatvan tánczenei szám elsajátítása különböző stílusokban.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III–IV. (Gorsium GBT, Tác)
Fehér József: A XX. század hangszere a szintetizátor (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó, Budapest)
Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (Editio Musica, Budapest)
Sík Zoltán: MIDI alapozás és MIDI protokoll (Pixel Graphics)
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I–II. (Editio Musica, Budapest)
J. S. Bach: Két– és háromszólamú invenciók (Rózsavölgyi – Urtext, Budapest)

Bartók: Mikrokozmosz IV–V. (Editio Musica, Budapest)
Csajkovszkij: Jugendalbum (Editio Musica, Budapest)
Chopin: Keringők, mazurkák
Beethoven: Szonatinák (Solymos P.)
Gonda János: A rögtönzés világa II–III.
Lehotka Gábor: Gorsium Orgonaiskola – 2000 (Gorsium GBT, Tác)

Követelmény
Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, improvizációkra, ismerje és alkalmazza a funkcióelmélet
szabályait.
Legyen képes az egyszerűbb tánczenei darabok önálló harmonizálására.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánc– és jazz–zenei darab előadása arranger kísérettel és arranger kíséret
nélkül, önálló bal kéz kísérettel, improvizálva;
–

Két szabadon választott előadási darab.

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat

7. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A szintetizátor–keyboard funkcióinak bővebb ismerete, MIDI–s sequencer és számítógépes
alkalmazások használata.
–

Az összes #–es és b–s dúr és moll skála ismerete.

–

A dúr és az összhangzatos moll skálák fokaira épített négyeshangzatok funkcióinak ismerete.

–

Alterált akkordok ismerete és alkalmazása egyszerűbb hangnemekben.

–
A tánczenében használatos egyszerűbb stílusok (beat, rumba, slow rock) alkalmazása önálló bal
kéz kísérettel zongorán is.
–
Az előző évfolyamokhoz igazítva harmincöt–negyven tánczenei szám elsajátítása különböző
stílusokban.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III–IV. (Gorsium GBT, Tác)
Fehér József: A XX. század hangszere a szintetizátor (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó, Budapest)
Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (Editio Musica, Budapest)
Sík Zoltán: MIDI alapozás és MIDI protokoll (Pixel Graphics)
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I–II. (Editio Musica, Budapest)
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók (Rózsavölgyi – Urtext, Budapest)
Bartók: Mikrokozmosz IV. (Editio Musica, Budapest)

Csajkovszkij: Jugendalbum (Editio Musica, Budapest)
Chopin: Keringők, mazurkák

Követelmény
Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, egyszerűbb improvizációkra, tudja értelmezni a használt
akkordok funkcióit az egyszerűbb tánczenei daraboknál.
A sequencer vagy MIDI editáló szoftverrel ellátott számítógép gyakorlati alkalmazására.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánc– és jazz–zenei darab előadása arranger kísérettel és arranger kíséret
nélkül, önálló bal kéz kísérettel improvizálva;
–

Két szabadon választott klasszikus darab.

8. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A szintetizátor–keyboard funkcióinak alkalmazása, MIDI–s sequencer és számítógépes
alkalmazások használata.
–
A stúdiótechnikában használatos eszközök ismerete, az alapvető munkavédelmi előírások
megismerése.
–

A modális hangsorok, a pentaton skála és a felhangsor ismerete.

–
A dúr és az összhangzatos moll skálák fokaira épített négyeshangzatok funkcióinak alkalmazása
egyszerűbb hangnemekben.
–
A tánc– és jazz–zenében összhangzattani összefüggések, jelölések ismerete és alkalmazása:
harmóniafűzések, moll subdomináns, nápolyi szext.
–

A tánc– és jazz– zenében használatos akkordtípusok ismerete a 13–as harmóniáig.

–

Hiányos akkordok ismerete és alkalmazása egyszerűbb hangnemekben.

–
A tánczenében használatos stílusok (cha–cha, beguine, slow) alkalmazása önálló bal kéz kísérettel
zongorán is.
–

A zenekari játék sajátosságainak ismerete.

–
Az előző évfolyamokhoz igazítva negyven–negyvenöt tánczenei szám elsajátítása különböző
stílusokban.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III–IV. (Gorsium GBT, Tác)
Fehér József: A XX. század hangszere a szintetizátor (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó, Budapest)
Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (Editio Musica, Budapest)
Sík Zoltán: MIDI alapozás és MIDI protokoll (Pixel Graphics)
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I–II. (Editio Musica, Budapest)
J. S. Bach: Kétszólamú invenciók (Rózsavölgyi – Urtext, Budapest)
Bartók: Mikrokozmosz IV. (Editio Musica, Budapest)

Csajkovszkij: Jugendalbum (Editio Musica, Budapest)
Chopin: Keringők, mazurkák
Beethoven: Szonatinák (Solymos P.)
Gonda János: A rögtönzés világa II–III.
Lehotka Gábor: Gorsium Orgonaiskola – 2000 (Gorsium GBT, Tác)

Követelmény
Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, improvizációkra, tudja értelmezni a használt akkordok
funkcióit az egyszerűbb tánczenei daraboknál.
Legyen képes tudatosan alkalmazni a tanult modális hangsorokat az improvizáció során.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánc– és jazz–zenei darab előadása arranger kísérettel és arranger kíséret
nélkül, önálló bal kéz kísérettel improvizálva, a tanult modális hangsorok alkalmazásával;
–

Két szabadon választott előadási darab.

9. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–

A MIDI–s sequencer és audio editáló számítógépes alkalmazások használata.

–
A stúdiótechnikában és az előadásokon alkalmazott eszközök ismerete, a keverőpult,
hangsugárzók, kábelek és mikrofonok ismerete, az alkalmazás során az alapvető munkavédelmi előírások
betartása.
–

Az összhangzatos és dallamos moll skálák modusainak ismerete.

–

A bartóki tengelyrendszer alap összefüggéseinek ismerete.

–

Az alterált és hiányos akkordok alkalmazása, azok funkcióinak ismerete.

–
A tánc– és jazz–zenében összhangzattani összefüggések, jelölések ismerete és alkalmazása:
zárlattípusok, váltó dominánsok, moll domináns.
–
A tánczenében használatos stílusok (bossa–nova, swing, rock 'n roll) alkalmazása önálló bal kéz
kísérettel zongorán is.
–
Az előző évfolyamokhoz igazítva negyvenöt–ötven tánczenei szám elsajátítása különböző
stílusokban.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III–IV. (Gorsium GBT, Tác)
Fehér József: A XX. század hangszere a szintetizátor (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó, Budapest)
Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (Editio Musica, Budapest)
Sík Zoltán: MIDI alapozás és MIDI protokoll (Pixel Graphics)
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I–II. (Editio Musica, Budapest)
J. S. Bach: Két– és háromszólamú invenciók (Rózsavölgyi – Urtext, Budapest)

Bartók: Mikrokozmosz IV–V. (Editio Musica, Budapest)
Csajkovszkij: Jugendalbum (Editio Musica, Budapest)
Chopin: Keringők, mazurkák
Beethoven: Szonatinák (Solymos P.)
Gonda János: A rögtönzés világa II–III.
Lehotka Gábor: Gorsium Orgonaiskola – 2000 (Gorsium GBT, Tác)

Követelmény
Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, improvizációkra, tudja értelmezni a használt akkordok
funkcióit az egyszerűbb tánczenei daraboknál.
Legyen képes az egyszerűbb tánczenei darabok önálló harmonizálására.
Ismerje a stúdiótechnikában jellemzően alkalmazott eszközöket és azok kezelését.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
Öt különböző ritmusú tánc– és jazz–zenei darab előadása arranger kísérettel és arranger kíséret
nélkül, önálló bal kéz kísérettel, improvizálva;
–

Két szabadon választott előadási darab.

10. évfolyam „B” tagozat

Fejlesztési feladatok
–
A szintetizátor–keyboard hangszer múltjának, fejlődési szakaszainak, felépítési sajátosságainak
ismerete.
–
Az audio felvételekhez használt berendezések ismerete, az alkalmazás során gyakrabban
előforduló fájlformátumok ismerete.
–
A stúdió– és a színpadtechnikában alkalmazott eszközök ismerete, a az alkalmazás során az
alapvető munkavédelmi előírások betartása.
–

A szerzői jogok ismerete.

–

Az improvizációs skálák (egészhangú, fél–egész, stb.) ismerete.

–

A bartóki tengelyrendszer alkalmazása egyszerűbb hangnemekben.

–

Az alterált és hiányos akkordok alkalmazása, azok funkcióinak ismerete.

–
A tánc– és jazz–zenében összhangzattani összefüggések, jelölések ismerete és alkalmazása: tonális
kitérők, wamp, harmóniák oldási lehetőségei.
–

A zeneművek formai sajátosságainak felismerése.

–

Egyszerűbb tánczenei darabok transzponálása és harmonizálása.

–

A tánczenében használatos stílusok alkalmazása önálló bal kéz kísérettel zongorán is.

–

Az előző évfolyamokhoz igazítva ötven–hatvan tánczenei szám elsajátítása különböző stílusokban.

Ajánlott tananyag
Fehér József: Gorsium szintetizátoriskola III–IV. (Gorsium GBT, Tác)
Fehér József: A XX. század hangszere a szintetizátor (Gorsium GBT, Tác)
Balázs Fecó: Dalai napjainkig (Solo Music Budapest)
Esze Jenő: Tanuljunk zongorázni tánczenét (ESMTK CO–Sinus Kiadó, Budapest)

Dr. Kesztler Lőrinc: Összhangzattan (Editio Musica, Budapest)
Sík Zoltán: MIDI alapozás és MIDI protokoll (Pixel Graphics)
C. Czerny: A kézügyesség iskolája I–II. (Editio Musica, Budapest)
J. S. Bach: Két– és háromszólamú invenciók (Rózsavölgyi – Urtext, Budapest)
Bartók: Mikrokozmosz IV–V. (Editio Musica, Budapest)
Csajkovszkij: Jugendalbum (Editio Musica, Budapest)
Chopin: Keringők, mazurkák
Beethoven: Szonatinák (Solymos P.)
Gonda János: A rögtönzés világa II–III.
Lehotka Gábor: Gorsium Orgonaiskola – 2000 (Gorsium GBT, Tác)

Követelmény
Legyen képes a tanuló virtuózabb játékmódra, improvizációkra, ismerje és alkalmazza a funkcióelmélet
szabályait.
Legyen képes az egyszerűbb tánczenei darabok önálló harmonizálására.
Legyen képes önálló wamp szerkesztésére és alkalmazására.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–
öt különböző ritmusú tánc– és jazz–zenei darab előadása arranger kísérettel és arranger kíséret
nélkül, önálló bal kéz kísérettel, improvizálva;
–

két szabadon választott előadási darab

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje:
–

A harmóniák alterációs lehetőségeit

–

A funkcióelmélet szabályait

–

Az improvizációs skálákat

–

A harmóniák leütési szabályzatait a zongora– és szintetizátor–keyboard játék vonatkozásában

–

A számítógépes editáló– és sequencer programok működését

–

A stúdiótechnikában alkalmazott eszközök használati módját

Legyen képes:
–

A funkcióelmélet szabályait a gyakorlati játék során alkalmazni

–

Mint tánc–, jazz– és zenei darabokat improvizálni az általánosan elfogadott akkordsorok alapján

–

A természetes, oldott hangszerkezelésre

–

Technikájának önálló továbbfejlesztésére

–
Követni és elsajátítani az újonnan megjelenő digitális eszközök és editáló programok működési
ismereteit

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)

Rendelkezzék:
–

Művészi zenei kifejezőkészséggel

–

Technikai előadói kreativitással

–

Magas szintű kontroláló és koncentráló képességgel

–

A zenekari játékhoz szükséges ismeretekkel

–

A hangszerhez kapcsolódó széleskörű repertoárral, amely átöleli a tánczene különböző műfajait

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Szintetizátor–keybord főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc
„B” tagozat: minimum 15 perc

A vizsga tartalma
„A” tagozaton:
–
Ötven jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a vizsgabizottság
választása szerint három különböző ritmusút előad arranger kísérettel, amelyek nehézségi foka megfelel

az alábbiaknak: slow (Smoke Gets In Your Eyes, Deep Purple), swing (I Can't Give You, Autumn Leaves),
bossa–nova (The Girl From Ipanema, Wave).
–

Négy jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad elő.

–
Két klasszikus előadási darab zongorán; Bach: Kétszólamú invenciók, Bartók: Mikrokozmosz III–IV,
Czerny: Etüdök op. 721., Schubert: Táncok (EMB), Chopin: Mazurkák nehézségi szintjén.

„B” tagozaton:
–
Hatvan jazz– és tánczenei szám ismerete különböző stílusokban, melyből a tanuló a vizsgabizottság
választása szerint három különböző ritmusút előad arranger kísérettel, amelyek nehézségi foka megfelel
az alábbiaknak: slow (Misty, Stardust, Laura, Georgia On My Mind), swing (Lullalby Of Birdland,
Yesterdays, How High The Moon, Take The „A” Train), bossa–nova (Blue Bossa), stb.
–

Négy jazz– és tánczenei szám, melyet a tanuló zongorán, önálló bal kéz kísérettel ad elő,

–
Két klasszikus előadási darab zongorán; Bach: Kétszólamú invenciók, Bartók: Mikrokozmosz III–IV,
Czerny: Etüdök op. 721., Schubert: Táncok (EMB), Chopin: Mazurkák nehézségi szintjén

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

technikai felkészültség,

–

helyes test– és kéztartás,

–

hangminőség, billentés,

–

pedálhasználat,

–

hangszerkezelés,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

előadásmód,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

memória,

–

alkalmazkodóképesség,

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Megfelelő méretű, szellőztethető, lehetőleg hangszigetelt, alacsony páratartalmú helyiség, amelyben az
elektromos hangszerek használatához az érintésvédelmi feltételek adottak.
Olyan szintetizátor–keyboard, amelynek dinamikus billentése van, minimum öt oktávos, és adottak rajta a
főbb ritmusszekciók. A szintetizátor–keyboard rendelkezzék MIDI–rendszerrel, lehessen bővíteni RAM
kártyáról vagy, floppy–lemezről (Roland G70, Yamaha Tyros 3), USB eszközről (pl. pendrive).
Állítható hangszerállvány, egy állítható magasságú szék.
Jó minőségű zongora vagy pianínó, esetleg súlyozott billentésű digitális zongora.
Mozgatható stúdió, ahol megtalálhatók az alapfelszereltséghez tartozó berendezések: erősítő–
berendezés, egy keverőpult és az erősítési technikához kapcsolódó effektek, processzorok, stb., amit a
nyilvános előadásokon is lehet használni.

ZENEISMERET TANSZAK

ZENEISMERET

A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy követelményeire épül. A szolfézs,
zenetörténet– zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeretanyagrészeinek felhasználásával
szerves folytatását jelenti az eddigi elméleti tanulmányoknak.

Célok és feladatok
–

a tanulók zenei műveltségének további gazdagítása, a zene iránti fogékonyság elmélyítése.

–
Az eddig tanult zenei ismeretek stiláris összefüggéseinek, szintézisének megteremtése: a
zeneművekben a dallam, a ritmus, a harmónia, a forma egységének és a zene egészének
megfigyeltetésével.
–

A zenei ismeretek, készségek fokozatos bővítése, a zenét „értve figyelő” tevékenység kialakítása.

Feladatai:
A zenei élményanyaggyűjtés.
A zenei nyitottság kialakítása.
A tudatos zenehallgatásra nevelés.
Az eddig megszerzett tudás fejlesztése és alkalmazási gyakorlatának kialakítása, tudatosítva a tanulók
szemléletében, hogy az elméleti tudás csak eszköz a zene mélyebb befogadásához.

A zeneművek értelmezése, elemzése során új dallami, harmóniai, formatani stb. ismeretek átadása.
A muzsikálási– éneklési kedv állandó „ébren tartása”: a zeneművek énekelhető részleteinek aktív
megszólaltatásával.
A népzene és műzene kapcsolatának bemutatása.
Zenetörténeti tájékozottság.
A zeneelméleti alapismeretek kialakítása.
A főbb zenei stílusok jellemző előadói apparátusainak, hangszereinek megismertetése.
Különböző előadói gyakorlatok megfigyeltetése.
A szolfézs, zenetörténet, zeneelmélet egymást erősítő szemléletének megalapozása.
A hangszertanulás segítése.
A zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek további megismertetése.
A tanulók kreativitásának, hallási és gondolkodási képességeinek fejlesztése.
A tanuló személyiségének gazdagítása a zene művelésének, befogadásának örömével.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Zenei ismeretanyag átadása
–

A zenei alapműveltség kialakítása, az értékes zene megszerettetése.

–

A zenei élményanyag bővítése.

–

Nevelés a tudatos zenehallgatásra.

–

A bécsi klasszikusok nagyobb lélegzetű formáinak megismerése.

–

Betekintés a romantikus zeneirodalomba és a XIX. század magyar zeneművészetébe.

–

Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és továbbfejlesztése.

Ismeretanyag, készségfejlesztés
–
A zeneirodalom–ismeret megalapozása művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével,
zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással.
–

A zenei készségek fejlesztése a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.

–

Az énekelt és meghallgatott művek témáinak memorizálása kottakép, illetve hallás alapján.

–

A ritmikai érdekességek kiemelése, hangoztatása.

–

A periódus belső és külső bővülésének megfigyelése.

–

A funkciók váltakozásának megfigyelése, éneklése.

–

Az eddigi funkciós tapasztalatok bővítése, elmélyítése és alkalmazása.

–

A kísérőszólamok funkciós hangjainak változatos, árnyaltabb használata.

–

Kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnemekbe.

–

Álzárlat.

–

Zárlatok, jellegzetes harmóniai fordulatok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel.

–

A szonátaforma tematikus anyagainak megfigyelése, felismerése.

–

A rondóforma felépítése, téma és epizód felismerése.

–

A hangszerek, a zenei együttesek változatos csoportosításának megismerése.

–

A klasszikus és romantikus zenekar hangszerei.

–

A szimfóniatételek rendezési elvei.

–

Az opera zenei részei (felépítése).

–

A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zene hangzásvilágában.

–

Tercrokonság.

–

Műdalok, áriák énekes megismerése hangszerkísérettel (tanár vagy tanuló közreműködésével).

–
Kánonok, két– vagy többszólamú vokális művek énekléssel és megszólaltatása különféle
hangszeres együttesekkel is (kamarazeneként).
–

A zenehallgatási anyag részleteinek megszólaltatása egy, két vagy több szólamban.

–

A klasszikus formák ismétlő rendszerezése, tematikus anyagainak megfigyelése zenehallgatással is.

Rögtönzés
–

A csoport képességei szerint:
dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban,
dallamhoz ritmus–, ritmushoz dallam–osztinátó,
funkciójelző basszusok rögtönzése.

Kapcsolat a társművészetekkel
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések
–

A kvintkör ismerete.

–

Hangközök, hangzatok.

–

Hangnemi rokonságok.

–

Opusz.

–

Alteráció és vezetőhang.

–

Szonáta. Szimfónia. A szimfónia tételei, hangnemi és formai felépítése.

–

Coda. Attacca.

–

Rondó. Téma. Epizód.

–

A klasszikus opera. Nyitány, recitativo, ária, duett, tercett stb.

–

A romantikus dal. Dalciklus. Prozódia.

–

A verbunkos.

–

A romantikus opera.

–

A szimfonikus költemény.

–

Tercrokonság.

–

Verbunkos.

–

Tempó– és előadási jelzések: a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

–

Tájékozódás a zenetörténeti és történelmi korokban.

Ajánlott tananyag

Klasszikus művek: J. Haydn, W. A. Mozart, Lv. Beethoven szimfonikus és hangszeres művei. Dalok. Operák.
Egy bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása.
Egy Mozart–opera megismerése.
A klasszikus stílushoz közel álló romantikus alkotások: dalok vagy egy dalciklus (elsősorban F. Schubert
művészetéből).
Klasszikus vagy romantikus versenymű feldolgozása.
A magyar műzene: a verbunkos (Erkel Ferenc, Liszt Ferenc művei alapján).

Ajánlott tankönyvek, ajánlott irodalom
Dobszay László: A hangok világa V. és Útmutató
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. A bécsi klasszika
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika (I.)
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat
Németh – Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia
Agócsy László – Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Agócsy László: Szolfézs középfok
Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 romantikus egyneműkar
Ádám Jenő: A dal mesterei (dalok válogatva a kötetekből)
Forrai Miklós: Duettek I–II.

Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia és formavilága – Hangzó zeneelmélet
Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai (sorozat)
Bartha Dénes: Beethoven kilenc szimfóniája
Ch. Rosen: A klasszikus stílus
S. Hughes: Mozart operakalauz
Kárpáti J. – Kroó Gy.: Mozart operái
Szabolcsi Bence: A zene története
Dobák Pál: A romantikus zene története
Balassa–Gál: Operakalauz (kottás)
Tóth Dénes: Hangversenykalauz I–II. (kottás)
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.

Követelmény
Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 zenei témát emlékezetből.
Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit (szimfónia, opera, romantikus dal,
versenymű, szimfonikus költemény).
Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzők, valamint Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fontosabb műveit.

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert zeneszerzők nevét és a művek címét.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a társművészeti
alkotásokkal összekapcsolva.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alapján.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Zenei élményanyag bővítése.

–

Az „értő” zenehallgatás kialakítása.

–

Betekintés a gregorián és a reneszánsz zenébe.

–

A barokk zene alaposabb megismerése.

–

Ismerkedés a XX. század zenéjével– elsősorban magyar szerzők műveivel.

–

Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és továbbfejlesztése.

–

A zenetörténeti tudásanyag rendszerezése, az alapfokon tanultak összefoglalása.

Ismeretanyag, készségfejlesztés

–
A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével,
zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással.
–

A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.

–

A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása.

–

Az énekelt és hallgatott zenei anyag stílusjegyeinek elsajátítás a művek elemzése alapján.

–

Barokk harmóniamenetek.

–

A polifónia.

–

Barokk műformák megismertetése.

–

Színpadi betétdalok, kórustételek.

–

A barokk opera.

–

A versenymű felépítése.

–

A szvit tánctételei.

–

A prelúdium és fúga.

–

Az oratórium.

–

A modern zene néhány irányzata: pl. folklorizmus, neoklasszicizmus.

–

A XX. század komponálási technikái.

–

Akusztikus skála, egészhangú skála megfigyeltetése, éneklése.

–

Reihe.

–
A többszólamú éneklés fejlesztése a hallgatott zeneművek részleteinek megszólaltatásával:
reneszánsz kórusművek, kantáta–részletek hangszerkísérettel, kánonok, két– és többszólamú művek
megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is.

–

Néhány XX. századi mű (műrészlet) éneklése a csoport képességei szerint.

Rögtönzés
–
Dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban, dallamhoz ritmus–ritmushoz dallam–
osztinátó.
–

Dallamokhoz funkciójelző kísérőszólam.

–

A funkciójelző basszusok árnyaltabb alkalmazása.

–

A XX. század néhány kompozíciós technikájának (Reihe, cluster stb.) kipróbálása.

Kapcsolat a társművészetekkel
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések
–

Az eddig tanult ismeretek összefoglalása.

–

Hangközök, hangsorok 7#, 7b előjegyzésig.

–

Modális hangsorok; hangnemi rokonságok. Kvintkör.

–

Akusztikus skála, egészhangú skála. Reihe, cluster.

–

A különböző zenetörténeti korok stílusjegyei és műfajai.

–

Tájékozódás időrendben.

–

Gregorián zene.

–

Madrigál, motetta, mise.

–

Versenymű. Kantáta, oratórium, passió.

–

Szvit. Barokk tánctételek.

–

Preludium, fúga.

–

Concertálás, concerto, concerto grosso.

–

Cembalo, Fortepiano. Continuo.

–

A XX. századi zenekar hangszerei.

–

Folklorizmus, neoklasszicizmus.

–

Tonalitás, atonalitás, politonalitás.

–

Aranymetszés.

–

Tempó– és előadási jelzések a zenei anyaghoz kapcsolódóan.

Ajánlott tananyag
Gregorián dallamok és reneszánsz kórusművek.
A barokk zene jellegzetes műfajai.
XX. századi hangszeres, zenekari és vokális művek elsősorban a magyar zeneművészetből.

Az alábbi művek, műfajok feldolgozása ajánlott:
J. S. Bach: A–moll hegedűverseny,
J. S. Bach: Kantáta részletek, passio részletek,
J. S. Bach: egy teljes zenekari szvit.

G. F. Händel: oratóriumrészletek.
H. Purcell: Dido és Aeneas – részletek.
Olasz és francia barokk szerzők művei.
Bartók Béla: Concerto.
Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus.
Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, I. Sztravinszkij: Petruska, A. Honegger: Pacific 231.
B. Britten: Variációk egy Purcell témára, Népdalfeldolgozások.
Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Németh – Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia
Agócsy László: Szolfézs középfok (I–IV.)
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
N. Harnoncourt: Zene mint párbeszéd (Monteverdi, Bach, Mozart)
Szabolcsi Bence: A zenetörténete
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat
Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje?

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében
Kroó György: Bartók kalauz
Kroó György: Bartók színpadi művei
Breuer János Kodály kalauz
Eősze László: Kodály Zoltán
Darvas Gábor: Évezredek hangszerei
J. H. van der Meer: Hangszerek az ókortól napjainkig
Szemelvények a zenehallgatáshoz (Tankönyvkiadó)
A zenehallgatási anyag partiturái és szövegkönyvek.

Követelmény
Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 témát emlékezetből énekelni vagy hangszeren
megszólaltatni.
Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Legyen képes Bartók Béla Concerto és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus c. művét jellegzetes témák
alapján felismerni.
Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit
–

a gregorián dallamokat,

–

a reneszánsz kórusműveket,

–

a barokk szvitet,

–

a preludiumot és fúgát,

–

az oratóriumot.

Ismerje a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, az atonalitás és a dodekafónia fogalmát.
Ismerje a zenetörténeti korokat és időrendi sorrendjüket.
Tudja az ismertebb zeneszerzőket, zeneműveket a megfelelő zenetörténeti korba helyezni.
Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert szerzők nevét és a művek címét.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a társművészeti
alkotásokkal összekapcsolva.

Az év végi vizsga anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek
alkalmazásával.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

Ismerje a tanuló
–

a tanult metrumokat,

–

a tanult ritmuselemeket és –képleteket, az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat.

–
a dallamhangok szerepét (főhang, átmenőhang, váltóhang, késleltetés) – tudja ezeket zeneileg
értelmezni.

Ismerje

–

a hangközöket;

–

a hangközfordítás elvét.

–

a hármashangzatokat és fordításaikat;

–

a dúr– és moll hangsor hangjaira építhető hármashangzatokat,

–

a fő– és mellékhármashangzatokat,

–

a dominánsszeptim– és a szűkített szeptimhangzatot (4#, 4b előjegyzésig),

–

a hangzatok fűzésének elveit, első lépéseit – (I–IV–V fok).

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 4 #, 4 b előjegyzésig.
Ismerje
–

a kvintkört,

–

az öt– és hétfokú hangsorokat,

–

a hangnemi rokonságokat.

–

a funkciók,

–

az alterációk szerepét.

–

a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.

Ismerje
–

a tonalitás felbomlásának elvét,

–

az egészhangú skálát,

–

az akusztikus hangsort.

Tudja ismereteit alkalmazni a készségfejlesztési és zenehallgatási anyagban, hangszeres darabjaiban.
Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit:
–

a reneszánsz kórusműveket és táncokat,

–

a barokk zene (concerto grosso, versenymű, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, kantáta, opera),

–
dal)

a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonósnégyes, opera,

–
a romantika (dal, szimfonikus költemény, opera, hangszeres karakterdarabok) legfontosabb
műfajait.
–

a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát,

–

Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát,

–

napjaink kiváló zeneszerzőinek egy–egy alkotását.

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni, a zenetörténeti, a történelmi
korokat időben összekapcsolni és társművészeti alkotásokhoz kötni.
Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga
A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló
követelményszintű feladatsort állít össze.

A vizsga tantárgya és időtartama
Zeneismeret tantárgy
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

Az alapvizsga tartalma

Írásbeli vizsga
1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a megismert, hangsorokra, hangközökre, hangzatokra, formai
ismeretekre vonatkozóan (4–5 kérdés) pld.
–

A hangnemi rokonságok felsorolása,

–

Hármashangzat–fordítások felismerése kottaképről,

–

Zárlatelemzés kottakép alapján,

–
Adott műrészlet kottaképe alapján a dallami jelenségek és a dallamhangok szerepének
megjelölése W.A. Mozart: C–dúr szonatina II. tétel első nyolc ütem (fő– és átmenőhangok), L.v.
Beethoven: Német tánc (C–dúr) első nyolc ütem, Hoffman V.: Szonatinagyűjtemény, Régi táncok
gyermekeknek

2. Egy nagyobb lélegzetű bécsi klasszikus forma (szonáta forma, variációs forma, szimfónia ) felépítésének
ismertetése

3. Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások rendezése korok szerint
Felsorolás elsősorban a barokk és a XX. századi zene és néhány társművészeti alkotás köréből.
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése.

Szóbeli vizsga
1. Memoriter anyag előadása
Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló énekléssel illetve
hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. (saját hangszerkíséret nem kötelező.)
A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos.
A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása
A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdéseket kap.
A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és
zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás;

–
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és
szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

A szóbeli vizsga értékelése
–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

Továbbképző évfolyamok

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyag bővítése a zenei alapműveltség kialakításához.

–

A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint.

–

Az alapfokon szerzett ismeretek, készségek elmélyítése, bővítése.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

Az „értő” zenehallgatásra nevelés.

Ismeretanyag – készségfejlesztés
–
A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével,
zenehallgatással, irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással.
–

A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zeneművek alapján.

–

A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése.

–

A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel).

–

A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása.

–

A belső hallás és memória intenzív fejlesztése.

–

A zenei elemzési képesség fejlesztése.

1. témakör A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális zeneirodalomban
–

A modális hangsorok teljeskörű megismerése – éneklés, felépítés 4#, 4b előjegyzésig.

–

Modális fordulatok kiemelése, éneklése. Megfigyelése zenehallgatásban.

–

Homofónia, polifónia, imitáció. Tonális, reális válasz.

–

Polifonikus etűdök éneklése. Homofón és könnyű imitációs részletek feldolgozása.

–

Kánonok éneklése.

–

Kánonokból partitura készítés, a harmóniai fordulatok megfigyelése.

–

Rövid ritmus– és dallamkánon szerkesztésének kipróbálása.

–

Korál feldolgozások többszólamú éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is.

–

A harmóniai fordulatok kiemelése, éneklése, megfigyelése.

–

A harmóniai elemzés alapjai: fokszámok, jelzések. Számozott basszus.

–

Hármashangzatok építése a dúr és moll hangsorok fokaira.

–

Mixturák éneklése.

–

A duett, tercett, kvartett megjelenése a drámai műfajokban.

–

Dramaturgiai szerepük, zenei megfogalmazásuk.

–

Egy–egy zenei kor stílusjegyeinek összefoglalása.

–

Rövid zenei részletek lejegyzése.

2. témakör Táncok a zenében
–

Az előző években megismert táncok jellemzőinek átismétlése.

–

Az ismeretek bővítése újabb táncformák jellegzetességeivel.

–

Olvasás, zenei írás, memorizálás elsősorban a barokk táncok köréből.

–

Ritmusok kiemelése, megszólaltatása (C. Debussy, M. Ravel, I. Sztravinszkij, Joplin műveiből).

–

A harmóniák szerepének megfigyelése.

–
Hangszerek, hangszercsoportok hangszínének megismerése. „Komoly zene” – „könnyű zene” –
jazzművészet.
–
A meghallgatott zeneművek témáiból válogatva memorizálás, zenei írás (abszolút rendszerbe
helyezés).
–

Stílusjegyek felismerése, megnevezése. Az anyaghoz kapcsolódó zenei kifejezések értelmezése.

Kapcsolat a társművészetekkel
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Ajánlott tananyag
1. témakör. A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális zeneirodalomban
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:
–

orgánum énektechnika (Ars Antiqua, Párizs)

–

hoquetus elv (Ars Nova, Machaut)

–

gregorián, chanson cantus firmus (Németalföld)

–

homofónia, polifónia (mise, motetta, madrigál)

–

népének és harmonizációja (a choral J.S. Bach művészetében)

–

fúgaszerkesztés, imitáció (dux–comes) művek J. S. Bachtól Kodály Zoltán művészetéig,

–

duett, tercett, kvartett H. Purcelltől G. Verdi–ig

–

kánonok válogatva Fornsete Nyárkánon–tól a XX. századi kánonokig,

–

kórusművek a reneszánsztól napjainkig

2.a) témakör Táncok a zenében
–
Műzenei táncok a középkortól a jazz elemek megjelenéséig: estampida, rondeau, pavane és
gagliarda, menüett, sarabande, gigue, gavotte, ländler, polka, polonaise, mazurka, verbunkos táncok,
csárdás.

–

A szimfóniák III. tétele: menüett, gavotte (J. Haydn, W.A. Mozart, Sz. Prokofjev).

–

A romantikus kisformák (F. Chopin).

–

A verbunkos (Liszt Ferenc rapszódiái, Erkel Ferenc operái),

–

A jazz elemei, ragtime, cake–walk (C. Debussy, I. Sztravinszkij művei)

b) szvit és rondó
–

Barokk szvitek (J.S. Bach, G. F. Händel, F. Couperin),

–

Bécsi klasszikus rondótételek, rondók,

–
Rondók, szvitek a romantikából és a XX. sz. zenéjéből (M. Muszorgszkij, M. Ravel, I.Sztravinszkij,
Bartók Béla, Kodály Zoltán, Ránki György, Szabó Ferenc)

Dobszay László A hangok világa VI. és Útmutató
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és a XX. század I.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat
Németh – Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia
Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV.
Agócsy László Bach olvasókönyv
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat
H. Brown: A reneszánsz zenéje
Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár
J.S. Bach: Négyszólamú korálok
Győrfi István: Korálelemzések
Bartha Dénes szerk. A zenetörténet antológiája
Dobszay László: A magyar dal könyve
Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Tóth Dénes: Hangversenykalauz I–II.(kottás)
Kroó György: A hét zeneműve
Szabolcsi Bence: A zene története

Követelmény
Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.
Ismerje a többszólamúság megjelenési formáit, zenei jellemzőit a különböző zenei korokban.
Tudjon énekléssel illetve éneklő társakkal (vagy hangszer segítségével) zeneileg pontosan megszólaltatni
két szemelvényt a gregorián dallamok, két könnyű, rövid madrigált vagy részletet, két duettet a barokk,
bécsi klasszikus vagy romantika köréből.
Ismerjen a meghallgatott művekből 5–10 jellegzetes témát.
Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.

Ismerje a klasszikus zeneművészet legismertebb táncformáit, jellegzetességeit,
tudja zenei korokba helyezni.
Ismerje a bécsi klasszikus szimfóniák III. tételének felépítését.
Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).
Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek
alkalmazásával.

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez.

–

A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint.

–

A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

Tudatos zenehallgatásra nevelés.

Ismeretanyag– készségfejlesztés
–
A zenei műveltség bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, zenehallgatással,
irányító jellegű zenetörténeti tájékoztatással.
–

A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zeneművek alapján.

–

A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése.

–

A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel).

–

A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása.

–

A belső hallás és memória intenzív fejlesztése.

–

A zenei elemzési képesség fejlesztése.

3. témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban I.
A mise és requiem
–

Gregorián dallamok éneklése. A latin szövegek megismerése.

–

A zenei lejegyzés kialakulásának rövid összefoglalása.

–

A szolmizáció eredete. A többszólamúság kezdetei.

–

A zenei anyagból válogatva: éneklés, memorizálás, lejegyzés.

–

A cantus firmus bemutatása. A zenei szerkesztési módok ismertetése.

–

A reneszánsz művek harmóniáinak és zárlatainak megfigyelése, megszólaltatása.

–

Korabeli kottakép, C–kulcsok bemutatása.

–

A mise állandó részei.

–

Mise a klasszikus, romantikus korból és a XX. századból.

–

A requiem fogalma. Új misetételek.

–
A hangzások megfigyelése, összehasonlítása. A zenei kifejezőkészség gazdagodásának
megfigyelése, elemzése, okainak stiláris és történelmi háttere.
–

A Dies irae dallam éneklése, memorizálása, megfigyelése különböző művekben.

–
A romantika és a XX. századi zene komponálási technikáinak megismerése, az alapfokon tanultak
ismétlése, elmélyítése. (Tercrokonság, alteráció, a tonalitás, a forma felbomlása.)

4. témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban
–

A barokk variációk.

–

A basszus szólam kiemelése (éneklése, memorizálása) a passacaglia feldolgozása során.

–
A bécsi klasszika zenei formáinak ismétlő rendszerezése (a szonáta–, a variációs–, a rondó– és a
triós forma felépítése, tematikus anyagának ismerete).
–

A variálás megismerése – variációs lehetőségek (ritmikai, dallami, harmónia).

–

Maggiore, minore.

–

A variáció kipróbálása rögtönzéssel.

–

A témakörhöz kapcsolódó hangszerek megismerése (történeti áttekintése).

–

A kamarazene és néhány műfaja, hangszer összeállításai (a válogatott zeneművek alapján).

–

A kvartettek, kvintettek előadói apparátusa – felépítése, tételrendje a klasszikus zenében.

–

A romantikus karakterdarabok zenei kifejező eszközei: hangszín, dinamika, alterációk.

–
Nemzeti táncok karakterének megfigyelése, jellemző ritmusainak kiemelése, hangoztatása –
különleges hangsorok megfigyelése
–

Témák éneklése, memorizálása, lejegyzése.

–

A XX. század komponálási technikája. Hangsorformációk. Tonalitás, atonalitás.

–

Témák megszólaltatása.

–

A klasszikus zene, a „könnyű” zene és jazz kapcsolata.

–

Klasszikus témák feldolgozásai e műfajokban. Jellegzetes hangszerek.

Kapcsolat a társművészetekkel:
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Ajánlott tananyag
3. témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban I.
a) A mise és requiem
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:
–

Gregorián misék

–

A Dies irae dallam és feldolgozásai (H. Berlioz, Liszt Ferenc, L. Dallapicolla)

–
A cantus firmus szerepe (részletek G. Machaut, G. Dufay, Josquin des Pres, G.P. Palesztrina
műveiből)
–
Misék: J. S. Bach: h–moll mise (tételek válogatva) J. Haydn, W.A. Mozart, F. Schubert, Liszt Ferenc,
I. Sztravinszkij műveiból részletek,
–

Requiemek: W.A. Mozart, H. Berlioz, G. Verdi, J. Brahms, I. Sztravinszkij, B. Britten,

–

Ligeti György kompozícióiból részletek.

4. témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban
–
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag (válogatva): a leggyakoribb zenei műformák, kisformák egy–egy
hangszer irodalmában és a kamarazene körében.
Hangszeres művek:
–

Orgonaművek: fúga, preludium, toccata, fantázia, passacaglia (elsősorban J.S. Bach művei),

–
zongora darabok a klasszikus és romantikus zeneirodalomból (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van
Beethoven szonáták),
–
az etűd, prelűd, nocturne, mazurka, polonaise, rapszódia, bagatell (F. Chopin, Liszt Ferenc, Bartók
Béla és más szerzők művei alapján),
–
a XX. sz. szóló zongorairodalma (C. Debussy, Bartók Béla, A. Schönberg, A Webern, Kurtág György
művei).

Kamarazene
–
a klasszikus és romantikus zeneirodalomból (J. Haydn vonósnégyes, W.A. Mozart: Fuvolanégyes,
Klarinét kvintett, D–dúr oboanégyes, L. van Beethoven: Tavaszi szonáta, B–dúr zongoratrió, gordonka–
zongora szonáta, Esz–dúr oktett, F.Schubert A–dúr zongoraötös, d–moll vonósnégyes, J.Brahms Á–dúr
hegedű–zongora szonáta – válogatva),
– a XX. századból (néhány mű vagy részlet kiválasztása O. Respighi: Dór kvartett, I. Sztravinszkij: A katona
története (szvit), C. Debussy: Fekete–fehér (2 zongorára), M. Ravel: a–moll zongorahármas, D. Milhaud:
Braziliera (2 zongorára), Bartók Béla: Kontrasztok, Kodály Zoltán: Szonáta gordonkára és zongorára, Hidas
Frigyes: Fúvósötös, Kurtág György: Nyolc duó hegedűre és cimbalomra).

Dobszay László: A hangok világa VI.

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Németh – Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia
Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV.
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és a XX. század
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Tóth Dénes: Hangversenykalauz
Szabolcsi Bence: A zene története
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat
Babits Mihály fordításában Amor Sanctus (Középkori himnuszok latinul és magyarul)

Darvas Gábor: Évezredek hangszerei
J. H. van der Meer: Hangszerek az ókortól napjainkig
Gonda János: Jazz

Követelmény
Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.
Tudja énekléssel (vagy hangszer segítségével) a Dies irae dallamot (kotta nélkül), öt–tíz jellegzetes témát a
megismert hangszeres vagy kamarazenei művek köréből stílusosan megszólaltatni.
Ismerje a meghallgatott zeneművek egy–egy jellegzetes témáját.
Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Legyen képes dallami, harmóniai, formai ismeretek alapján zenei korba helyezni műveket.
Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).
Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alkalmazásával.

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez.

–

A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint.

–

A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

A zenei elemzési képesség kimunkálása.

–

Az „értő” zenehallgatásra nevelés.

Ismeretanyag– készségfejlesztés
–

A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.

–

A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése.

–

A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel).

–

A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a szolmizációtól.

–

A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása.

3. témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban II.
Oratórium, passió, kantáta (anthem)
–

Az oratórium, a passió, a kantáta zenei jellemzőinek ismétlése.

–

Az anthem ismertetése.

–
Az oratórikus művek témája (tartalmi), felépítése, zenei részei (recitatívo, ária, arioso, kórustétel,
turba, choral), szereplői, dramaturgiája.
–

A művek dramaturgiája és a zenei részek közötti összefüggések bemutatása.

–

Az előadói apparátusok a különféle zenei korokban.

–

A kifejező eszközök gazdagodása a zenetörténeti korok egymásutánjában.

5. témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal
–

A concerto, concerto grosso a barokk korban. Felépítésük, tételtípusaik.

–

A barokk zenekar. A szóló és tömbhangzás megfigyelése.

–

A versenyművek kialakulása. A hangszerek fejlődése, új hangszerek megjelenése.

–

A concerto grosso és a versenyművek közötti különbség megfigyelése.

–

Versenyművek a klasszikus korban. Felépítésük. (A klasszikus formák ismétlése)

–

A versenyművek tartalmi, majd formai változásai a romantika és a XX. századi alkotásokban.

–

A műfaj új lehetőségei (rapszódia, variáció sorozat, szimfónia–concerto).

–

A hangrendszerek, harmóniák kiemelése a meghallgatott zeneművek elemzése során.

–

A művek egy–egy témájának, részletének éneklése, memorizálása, lejegyzése.

–

Ritmusok kiemelése, hangoztatása.

–

Jellemző harmónia sorok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel.

–

Harmóniai elemzés (a csoport képességeitől függően).

Kapcsolat a társművészetekkel:

–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Ajánlott tananyag
3. témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban II.
Oratórium, passió, kantáta (anthem)
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:
–
A barokk kor kiemelkedő alkotásai (J.S. Bach: Karácsonyi oratórium, János vagy Máté passió,
Parasztkantáta, Kávékantáta; Weinen klagen… vagy Wachet auf…; G.F. Händel: Messiás vagy Judás
Makkabeus; Esterházy Pál: Harmonia Coelestis c. művekből részletek.
–
A bécsi klasszikus kor oratorikus művei (pl. J. Haydn Évszakok, Teremtés; W.A. Mozart: Exsultate,
Jubilate, L. van Beethoven: Karfantázia)
–
Romantikus alkotások (F. Mendelssohn: Éliás, G. Rossini: Stabat mater, Liszt Ferenc: Szent Erzsébet
legendája),
–
XX. századi alkotások (A. Schönberg: Egy varsói menekült, I. Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia, A.
Honegger: Johanna a máglyán, C. Orff: Carmina burana, K. Pendrecki: Dies irae, Bartók Béla: Cantata
profana, Kodály Zoltán: Budavári Te Deum, Farkas Ferenc: Cantus Pannonicus, Szabó Ferenc: Föltámadott
a tenger, Sugár Rezső: Hősi ének, Petrovics Emil: Jónás könyve részletek.)

5 témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:
–

A concerto, concerto grosso, versenymű, sinfonia concertante műfajok jellemzői;

A. Corelli (12 Concerto grosso), A. Vivaldi (A négy évszak, Blockflőteverseny), J.S. Bach (Brandenburgi
verseny, cembaloverseny, a–moll hegedűverseny), G.F. Händel (F–dúr orgonaverseny), B. Marcello
(oboaverseny),
J. Haydn (Esz–dúr trombitaverseny, C–dúr gordonkaverseny), W.A. Mozart (Esz–dúr Sinfonia concertante,
Á–dúr klarinétverseny, d–moll zongoraverseny, Á–dúr hegedűverseny, D–dúr fuvolaverseny) L. van
Beethoven (Esz–dúr zongoraverseny, D–dúr hegedűverseny)
R. Schumann (a–moll zongoraverseny), F. Chopin (e–moll zongoraverseny),
Liszt Ferenc (Esz–dúr zongoraverseny, Magyar fantázia), P.I. Csajkovszkij (b–moll zongoraverseny, D–dúr
hegedűverseny), A. Dvořak: h–moll gordonkaverseny,
M. Ravel (G–dúr zongoraverseny), I. Sztravinszkij („Baseli Concerto”), G. Gershwin (Kék rapszódia), Sz.
Prokofjev (Szimfónia–concerto), D. Sosztakovics (a–moll hegedűverseny), A. Hacsaturján
(Zongoraverseny), Dohnányi Ernő (Változatok egy gyermekdalra),
Bartók Béla (III. zongoraverseny), Járdányi Pál (Hárfaverseny), Kurtág György (Brácsaverseny) műveiből.

Agócsy László: Szolfézs középfok III–IV.
Németh – Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia
Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és a XX. század

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Forrai Miklós: Ezer év kórusa
Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Tóth Dénes: Hangversenykalauz
Szabolcsi Bence: A zene története
Várnai Péter: Oratóriumok könyve
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat
Darvas Gábor: Évezredek hangszerei

Követelmény
Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.
Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján legyen képes a
műveket zenei korokba helyezni.
Tudjon két áriát (ária–részletet), két korált énekléssel, éneklőtársakkal megszólaltatni.
Tudjon idézni a megismert művekből 8–10 témát.
Ismerjen fel jellegzetes témák alapján néhány zeneművet.
Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait.

Tudja a megismert zeneszerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).
Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni.

Az év végi vizsga anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–
A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek,
stílusjegyek alkalmazásával.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség kialakításához.

–

A zenei műfajok alaposabb megismerése.

–

A készségek további elmélyítése. Az ismeretek bővítése.

–

Rendszerező ismétlés.

–

A zenei elemzési képesség kibontakoztatása.

–

A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.

–

Az „értő” zenehallgatás kialakítása.

Ismeretanyag–készségfejlesztés

–

A zenei készségek fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.

–

A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése.

–

A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel).

–

A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a szolmizációtól.

–

A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása.

–

A megismert műfajok áttekintő ismétlése.

3. témakör: Vokális műfajok a zeneirodalomban III.
a) dal, dalciklus,
b) opera, zenedráma, balett
–

A trubadurok, Minnesängerek szerepe, hangszereik ismertetése.

–

A dal műfajának kialakulása.

–

A barokk és klasszikus dal zenei jellemzői.

–

A dalforma, strófikus szerkezet, átkomponált dal.

–

A kísérő szólam dramaturgiai jelentősége.

–

A romantikus dallamszövés és harmóniák megfigyelése.

–

Az új modulációs irányokból a tercrokonság ismertetése.

–

Dalciklus– dramaturgiai összefüggések bemutatása.

–

A hangulatok, témák visszatérése a cikluson belül – megfigyelés, éneklés.

–

Harmóniasorok feldolgozása, megszólaltatása hangszerrel is.

A XX. századi dalok stílusjegyei.
–

A dalok szövege, prozódiája. (Utalás az irodalmi alkotásokra).

–

A mondanivaló és a zenei eszközök kapcsolata.

–
A magyar népdal megjelenése a XX. századi magyar zeneszerzők alkotásaiban. (A magyar
népdalstílusok összegező ismétlése).

Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei.
–

Recitatívók, áriák szerepe.

Mozgás, gesztus a zenében. A karakterek érzékelése a balettekben.
–

A különböző népek táncai, valamint a korabeli táncok a balett színpadon.

–

A ritmus, dallam megfigyelése – szimmetria, aszimmetria.

–

A XX. századi balett. A szereplők jellemzése zenei témákkal.

–

A zene és koreográfia összefüggése.

6. témakör Zenekari műfajok
–

Az alapfokon tanult szonáta–, rondó– és variációs forma ismétlése.

–

A szonátarondó. A scherzo tétel.

–

A bécsi klasszikus és a romantikus szimfónia felépítése (tételrend, tételtípusok).

–

A stiláris és formai jellemzők összefoglalása a hallgatott zenei anyag alapján.

–

Átmenet a romantikába: a tételformák fellazulása, új hangzások megjelenése.

–

A zenekari hangzás gazdagodása, új hangszerek megjelenése.

A XX századi zenekari művek effektusainak megfigyelése.
–

Visszautalás a klasszicizmusra – a neoklasszicizmus.

–

A szimfonikus költemények zenei szerkezete.

–

A programzene. Az irodalmi, képzőművészeti alkotások megjelenése a zeneművészetben.

–

Humor a zenében.

–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

Kapcsolat a társművészetekkel:
–

A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.

–

Társművészeti alkotások bemutatása.

Ajánlott tananyag
3. Vokális műfajok a zeneirodalomban III.
c) dal, dalciklus,
d) opera, zenedráma, balett
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: dalok, dalciklusok
–
A XIII. századi trubadur és minnesänger műdaloktól a XX. századi népdalfeldolgozásokig (a
trubadúrok, trouvèrek, minnesängerek művészete (Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok).
–

A klasszicizmus dalirodalma (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven dalok válogatva)

–
A romantika dalainak, dalciklusainak megismertetése (elsősorban F. Schubert, R. Schumann
ciklikus alkotásai).
–
A XX. sz. dalirodalma G. Mahler, M. Ravel, B. Britten, A. Schönberg, W. Williams, Farkas Ferenc
művei alapján.
–

A magyar népdalok feldolgozásai Bartók Béla, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Járdányi Pál műveiben.

opera, zenedráma, balett a barokk kortól napjainkig
C. Monteverdi, H. Purcell, W. Gluck, W.A. Mozart, L. van Beethoven, G. Verdi, R. Wagner, P.I. Csajkovszkij,
I. Sztravinszkij, G. Gershwin, A. Berg, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Ránki György, Petrovics Emil,
Szokolay Sándor alkotásai.

6. Zenekari műfajok
Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:
–
A szimfónia J. Haydn–tól napjainkig (J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, R.
Schumann, F. Mendelssohn, Liszt Ferenc, A. Dvořak, P.I. Csajkovszkij, G. Mahler, P. Hindemith, A.
Honegger, Sz. Prokofjev, D. Sosztakovics művei.
–
A szimfonikus költemény (tematika szerint csoportosítva); – irodalmi ihletésű (Liszt Ferenc, R.
Strauss); – tájleíró jellegű (B. Smetana, A. Borodin, J. Sibelius); – mese ihletésű (Sz. Prokofjev)
–
Zenekari művek a XX. századból (C. Debussy: A tenger, Kodály Zoltán: Páva variációk, Bartók Béla:
Táncszvit)

Dobszay László: A hangok világa IV–V–VI. kötet.
Agócsy László: Szolfézs középfok IV.
Nógrádi – Németh – Puster: Szolfézs antológia

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei
Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz
Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk
Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika
Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és a XX. század
Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II.
Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai
Kodály Zoltán – Vargyas L: Magyar népzene
Dobszay László: A magyar dal könyve
Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III.
Tóth Dénes: Hangversenykalauz
Szabolcsi Bence: A zene története
Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje?
Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat
Balassa– Gál: Operakalauz (kottás)
Balettek könyve

Követelmény
Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján legyen képes a
műveket zenei korokba helyezni.
Tudjon három–három klasszikus és romantikus dalt zeneileg stílusosan előadni.
Tudjon legalább öt klasszikus témát kotta nélkül énekelni (vagy hangszeren megszólaltatni).
Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan,
tudja azokat stílusosan előadni.
Ismerje fel a zeneműveket a jellegzetes témák alapján.
Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait, stiláris jellemzőit.
Tudja a megismert zeneszerzők munkásságát zenei korokhoz kapcsolni.
Tudja a szerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni.
Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).
Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni.

Az év végi vizsga ajánlott anyaga
–

A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.

–

A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított.

–

Ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

Ismerje a tanuló

–

a tanult metrumokat (beleértve az aszimmetrikus metrumokat is),

–

a tanult ritmuselemeket és –képleteket.

–
a dallamhangok szerepét – tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, beugró
váltóhang, késleltetés, előlegezés).
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: ismerje az oktávon túli hangközöket, a hangközök
sajátosságait.
Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b előjegyzésig.
Ismerje
–

a kvintkört,

–

az öt– és hétfokú hangsorokat,

–

a hangnemi rokonságokat.

Ismerje a XX. századi zenében használatos főbb hangrendszereket.
Ismerje a dúr és mollhangsor hangjaira építhető szeptimhangzatokat, a dominánsszeptim hangzat
fordításait.
Ismerje a hangzatok fűzésének elveit,
–

a zárlattípusokat,

–

a funkciók,

–

az alterációk szerepét.

–

a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát, ismerje fel ezeket kottakép alapján.

–

a tercrokonság fogalmát,

–

a tonalitások különféle típusait,

–

a zenei szerkesztésmódokat.

Ismerje a főbb zenetörténeti korok stiláris jellemzőit, a stíluskorszakok főbb zenei műfajainak
jellegzetességeit.
Ismerje a
–

középkor gregorián zene, mise

–

a reneszánsz kórusművek és hangszeres zene,

–
a barokk zene (concerto grosso, versenyművek, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, kantáta,
passió, opera, hangszeres műfajok),
–
a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonósnégyes, opera,
dal, egyházi műfajok)
–
a romantika (dal, szimfonikus költemény, szimfónia, opera, hangszeres karakterdarabok)
legfontosabb műfajait.
Legyen ismerete a XX. századi zene egészéről, kiemelkedő alkotó egyéniségeiről, műalkotásairól,
irányzatairól,
–

a népzenei és műzenei hagyományokhoz való viszonyáról.

Ismerje Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát, alkotásait – valamint napjaink kiváló zeneszerzőinek
egy–egy művét.
Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni.
–

a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni.

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.
Legyen képes
–

az elsajátított zenei fogalmakat szakszerűen használni,

–

zenei megfigyeléseit rendszerezni,

–

zenetörténeti összefüggésekben tájékozódni,

–

a zenei alkotások és a társművészetek kapcsolatait felismerni.

Tudja ismereteit alkalmazni az öntevékeny zenehallgatás során is.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga
A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló
követelményszintű feladatsort állít össze.

A vizsga tantárgya és időtartama
Zeneismeret
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

A vizsga tartalma
Írásbeli vizsga
1. Bécsi klasszikus mű elemzése hallás és kottakép alapján
A tanuló a mű kottáját kézhez kapja. (Ajánlott egy zongorára írt triós vagy variációs forma – a kottán a mű
szerzője és címe ne legyen feltüntetve.
Feladatok:

–

A zenei korszak megjelölése– esetleg a szerző megnevezése,

–

A hangnem megállapítása, a hangnemi folyamatok vizsgálata.

–

A műben megfigyelt ritmikai, dallami jelenségek felsorolása,

–

A funkciós és harmóniai jellegzetességek megjelölése– zárások elemzése.

2. Teszt kérdések zenei ismeretekből (5–6 kérdés) pld.
–

Soroljon fel a barokk korszak stílusjegyeiből legalább hármat!

–

Ismertesse a klasszikus szimfónia tételrendjét!

–

Soroljon fel XX. századi skála–formációkat!

–

Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások egymáshoz rendezése.

–

Három jellegzetes zenei téma felismerése kottakép alapján.

–
stb.)

Három jellegzetes ritmus felismerése (teljes) kottakép alapján (pl. boleró, mazurka, verbunkos

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése.

Szóbeli vizsga
1. Memoriter anyag előadása
–
Öt műzenei szemelvény (szabadon válogatva a tanult zenei korok anyagából) előadása szóló
énekléssel illetve hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal.
–

A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos.

–

A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit.

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása
–

A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdésekre válaszol.

–
A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és
zenetörténeti korok ismeretére vonatkozhatnak.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás;
–
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és
szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

A szóbeli vizsga értékelése
–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

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

ZENETÖRTÉNET–ZENEIRODALOM

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt embereket
neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, valamint a zene aktív
művelésére, és sajátos eszközeivel, minél szélesebb körű zenei műveltséget biztosítson.

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai
–
a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, az eddig megszerzett
készségekre építve,
–

hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése.

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb
megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stílusjegyeire,
társművészeteire, mestereire, alkotásaira.

Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a tanulókat

–

rendszeres hangverseny– és operalátogatásra,

–

a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására,

–

a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre,

–

értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására,

–

aktív társas muzsikálásra.

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene bármely
műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud.
Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és
társművészetekben).
Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig).

Zenei ismeretek átadása – Tananyag
Bevezetés a zenetörténetbe

1. A zene eredete a fizikai, a biológiai és az emberi lét szintjén:
–

a rezgő anyag zenei tulajdonsága, a felhangok fogalma;

–

fizikai környezetünk és a természet zeneszerű jelenségei;

–

a biológiai zeneiség szerepe a társas élőlények kommunikációjában;

–
a madarak lassított mikro–dallamainak sajátos „zeneisége”, a zene alapelemeinek megfigyelése
(hangköz, ritmus, motívum, motívumlánc, pentaton hangkészlet, transzpozíciós technika, népdalszerű,
„tengelyváltós” mikro–dallamok);
–

az emberi zene eredethipotézisei, esztétikai–művészeti funkciója.

2. A természeti népek zenéje:
–
stb.);

a zene szerepe az ősi társadalmak életében és kultúrájában; zenélési alkalmak (mágia, munka

–

az ősi dallamosság (gyermekdalokra, ősi siratókra), a legegyszerűbb zenei formák;

–

a többszólamúság legősibb formái (párhuzamos éneklésmód, heterofónia, dallam+osztinátó stb.);

–

az ősi hangszerek.

Szakkifejezések, fogalmak definiálása, tudatosítása, összekapcsolása az élőzenével.
3. A hangrendszerek kialakulása:
–

a pentatónia és diatónia jellemzői, önálló stíluskörei, élőzenei megnyilvánulásai.

Az ókori és ókori eredetű zenekultúrák:
–

a mezopotámiai, egyiptomi, kínai, japán, indiai, indonéziai, zsidó és görög zenekultúra.

Az európai középkor zenekultúrája:

–
a gregorián ének kialakulása, elnevezése, jellemzői, lejegyzése, énekfajtái, liturgiában betöltött
szerepe;
–

a szolmizáció keletkezése;

–

a világi műzenestílus megszületése: trubadúrok, trouvèrek;

–

a többszólamúság kezdeti formái (az organum típusai);

–

ars antiqua (13. század).

A reneszánsz zenéje:
–

a reneszánsz kezdetei: az ars nova művészete (Machaut, Landini – 14. század);

–

a homofónia és polifónia fogalma;

–

egyházi műfajok: mise, motetta;

–

Németalföld művészete (Dufay, Ockeghem, Josquin és kortársaik – 15. század);

–

a klasszikus vokálpolifónia (Palestrina és Lassus – 16. század);

–

világi vokális műfajok: frottola, villanella, madrigál, chanson, históriás ének;

–
hangszeres zene: táncok, táncpárok, vokális művek hangszeres átiratai, az önálló hangszeres
műfajok kialakulása (prelúdium, fantázia, toccata);
–

a kor magyar műzenéje (Tinódi és Bakfark – 16. század).

Ajánlott tananyag
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: Zeneműkiadó,
1957.
Szőke Péter: A zene eredete és három világa. Budapest: Magvető, 1982.
Művészetismeret – Zenetörténet. Őskor, ókor. A szöveggyűjteményt szerkesztette: Kovács Brigitta. Az
Alternatív Közgazdasági Gimnázium tankönyve. Budapest, 1991.
Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Budapest: Editio Musica, 1993.
Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Budapest: Zeneműkiadó, 1981.
Escigno, E. – Garavaglia, R.: A keresztény és világi ének a középkorban. Budapest: Zeneműkiadó, 1987.
Orselli, Cesare: A madrigál és a velencei iskola. Budapest: Zeneműkiadó, 1986.

Követelmény
–
Az ókori, középkori, és reneszánsz zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Tájékozódás a barokk kor művészetében, főbb műfajaiban.

Zenei ismeretek átadása – Tananyag
A barokk stílus kialakulása, jellemzői:
–
a monódia; a firenzei Camerata; az opera születése; a görög és római mitológia szerepe a barokk
operákban és más világi műfajokban;
–

Monteverdi – opera és madrigál;

–

Schütz – német egyházi zene a 17. században;

–

Lully, Couperin, Rameau: a francia opera és billentyűs zene a felvilágosodás korában;

–

Purcell – az angol opera (Dido és Aeneas);

–
Corelli, Vivaldi, – concerto és concerto grosso Itáliában, illusztratív jelenségek a hangszeres
zenében: a programzene a barokkban (pl. Vivaldi program–versenyművei: Négy évszak stb.);
–

Domenico Scarlatti szonátái – a „virtuóz” billentyűs zene a barokk korszakban;

–

Telemann – „Tafelmusik” – szórakoztató zene a 18. század első évtizedeiben.

A főbb vokális és hangszeres műfajok bemutatása a korszak zeneszerzőinél: opera, oratórium, kantáta,
passió, szonáta–típusok (sonata da camera, sonata da chiesa), concerto grosso, concerto, fúga, rondó,
variáció (passacaglia, chaconne), szvit stb.

Bach és Händel művészete
1. Bach életútja, az életének főbb állomásaihoz kapcsolódó műfajok:
–
vokális művek: egyházi és világi kantáták, passiók, a különböző vokális formatípusok részletes
megismerése (recitativo secco és accompagnato, ária, arioso, korál, turba stb.);
–

a korál szerepe Bach műveiben;

–
hangszeres művek: billentyűs hangszerre írt polifon műformák (prelúdium, toccata, fantázia és
fúga, korálelőjáték, passacaglia), zenekari szvitek (táncformák), versenyművek, ciklikus alkotások.

2. Händel művészete, életútja, főbb műfajai:
–

operák, oratóriumok (egyik kompozíciójának részletes megismerése),

–

szvitek, concerto grossók, orgonaversenyek.

A korszak általános stílusjegyeinek, főbb tendenciáinak tudatosítása a két nagy mester művészetében.

Ajánlott tananyag
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: Zeneműkiadó,
1957.
Palisca, Claude V.: Barokk zene. Budapest: Zeneműkiadó, 1976.
Lise, G. – E. Rescigno: A 18. századi opera Scarlattitól Mozartig. Budapest: Zeneműkiadó, 1986.
Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Wolff, Christoph: A Bach–család. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1989.

Követelmény
A barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei
szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

Követelmények a alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a feldolgozott zenetörténet stíluskorszakok időrendjében.
Ismerjék fel az adott zenei korszak jellemző zenei példáit, a feldolgozott művek jellegzetes tematikus
részleteit.
Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez,
formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket.
Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek
idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga

A vizsga tantárgya és időtartama
Zenetörténet–zeneirodalom
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

A vizsga tartalma
1. Írásbeli vizsga
A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai programja alapján hasonló
követelményszintű feladatsort állít össze.
A.) Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / zenetörténeti korszak
főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak ismeretére, elemzésére
vonatkozó témában.
Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alkotásainak köréből
választódjon.
Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése.

B.) A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres műfaj
bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit (táncok, táncpárok), fúga). Domenico
Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése.
–
Egy – a tanuló által ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy
évszak, Bach: hangszeres vagy vokális mű elemzése).

Szóbeli vizsga
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév feldolgozott
zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji,
formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad.

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához
szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a vizsgát szervező intézmény
biztosítja.
A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás;
–
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és
szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

A szóbeli vizsga értékelése
–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
A bécsi klasszika, valamint a korai romantika művészetének megismerése.
Tájékozódás a bécsi klasszikus zene legfontosabb műfajaiban, a kis– és nagyformák világában, valamint a
korai romantika főbb stílusjegyei, élményanyaga, mestereinek művészete.
(Elsősorban Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert művei).

Zenei ismeretek átadása – Tananyag
Átmenet a barokk és klasszika között:
–

az „érzelmes” (C.Ph.E.Bach), a „gáláns” (J.Chr.Bach) stílus;

–

a mannheimi–iskola (Johann Stamitz) – a zenekari hangzás átalakulása.

A műfajok, a formák és a zenei nyelv átalakulása a barokk és klasszika határán.

A bécsi klasszika főbb stiláris, formai, szerkezeti, hangnemi, harmóniai sajátosságai, a korszak legnagyobb
mestereinek művészetét elsőrendűen reprezentáló műfajok alapján:
–
Gluck (a barokk opera műfaji tradícióinak továbbélése és átalakulása a 18. század második felében,
a gluck–i „operareform”);
–

Haydn (szimfónia, vonósnégyes, oratórium);

–

Mozart (szimfónia, zongoraverseny, divertimento, szerenád, opera);

–
Beethoven (szimfónia, nyitány, versenymű, vonósnégyes, zongoraszonáta); életmű két korszak
határán, a „klasszikus” és a „romantikus” Beethoven.

Formatani összegzés:

–
periódus, bővített periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós forma, rondó, variáció,
szonáta, szonátarondó;
–

vokális tételtípusok: recitativo (secco, accompagnato), ária, együttesek, kórus stb.

A klasszikus zene stiláris egységén belül az egyes mesterek műveinek stiláris vonásai.

A korai romantika főbb stíluselemei
Schubert művei alapján: dal, dalciklus, szimfónia, zongoraművek, kamarazene.

Ajánlott tananyag
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: Zeneműkiadó,
1957.
Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái. Budapest: Zeneműkiadó, 1979.
Sadie, Stanley: Mozart. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1987.
Parouty, Michel: Mozart, az Isten kegyeltje. Budapest: Park Könyvkiadó, 1991.
Kerman, Joseph – Alan Tyson: Beethoven. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1986.
Szabolcsi Bence: Beethoven. Művész és műalkotás két korszak határán. Budapest: Gondolat, 1960
Bartha Dénes: Beethoven és kilenc szimfóniája. Budapest: Zeneműkiadó, 1975.

Követelmény
A bécsi klasszikához, valamint a korai romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
A romantika zenéje:
–

a klasszicizmus formavilágának továbbélése, átalakulása, felbomlása;

–

stiláris és esztétikai változások, új műfajok a 19. század zenéjében;

–
a zeneszerzők egyéni hangja, egyes műfajok megkülönböztetett szerepe a különböző mesterek
életművében.

Zenei ismeretek átadása – Tananyag
A romantika élményanyaga: új témák (történelem, mítosz, irracionalitás, népiesség stb.) a 19. században;
–

természeti élmények a romantikus zenében;

–
az irodalom, a képzőművészet, a filozófia és zene kapcsolódási pontjai a romantika korában
(Goethe, Schiller, Heine, E. T. A. Hoffmann, Hugo stb. művei a dal–, az opera– és a hangszeres zenében);

Új műfajok:
–

a romantikus „karakterdarab”,

–

a dal 19. századi virágzása,

–

a programszimfónia, szimfonikus költemény;

A történeti szemlélet kialakulása (Schumann, Mendelssohn, Liszt – a barokk korszak zenéjének
újrafelfedezése);
Nemzeti stílusok kialakulása:
–

Chopin, Liszt, Grieg, Smetana, Dvořák, Csajkovszkij művészetének nemzeti vonásai,

–

a német és francia romantika;

–

a magyar nemzeti stílus: a verbunkos;

–

a hangszerek fejlődése, a zenekar létszámának megnövekedése, a hangzásigény átalakulása;

A zongorairodalom átalakulásának főbb vonásai:
–

a virtuozitás,

–
rövid lélegzetű karakterdarabok és nagyformák (a „romantikus” szonáta) Schubert, Schumann,
Liszt, Chopin és Brahms műveiben;
A klasszikus formavilág fokozatos felbomlása, új formai alapelvek kialakulása, a szonátaforma romantikus
felfogása, improvizatív jellegű formálás;
Az egyes formák, műfajok szerepe az egyes mesterek életművében, stílusában.

Zeneszerzői életművek:
Schumann fiatalkori zongoradarab–sorozatok, 1840 után: a dal, szimfonikus művek, és kamarazene;
Weber: a romantikus német opera kezdetei: A bűvös vadász;

Mendelssohn: klasszikus formatisztelet és romantikus zenei nyelv: Hegedűverseny, szimfóniák, mesevilág
a zenében: Szentivánéji álom;
Berlioza: programzene megteremtője: Fantasztikus szimfónia;
Chopin: a kisformák mestere (etűdök, nocturne–ök, prelűdök, balladák, polonézek, mazurkák);
Liszt: zongoradarabok, szimfonikus költemények, egyházi művek;
Brahms: dalok, zongoradarabok, szimfóniák;
Csajkovszkij: szimfóniák, színpadi művek;
Dvořák: szláv táncok, szimfóniák;
Grieg: zongoradarabok, zongoraverseny, Peer Gynt–szvit.

Ajánlott tananyag
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.
Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.
Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977.
Dobák Pál: A romantikus zene története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1983.
Erdélyi Miklós: Schubert. Budapest: Gondolat, 1979.
Schubert kalauz. (Szerkesztette Gádor Ágnes) Budapest: Zeneműkiadó, 1981.
Fischer–Dieskau, Dietrich: A Schubert–dalok nyomában. Budapest: Gondolat, 1975.
Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai. Schubert–dalok. Budapest: Akkord Kiadó, 1994.
Walker, Alan: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek. 1811–1847. Budapest: Zeneműkiadó, 1986.
Walker, Alan: Liszt Ferenc 2. A weimari évek. 1848–1861. Editio Musica, Budapest 1994.

Hamburger Klára: Liszt kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1986.
Deathridge, John – Carl Dahlhaus: Wagner (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1988.
Rappl, Erich: Wagner operakalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1976.

Követelmény
A romantika zenéjéhez és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott zeneművek és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
A 19. századi olasz, német, magyar és orosz opera.
Stílusirányzatok és alkotók a századfordulón Európában.

Zenei ismeretek átadása – Tananyag
Operatörténet a 19. században és a 19–20. század fordulóján:
–

a 19 századi olasz opera;

–
jelenetszerkesztés, ária– és egyéb zártszám–típusok, irodalmi témaválasztás, műfaji
jellegzetességek a 19. századi olasz operában; a verizmus;
–

Verdi és Puccini művészete;

–
Wagner művészetének jelentősége a 19. század zenéjében; az új zenedráma–koncepció:
harmóniai és formai újítások, a vezérmotívum–technika, történelem és mitológia egy–egy opera tükrében;
–

Muszorgszkij operái: az orosz történelem az operaszínpadon, népzenei hatások és zenedráma;

–

a 19. századi magyar opera: Erkel.

Ismerkedés a századforduló és a 20. század első felének főbb zenei stílusirányzataival, jelentősebb
mestereivel:
–
A különböző stílusirányzatok (impresszionizmus neoklasszicizmus, expresszionizmus, szerializmus)
sajátosságai, zenei eszközei, az ezeket képviselő mesterek alkotókorszakai, orientációinak fő vonásai a
következő mesterek életművében:
–

Debussy, Ravel, Satie,

–

Mahler, Schönberg, Webern, Berg,

–

Stravinsky, Prokofjev, Sosztakovics,

–

Janáček;

–

a népzene mint stíluselem a 20. század első felében;

–

a jazz mint stíluselem a 20. század első felében (a jazz történelmi és stiláris gyökerei);

–
a hagyományos tonalitás felbomlása (pentatónia, modális hangsorok, egészhangú skála, modell–
skálák, bitonalitás, politonalitás, dodekafónia);
–
az egyes zenei stílusirányzatok jellemző sajátosságait komplexen reprezentáló művek részletesebb
elemzése, megismerése.

Ajánlott tananyag
Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974.
Walter, Bruno: Mahler. Budapest: Gondolat, 1981.
Batta András: Richard Strauss. Budapest: Gondolat, 1984.
Debussy, Claude: Croche úr, a műkedvelők réme. Budapest: Zeneműkiadó, 1959.
Petrovics Emil: Ravel. Budapest: Gondolat, 1982.

Követelmény
A 19. századi olasz, német, magyar és orosz operához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Bartók és Kodály életművének megismerése.
Kortárs zene főbb irányzatainak megismerése

Zenei ismeretek átadása – tananyag
Bartók és Kodály művészete:
–

életpályáik ismertetése;

–
a népzene Bartók és Kodály életművében; a népzenekutatás; a népdalfeldolgozások különböző
formái;
–

legkiemelkedőbb alkotásaik részletesebb megismertetése.

Bartók és Kodály kortársai és az utánuk következő generáció:
–
Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Lajtha László, Szervánszky Endre, Veress Sándor, Járdányi Pál, Kósa
György.

Bevezetés a magyar, az európai és az amerikai kortárs zenébe:
–
Kurtág György, Ligeti György, Szőllősy András, Ránki György, Farkas Ferenc, Durkó Zsolt, Balassa
Sándor, Bozay Attila;
–
a 70–80–as évek magyar avantgarde zeneszerzői: Jeney Zoltán, Sáry László, Vidovszky László,
Dukay Barnabás;
–

John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass;

–
a háború utáni zene stílusirányzatainak (szerializmus, elektronikus zene, minimal–zene,
posztmodern, computer–zene) szemléltetése a kiválasztott zeneműveken.

Tájékozódás a mai jazz, a rock, a filmzene és az alternatív zenei irányzatok (performance, world music stb.)
világában.

Ajánlott tananyag
Salzman, Eric: A 20. század zenéje. Budapest: Zeneműkiadó, 1980.
Fábián Imre: A huszadik század zenéje. Budapest: Gondolat, 1966.
Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje. Budapest: Gondolat, 1967.
Miért szép századunk zenéje? Szerkesztette Kroó György. Budapest: Gondolat, 1974.
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Követelmény
Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a
meghallgatott és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés).

Év végi vizsga ajánlott anyaga
–

Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a zenetörténet stíluskorszakainak kronologikus időrendjében.
Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes tematikus
részleteit.
Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez,
formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket.
Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek
idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
Írásbeli, vagy szóbeli vizsga

A vizsga tantárgya és időtartama
Zenetörténet–zeneirodalom
Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc.
A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc.

A vizsga tartalma

Írásbeli vizsga
Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák zenetörténeti korszakok
főbb tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak ismeretére, elemzésére
vonatkozó témában.
A tesztlap az alábbi témakörökből tartalmaz kérdéseket:
–
Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A
többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, trouvére,
Minnesänger). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, jellegzetes műfajainak ismerete.)
Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későreneszánsz zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, polifónia
fogalma. Mise típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), motetta és madrigál összehasonlítása. Világi
vokális műfajok felsorolása.
–
A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfajok sorolása.
Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. concerto, fúga)
részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy tánc bemutatása (pl.
menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása.
–
A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, szonáta vagy
szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. Haydn vagy Mozart művészete,
(egy mű bemutatása alapján).
–
Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), Schumann
zongoradarab–ciklusai (címek). Az opera műfajának, kiemelkedő mestereinek és alkotásainak ismerete a
tanult szemelvények elemzésével.
–
A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete, impresszionista művei
(zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia magyarázata zenei példa alapján. Bartók
életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus
Hungaricus, Háry–szvit, Felszállott a páva – variációk).

A szóbeli vizsga

–
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy a 6 éves képzési
időkeretben feldolgozott zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti,
stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati
feladatokat ad.
–
A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához
szükséges szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a vizsgát szervező intézmény
biztosítja.

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–
teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás;
–
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és
szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
–

dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

A szóbeli vizsga értékelése
–
általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
–

zenetörténeti tájékozottság,

–

stílusismeret,

–

formai ismeretek,

–

tájékozódás a zenei műfajok között.

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

KAMARAZENE

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene/társasének–tanítás – különösen a nem
zenei pályára készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb tevékenysége.
A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes (fizikai és
érzelmi), hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés hatékony elsajátítása
nem képzelhető el.
A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális
szólamokból álló együttes.

A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, de kötelezően
választható, vagy választható tantárgyként is tanulható.

A kamarazene tanítás célja feladatai
Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére.
Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó muzsikusokat.
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon
hozzá a tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához.
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti
felelősségérzetét, használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók
gátlásainak feloldására.
Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás fontosságát.
Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg
igényes megszólaltatására.
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában.
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni az eltérő létszámú
és hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a művek által a kamarairodalomban fellelhető zenei
stílusok, műfajok lehető legszélesebb spektrumából választani.
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a
kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és
megszólaltatására.

Fejlesztési feladatok

A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők egyéni tudásszintjétől, a
hangszeres/vokális szólamok adott tanévre vonatkozó összeállításától függenek ezért minden
kamaracsoportra érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet megadni.
Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és készségek szerint
csoportosítva soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és szintjének fejlesztése a képzés
célja.

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei
–

Beintés–leintés.

–

Közös levegővétel és intés.

–

Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe.

–

Intés felütéssel való kezdésre.

–

Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység megváltoztatásával.

–

A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai.

–

A kottaállványok megfelelő magassága.

A kottaképre vonatkozó ismeretek
–

Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések.

–

Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése.

–

Vi–de jel.

–

A másik szólam apró kottával történő megjelenése.

–

Játék partitúrából.

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek
–

A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva

–
A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású illetve transzponáló
jellege.)
–

Transzponálás, a transzpozíció fogalma.

–

A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői.

–
A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, kéztartás,
vonótartás–módosítás, segéd– illetve tisztítófogások).
–

A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása

–

A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata

–

Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói.

–

A hangológép jelzései.

Ritmikai tudnivalók
–
Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola értelmezése,
játékmódja.
–

Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok.

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek
–

A játszott művek formája, harmóniai világa

–

A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben.

–

A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása.

–

Homofon zene.

–

Polifon zene.

–

Izoritmikus zene.

–

Kánon, imitáció, fúga.

–

Cantus firmus.

–

Consort–muzsika.

–
A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–gaillarde, gavotte,
saltarello, intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, menüett stb.).
–

Ellenszólam.

–

Basso continuo.

–

A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes, stb.

–

A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése
–

Lapról olvasás.

–

A belső hallás fejlesztése.

–

Intonációs készség.

–

Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zenében).

–

A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt.

–

Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén.

1. évfolyam

Ajánlott tananyag
Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú művek
megszólaltatása.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

megadott hangra önállóan hangolni,

–

hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően,

–

be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni,

–

be– és leinteni,

–

az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni,

–

biztosan tempót tartani,

–

intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján,

–

a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni,

–

homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni.

A tanuló legyen tisztában
–

saját hangszere intonációs jellemzőivel,

–

a különböző ütemfajták ütemsúlyaival,

–

a disszonancia–konszonancia súlyviszonyaival,

–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Legalább két, rövid, különböző tempójú, karakterű műből (tételből) álló 6–8 percnyi zenei anyag

2. évfolyam

Ajánlott tananyag
Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú művek
megszólaltatása.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján,

–

lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján,

–

tempóváltozásokat ő maga is jelezni,

–

szükség esetén lebegésmentesen hangot képezni,

–
legalább a hosszan álló harmóniákban, záróakkordokban önállóan intonálni a basszushoz vagy a
stabil hangolású hangszerhez,
–

disszonanciákat kiemelni a tanár kérésére,

–

a tanár jelzése alapján szólamát – szerepének megfelelően – kiemelni vagy háttérbe helyezni,

–

eltolt ritmusokat, hemiolákat stb. helyesen hangsúlyozni.

A tanuló legyen tisztában
–

az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló jellegével),

–

a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel,

–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Koncertszerű, 6–8 perces, különböző tempójú és karakterű művekből (tételekből) álló műsor.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló legyen képes
–

megadott hangra önállóan hangolni,

–

hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően,

–

be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni,

–

be– és leinteni,

–

az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni,

–

biztosan tempót tartani,

–

játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján,

–

lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján,

–

tempóváltozásokat ő maga is jelezni,

–

intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján,

–

homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni.

A tanuló legyen tisztában
–

saját hangszere intonációs jellemzőivel,

–

a különböző ütemfajták ütemsúlyaival,

–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával.

Ismerje
–
a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni és
leírni azokat,

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Kamarazene főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc

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

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

–

hangszerkezelés,

–

technikai felkészültség,

–

állóképesség.

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

speciális technikai elemek alkalmazása,

–

árnyalt dinamikák alkalmazása,

–

változó tempók önállóan és együttesben,

–

a vibrato helyes alkalmazása,

–

előadásmód,

–

alkalmazkodóképesség,

–

szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene).

Továbbképző évfolyamok

3. évfolyam

Ajánlott tananyag
Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, népdalfeldolgozások
megszólaltatása.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani,

–

partitúrából játszani,

–

a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni,

–

segéd– illetve tisztítófogásokat önállóan alkalmazni,

–

figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt,

–
saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy
háttérbe helyezni,
–

figyelemmel kísérni az összhangzást is,

–
a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb.
alkalmazkodni,
–

a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani.

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával,

–

az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel,

–

az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–

Koncertszerű, legalább 8 perces, változatos, lehetőleg ciklikus művet is tartalmazó műsor.

4. évfolyam

Ajánlott tananyag
Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, népdalfeldolgozások
megszólaltatása.

Követelmények

A tanuló legyen képes
–
együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és egyéb
körülményeket is szem előtt tartva,
–

folyamatosan, kottahűen lapról olvasni,

–

ütemmutató nélküli szólamban ritmikailag tájékozódni,

–

minimális mértékben díszítéseket improvizálni (reneszánsz, barokk művekben, jazzben),

–

polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni,

–

saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni,

–

saját hangszerén önállóan tisztítófogásokat keresni és alkalmazni,

–

önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén,

–

kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani.

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával.

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 8–10
perces műsor.

5. évfolyam

Ajánlott tananyag
Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket.

–

irányítani a kamaracsoport játékát ill. alkalmazkodni az irányításhoz

–

önállóan kijavítani ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat

–

meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei folyamatokat

–

a lapról olvasott anyagban is elhelyezni a helyes artikulációt

–

az adott zenemű stílusához igazodó artikuláció, hangképzés megvalósítására

–

önállóan olvasni a XX. sz.–i kottaképet

–

önállóan kialakítani a barokk díszitéseket

–

önállóan improvizálni megadott zenei anyagra a társai szólamához alkalmazkodva

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 8–10
perces műsor

6. évfolyam

Ajánlott tananyag
Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása.

Követelmények
A tanuló legyen képes
–

teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén,

–
teljesen önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát,
artikulációt stb.
–

az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására, „koncertszerű” lapróljátékra

–

kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával

Az év végi vizsga javasolt anyaga
–
Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból minimum 10
perces műsor.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló legyen képes
–

bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani,

–

partitúrából játszani,

–

a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni,

–

figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt,

–
saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy
háttérbe helyezni,
–

figyelemmel kísérni az összhangzást is,

–

polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni,

–

saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni,

–
stb.

önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, artikulációt

A tanuló legyen tisztában
–

a játszott művek stílusával, műfajával, formájával,

–

az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel,

–

az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival.

Ismerje
–

az egyes tételtípusok jellegzetességeit.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Kamarazene főtárgy
„A” tagozat: minimum 10 perc

A vizsga tartalma
Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek tükrözzék a 6.
évfolyamon elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, Buxtehude: Laude Sion – kantáta,
Gabrielli: Five Ricercar, Mihály A.: Kis toronyzene, Scheidt, Brass quintets I–II, Locatelli Triószonáták Op.5,
Haydn Divertimentók, Mozart Négykezes szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének nehézségi
szintjén.
A vizsgaanyagot lehet kottából játszani.

A vizsga értékelése
–

megfelelés az előírt követelményeknek,

–

helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

–

hangszerkezelés,

–

technikai felkészültség,

–

állóképesség,

–

hangképzés,

–

intonáció,

–

a zenei stílus és az előírások megvalósítása,

–

artikulációk és díszítések alkalmazása,

–

helyes ritmus és tempó,

–

speciális technikai elemek alkalmazása,

–

árnyalt dinamikák alkalmazása,

–

változó tempók önállóan és együttesben,

–

a vibrato helyes alkalmazása,

–

előadásmód,

–

alkalmazkodóképesség,

–

szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene).

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
A tanulandó művek stílusának, műfajának megfelelő, jól hangolt billentyűs hangszer (zongora, csembaló,
spinét, esetleg elektromos hangszer).
Kottaállványok.
Hangológép.
Metronóm.

Az ütőhangszer tanítás feladatai
Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a kamarazenélés
lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén. A társas muzsikálás elősegítése. Az egymáshoz
való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. Ismertesse meg a tanulókkal – az ütőhangszercsalád
leggyakrabban használatos tagjait, – a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, – a helyes
ütéstechnikákat, Fordítson figyelmet – a helyes test–, és kéztartás kialakítására, – pontos tempótartásra, –
a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, – a precíz, pontos ritmikai
megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb ütőhangszeres elemekre, – az eltérő kézrendi
megoldásokra, – a biztonságos hangszerkezelés kialakítására, – a céltudatos gyakorlási módszer
kialakítására, – a lapról olvasási készség fejlesztésére, – a tudatos zenei memorizálásra, – a művek zeneileg
igényes kidolgozására. Végeztessen az egyes zenei kíséret–formákhoz szükséges improvizációs
gyakorlatokat. Előképző évfolyamok 1. évfolyam Az általános iskola 1–2. évfolyamába járó gyermekek
számára. Az egyéni foglalkozás mellett célszerű az együttes játékot is elkezdeni. Fejlesztési feladatok
Ismeretek, hangszerkezelés, technika. – Dallamhangszeren 2–3 hang hangkészletű gyermekdalok. –
Ritmushangszereken a negyed érték, a nyolcad pár és a negyed szünet. – Bevezetés a 4/4–es számolásba.
– A kottaolvasás gyakorlása a fenti ritmusokkal. – Kamarazene–jellegű együttes játék a szaktanár ötletei
alapján.

Ajánlott tananyag

Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó Balázs:
Technikai gyakorlatok I–III. Wolfgang Basler: Elementar

Követelmény
Ritmusgyakorlat Ritmus–duó. Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. Nagyon könnyű szólam
megszólaltatása kamaraegyüttesben.

Az év végi vizsga anyaga
– Egy kisdob gyakorlat, és egy duó, – Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren, kotta
nélkül.
2.

évfolyam

Fejlesztési feladatok Ismeretek
– A leggyakrabban használt hangszerek ismerete. – Az egész, fél, negyed, nyolcad, pontozott fél és negyed
érték és a megfelelő szünetek. – Metrum: páros és páratlan lüktetésű metrumok (4/4 és 12/8 stb.),
egyszerű váltakozó ütem. – Záróvonal, ismétlőjel, f, mf, mp, p dinamika, és crescendo, decrescendo,
marcato. A hangszerkezelés fejlesztése – Helyes testtartás. – „Szimmetrikus” verőfogás. – Váltott kézzel
való játék. – Három dobon való játék (Technikai gyakorlatok). – Különböző menzúrájú dallamhangszereken
való játék 241
Alapfokú évfolyamok „A” tagozat
1. évfolyam
„A” tagozat Fejlesztési feladatok Ismeretek – Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. –
A tizenhatod, a pontozott nyolcad érték és szünet. – Aszimmetrikus metrumok (5/8, 7/8). – Dinamika:
ff, pp, sf. – Prima és seconda volta, da capo, dal segno, fermata. – A játszott művekben előforduló
tempójelzések ismerete. A hangszerkezelés fejlesztése – A kisdob megfelelő magasságának beállítása.
– Helyes verőfogás. – Kar és csukló használat. – Ejtegetés. – Nyolcados technikai gyakorlatok. – Az
együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. – Hangszerek és verők váltása az együttes
játékban. – Egyszerűbb kézrendi problémák ismerete és megoldása. – Különböző hangszínek
előállítása és felismerése a hangszerek különböző verőkkel való megszólaltatása révén.
Ajánlott tananyag
Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő–bongó Balázs:
Technikai gyakorlatok I–III. Wolfgang Basler: Elementar Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre Zempléni: Ütős ABC Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek
Zempléni: A triótól az oktettig Vigdorovits: Kisdobiskola Carol Barratt: Bravo Percussion Eckhard

Kopetzki: Dinos Dance Követelmény Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból.
Dallamhangszeren népdal vagy egyszerű előadási darab eljátszása zongorakísérettel vagy
együttesben. Egyszerű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben (hangszerváltás, verőváltás).
Mozgáskoordináció: kéz–lábmozgások összehangolása (lábmérőhöz felezés, harmadolás, negyedelés)
Az év végi vizsga anyaga
– Két kisdob gyakorlat, –Egy gyermekdal vagy egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 242
2. évfolyam
„A” tagozat Fejlesztési feladatok Ismeretek – Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. –
A triola (nyolcad– és tizenhatod–triola). – Hangsorok (dallamhangszeren), 2#, 2b előjegyzésig. –
Azonosságok és hasonlóságok felismerése a tanult darabokban. – A periódus értelmezése. A
hangszerkezelés fejlesztése – Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. –
Szélsőséges dinamikák alkalmazása. – A kisdob–tremolo előkészítése. – Pattintott dupla ütések
kisdobon. – Paradiddle kézrendek. – Tizenhatodos technikai gyakorlatok. – Hangsúlyozás. – Open
Stroke Rolls.
Ajánlott tananyag
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. Wolfgang Basler: Elementar Morris Goldenberg: Snare Drum for
Beginners Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel Heinrich Knauer: Praktische Schule für
Kleine Trommel Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L)
Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde Zempléni: Répertoire
ütőhangszerekre Zempléni: Ütős ABC Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek Zempléni: A triótól az
oktettig E. Kopetzki: Drachenfest E. Kopetzki: Samba de Cacao N. J. Zivkovic: Funny Vibraphone Book I.
Követelmény
Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. Dallamhangszeren megszólaltatott előadási
darabok zongorakísérettel vagy együttesben. Nehezebb szólamok megszólaltatása
kamaraegyüttesben.
Az év végi vizsga anyaga

– Két kisdob gyakorlat vagy duó, – Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy
lehet kamaramű is.
3. évfolyam
„A” tagozat Fejlesztési feladatok Ismeretek – Bonyolultabb ritmuskombinációk felismerése és
megoldása. – Harmincketted, „nagy–triola”, alla breve. – Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b
előjegyzésig. 243 – Tanult dallamhangszeres művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten;
zenehallgatás. A hangszerkezelés fejlesztése – Nyitott és zárt ütés. – Closed Stroke Rolls. – Előkék
(egyes–, kettes–, hármas–, négyes előke kötve). – Rövid tremolo, hangsúlyos tremolo, egyenletes
tremolo, indítás, lezárás. – Skála–gyakorlatok megszólaltatása dallamhangszeren. – Dallamhangszeren
egyszerű kétszólamú játék. – A vibrafon–pedál kezelése (lehetőség szerint).
Ajánlott tananyag
Balázs: Technikai gyakorlatok I–III. Wolfgang Basler: Elementar Richard Hochrainer: Übungen für
Kleine Trommel Eckehard Keune: Kleine Trommel Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine
Trommel Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre
zongora kísérettel I.–II. Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T,
Zempléni L) Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde Zempléni: Répertoire
ütőhangszerekre Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek Zempléni: A triótól az oktettig Charley Wilcoxon:
The All American Drummer, 150 rudimental solos G. L. Stone: Stick Control N. J. Zivkovic: Funny
Xilophone Book I. N. J. Zivkovic: Funny Marimba Book I.
Követelmény
Egyes előkés gyakorlatok eljátszása. Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása
dallamhangszeren. Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. Az év végi vizsga anyaga –
Egyes előkés és egy ritmus kisdob gyakorlat vagy duó, – Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is.
4. évfolyam
„A” tagozat Fejlesztési feladatok Ismeretek – A basszuskulcs ismerete. – Az „egy ütésben” való
gondolkodás elsajátítása. – Változó tempók alkalmazása. – Egyszerűbb díszítések ismerete és
alkalmazása dallamhangszeren. – A játszott anyag formai elemzése. – Zenehallgatás, hangverseny–

látogatás. – Ismerkedés zeneszerzők életével, munkásságával. 244 A hangszerkezelés fejlesztése – A
tremolo gyakorlati tökéletesítése. – Különböző dinamikák alkalmazása tremolóval. – Hármashangzat–
felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása. – Változó tempók megvalósítása
önállóan és együttesben.
Ajánlott tananyag
Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel Eckehard Keune: Kleine Trommel Heinrich Knauer:
Praktische Schule für kleine Trommel Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra Lányi–Lenkei–Mező:
Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre
(Borsody L, Kovács T, Zempléni L) Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára Nagy O: Barokk táncok
hegedűre és zongorára I.–II. Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde
Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek Zempléni: A triótól az
oktettig Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll John Wooton: Rudimental Remedies G. L. Stone:
Stick Control
Követelmény
Kettes –hármas előkés gyakorlatok megszólaltatása Hangszerváltások együttesben.
Az év végi vizsga anyaga
– Kettő darab kettes és hármas előkés kisdob gyakorlat, – Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül,
zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is.
5. évfolyam
„A” tagozat Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális
státuszából; sokrétűségéből, összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a
differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy a
dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a szinten már nem lehet elvárni, hogy
valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több ezer féle ütőhangszer
mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell értelmezni az alábbi
követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a jelentős egyéni különbségekre.
Fejlesztési feladatok Ismeretek – Kétszer pontozott ritmusok,szextola. – A különböző ütemfajták és
ritmuskombinációk átfogó ismerete. – A megfelelő kézrend kialakításának készsége a zenei és

technikai követelmények szerint. – Dobszerelés ismerete. – A „kétszólamú” hangsúly–játék. 245 A
hangszerkezelés fejlesztése – Drum Set játék: – Helyes test– és verőtartás. – Ütésterületek
meghatározása. – Egyszerűbb függetlenítések.
Ajánlott tananyag
Knauer: Kisdobiskola II.rész Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel Morris Goldenberg:
Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone Richard Hochrainer: Übungen für Kleine
Trommel Eckehard Keune: Kleine Trommel Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel
Heinrich Knauer: Paukenschule I–II. Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra Lányi–Lenkei–Mező:
Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre
(Borsody L, Kovács T, Zempléni L) Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára Nagy O: Barokk táncok
hegedűre és zongorára I.– II. Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I–IV. Sejourne–Velluet: Les Claviers a
Percussion Parcourent le Monde Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre Zempléni: Ütősmuzsika
kezdőknek Zempléni: A triótól az oktettig Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll Charley Wilcoxon:
The All American Drummer, 150 rudimental solos John Wooton: Rudimental Remedies G. L. Stone:
Stick Control Követelmény Négyes előkés és tremolós kisdobgyakorlatok, játék dobfelszerelésen A
szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren.
Az év végi vizsga anyaga
– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora– vagy rögzített zenei kísérettel. vagy – Hosszabb
lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren, zongorakísérettel, vagy lehet
kamaramű is. (Pl. 2 tétel vagy egy kamaramű és egy zongorakíséretes előadási darab.) – Négyes előkés
és egy tremolós kisdob gyakorlat.
6. évfolyam
„A” tagozat Fejlesztési feladatok Ismeretek – A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete. –
Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b előjegyzésig. – Tájékozódás az ütőhangszeres irodalomban. –
Alapfokú zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok. – A dobszerelés szerepe a
könnyűzenében. 246 A hangszerkezelés fejlesztése – Egyszerűbb 3–4 verős feladatok megoldása
dallamhangszeren. – Egyszerűbb tánczenei alapritmusok megszólaltatása dobszerelésen. –
Bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő feladatok megoldása (pl. kíséretjáték lábcin– szólammal,
szólisztikus játék kétlábas kísérőszólammal) – Kiütött előkék.

Ajánlott tananyag
Balázs: Három burleszk Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre Wolfgang Basler: Rudiment Schule für
Kleine Trommel Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis Sigfrid Fink: Percussion
Studio Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone Richard Hochrainer:
Übungen für Kleine Trommel Eckehard Keune: Kleine Trommel Heinrich Knauer: Paukenschule I–II.
Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra Kósa: Ötös játék Kósa: Régi zene hangolt ütőhangszerekre
Lányi–Lenkei–Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.–II. Musica de Camera –
Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) Nagy O: Barokk táncok fuvolára és
zongorára Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.– II. Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.–
IV. Sejourne–Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde Zempléni: A triótól az oktettig
Vivaldi: Four Seasons Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll Charley Wilcoxon: The All American
Drummer, 150 rudimental solos John Wooton: Rudimental Remedies G. L. Stone: Stick Control
Követelmény
A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű megszólaltatása
dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon). Dobszerelésen tánczenei–
vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. (periodikus tagolás) Az év végi vizsga anyaga – Két tremolós
kisdob gyakorlat. – Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, vagy kamaramű, vagy egy zongorakíséretes
előadási darab. – Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, (Pl.
barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon)

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

BALETT TANSZAK

AZ ALAPFOKÚ BALETTOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

Az alapfokú balett oktatás tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és
mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő
biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér– és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására.
Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a

tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt.
Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.
A klasszikus balett, tanulása erős koncentrálást, fegyelmezett, tudatos munkát igényel. Tanítása fiatal
korban kezdődik, hiszen a test ekkor még laza; az izmok alakíthatóak, az ízületek tágíthatóak.
A klasszikus balett tantárgy mellett megismerkedhetnek a néptánc, a történelmi társastánc, a társastánc
és a moderntánc táncnyelvével. E tantárgyak részben szorosan kapcsolódnak a balett oktatáshoz, részben
kiegészítik, feloldják a kötött, nagy fegyelmet igénylő munkát. Oktatásuk célja, hogy kiegészítsék a tanulók
ismereteit, közös mozgásélményt nyújtsanak, fejlesszék a testi ügyességet. Egy komplex oktatás
keretében, a különböző táncművészeti ágak megismertetésével lehetőséget teremtenek a tanulók
számára az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tantárgyak
Főtárgy:
Balett előkészítő gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon)
Klasszikus balett (1–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy:
Balett előkészítő gimnasztika (1–2. alapfokú évfolyamon)
Balett elmélet (3–6. alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban:
Balett elmélet,

Tánctörténet
Kötelezően választható tantárgy:
Egy, a klasszikus balettől eltérő táncnyelv az alábbiak közül
Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy
Történelmi társastánc (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy
Társastánc (7–8. továbbképző évfolyamon), vagy
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon), vagy
Graham–technika (7–8. továbbképző évfolyamon)
Választható tantárgyak:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (3–6. alapfokú évfolyamon)
Történelmi társastánc (3–6. alapfok évfolyamain)
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon)
Társastánc (7–8. továbbképző évfolyamon)
Graham–technika (7–8. továbbképző évfolyamon
Óraterv
Tantárgy

Évfolyamok
Előképző

Alapfok

1.

1.

2.

2.

Továbbképző
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Főtárgy

2

2

Kötelező
tantárgy

2

2

2–3

2–3

2–3

2–3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kötelezően
választható
tantárgy

3

3

3

3

1

1

Választható
tantárgy

2

2

1–2

1–2

1

1

1

1

1–2

1–2

1–2

1–2

Összes óra:

2–4

2–4

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második
helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak.

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző
évfolyamainak számát jelenti.
A 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 BALETTOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Kiemelt kompetencia területek a mozgáskultúra megalapozására és fejlesztésére
Szakmai kompetenciák
Fejlessze a tanuló tánchoz szükséges képességeit, izomzatát, mozgáskultúráját, ritmusérzékét,
koordinációs készségét, dinamikai különbségek iránti érzékét, rugalmasságát, hajlékonyságát, a különböző
tánctechnikák iránti érzékenységét. Ezzel párhuzamosan a technikai adottságok, a fizikai állóképesség, a
tér–, forma– és stílusérzék, fantázia, előadói készség, improvizációs készség, a táncmemória fejlesztése is
szükséges
Személyes kompetenciák:
Érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önismeret, koncentráció, önfegyelem,
elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, testi–lelki
harmónia, magabiztos fellépés
Társas kompetenciák
Együttműködés képessége, közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs
készség, azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt
tud venni a társas táncolásban
Módszerkompetenciák
Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése
A táncstílusok, a tánctörténet megismertetése
A tánc tanulásán keresztül a tanuló fejleszti akaratát, ízlését, személyiségét, alkalmazkodóképességét, a
tánc iránti szeretetét, az interpretáláshoz szükséges önfegyelmét, az önkontrollt és annak tudatos
használatát, a rendszeres munka igényét, a munkában való részvételhez szükséges megfelelő
magatartásformát, a gondolkodás szükségességének tudatát, a művészetek iránti nyitottságot,
érzékenységet
Ösztönözze a tanulót az igényes munkára, a színházi táncesemények látogatására, alkalmi eseményeken
való szereplésre, az érzelmi nyitottságra, az egészséges életmódra, külső megjelenésének – testtartás,
ápoltság, öltözködés – igényességére

Irányítsa a tehetséges tanulót szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatására, az amatőr
táncéletbe való bekapcsolódásra

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
Művészeti alapvizsga
Klasszikus balett

Balett elmélet
Művészeti záróvizsga
Klasszikus balett
Tánctörténet

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 illetve párban – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet
elérte.
Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból
megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor számára az adott tantárgyból a vizsga alól
felmentés 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 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.

BALETT TANSZAK

BALETTELŐKÉSZÍTŐ GIMNASZTIKA

A balettelőkészítő gimnasztika célja, hogy az előképzős tanulók testét a helyes testtartás elsajátításával,
izomfejlesztő és erősítő gyakorlatokkal tegye alkalmassá a balettoktatás megkezdésére. Lelkileg és
fizikailag egyaránt hangolja rá a nehéz, figyelmes munkára, készítse fel az izmokat a nehezedő gyakorlatok
elvégzésére. A gimnasztikus alapkövetelményű mozgásanyag a legmegfelelőbb a balettoktatás
előkészítésére. Egyszerű mozgásformáiból adódóan, tananyaga az életkor és az érettség szempontjából
arányosan alakítható. Felkészíti a tanulót testileg és szellemileg az egészséges, fegyelmezett,
harmonikusan képzett, kifinomult mozgások elsajátítására. A gimnasztikai gyakorlatok széles skálája
lehetővé teszi az izomerő fejlesztését, az állóképesség növelését, az ízületek flexibilitását, a koordinált
plasztikus mozgáskészséget, ami segíti a balett speciális követelményeinek elsajátítását. Ez a
mozgásrendszer az egész mozgatórendszerre ható nyújtó és erősítő mozgások összessége, amely olyan
alapkoordinációs képességeket fejleszt, amik harmonikusan alakítják a tanuló szervezetét, elősegítik a
mozgásérzékelés fejlődését, valamint ismeretet közvetítenek a mozgás, tér, idő és dinamika összetevőiről.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A helyes testtartás, a különböző járás és futásformák, az álló, ülő, térdelő és fekvő helyzetek, a
kartartások és karvezetések megismertetése. Az izomzat erősítése, a különböző izomcsoportok nyújtása
–
A tanuló tágságának és hajlékonyságának, állóképességének, egyensúlyérzékének,
rugalmasságának, ízületi mozgékonyságának, koordinált mozgásának, kitartásának ritmusérzékének
fejlesztése. A tudatos testhasználat, fegyelmezett és céltudatos hozzáállás, megfelelő önértékelés, térben
való tájékozódás képességének kialakítása

Tananyag:
Bemelegítő gyakorlatok
–

Különböző járás– és futásformák

Gyakorlatok középen, állásban
Lábfejgyakorlatok
–

Féltalp – spicc

–

Lábcsúszatás előre és zárás parallel pozícióban

–

Lábfelhúzás parallel–passé helyzetben

Nyújtó gyakorlatok
–

Guggolásban rugózás,

–

Zárt állásban hátul összefogott kézzel előrehajlás

–

Terpeszállásban törzsdöntés előre

Gyakorlatok ülőhelyzetben
Nyújtott ülésben
–

Lábfej gyakorlatok

–

Nyújtó gyakorlatok

–

Hát– és törzserősítő gyakorlatok

–

Oldalizmok nyújtása

–

Csípő–váll kontrollálása

Hajlított ülésben
–

Hasizom erősítő gyakorlatok

–

Gerinc hajlékonyságát elősegítő gyakorlatok

Terpeszülésben
–

Nyújtás

Gyakorlatok térdelésben
–

Rüszt fejlesztés

–

Combizom erősítés

–

Derékhajlítás

–

Grand battement előkészítés

Gyakorlatok fekvő helyzetben
–

Háton fekvésben

–

Hasizom fejlesztés

–

Combizom erősítés

–

Gerinc hajlékonyságának fejlesztése

–

Nyújtás

Hason fekvésben
–

Hátizom gyakorlatok

Nyújtások
–

Béka

–

Híd

–

Haránt spárgák

–

Angol spárga

Ugrások

–

Allegro előkészítésére

–

Ugrás 2 lábra érkezve – ugrás 1 lábra érkezve

Kargyakorlatok
–

Kartartások

–

Karvezetések

–

Helyes kézfej és ujjtartás

Követelmények
A tanuló ismerje a helyes testtartást, a különböző járás és futásformákat, álló, ülő, térdelő és
fekvőhelyzeteket, a kartartásokat és a karvezetéseket
A tanuló legyen képes a tanult gyakorlatok csoportos bemutatására tanár segítségével

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az en dehors járásformák, a ritmizált járás– és futásformák megismertetése. A középgyakorlatok
és az ugrások kifordítása en dehors helyzetbe
–
A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, ritmusérzékének,
koordinációs képességének fejlesztése

Tananyag

Bemelegítő gyakorlatok
–

Járás csípőre tett kézzel, lefeszített spiccel, egyszerű ritmus tapsolása járással együtt

–

Féltalpon járás karvezetésekkel

–

Járás kifelé fordított lábakkal, később ritmizált járás

–

Járás nyújtott térddel, törzshajlítással és döntéssel kombinálva

–

Futás térdemeléssel, sarokemeléssel

–

Szökdelés páros lábbal, guggolásban

–

Oldal chassé

–

Előre chassé

Gyakorlatok középen
–

Spicc, féltalp en dehors I. pozícióban, II. pozícióban karhasználattal

–

Lábcsúsztatás előre és oldalra en dehors helyzetben

–

Terpeszállás kifelé fordított lábbal: törzshajlítás, előre törzsdöntés

Gyakorlatok ülő helyzetben
Nyújtott ülésben
–

Lábfej és nyújtó gyakorlatok

Hajlított ülésben
Hasizom erősítő gyakorlatok
–

„Z”–ülésben

–

Láblendítés Z ülésből oldal irányba, oldalt alkartámaszra érkezve és vissza kiinduló helyzetbe

Keresztező ülésben
–

Derék – váll elfordítás

Terpeszülésben
–

Nyújtás

Gyakorlatok térdelő helyzetben
–

Rüszt fejlesztése

–

Nyújtó és erősítő gyakorlatok

Gyakorlatok fekvő helyzetben
Hason fekvésben
–

Lábemelés hátra váltott lábbal

–

Páros lábemelés hátra

–

Páros lábemelés hátra – vízszintes olló spiccben – flexben

Háton fekvésben
–

Hasizom erősítő és nyújtógyakorlatok

Előre irányú tágítás
–

Nyújtott lábbal függőleges olló mozdulatok – vízszintes olló spiccben – flexben (hasizom)

–

Grand battement jeté előre – zárás, felüléssel

Ugrások
–

En dehors I. pozíció demi pliébe érkezés

–

En dehors II.pozícióba érkezés

Kargyakorlatok
–

I.–II.–III. kartartások

Követelmények
A tanuló ismerje a járásformákat en dehors helyzetben, a ritmizált járás– és futásformákat, a
középgyakorlatokat en dehors helyzetben, az ugrásokat en dehors helyzetben
A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos kivitelezésre, zenével
összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok bemutatására csoportosan, tanár segítségével

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A kombinációs készség fejlesztése a járás– és futásformákban, valamint a középgyakorlatokban. A
tér beosztása az en tournant gyakorlatokban

–
A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, ritmusérzékének,
koordinációs képességének fejlesztése

Tananyag
Bemelegítő gyakorlatok körben
–

Féltalpon járás kifelé fordított lábbal, karvezetésekkel

–

Ruganyozó futás

–

Guggoló támaszból jobb láb kilépés előre harántterpeszbe, törzshajlítás előre

–
Felugrás két lábról egy lábra majd a felhúzott láb előre kinyújtásával összeugrás két lábra, majd
ellenkezőleg
–

Chassé előre kombinációk.

Gyakorlatok középen
–

Lábfejgyakorlatok,

–

Lábnyújtások,

–

Passé helyzetek parallelben

Gyakorlatok ülő helyzetben:
Nyújtott ülésben
–

Csípőemelés, lábkivezetés oldalra

–

Lábemelés előre spiccben, majd flexben en dehors helyzetben

Hajlított ülésben
–

Hasizom erősítő gyakorlatok

„Z–ülésben
–

Attitude és arabesque helyzet előkészítés

Keresztező ülésben
–

Nyújtás

Gyakorlatok térdelő helyzetben
–

Combizom és hajlékonyság

–

Nyújtó és erősítő gyakorlatok

Terpeszülésben
–

Nyújtás

Gyakorlatok fekvő helyzetben
Hason fekvésben
–

Hátizom gyakorlatok

Háton fekvésben
–

Developpé előkészítés

–

Fondu előkészítés

–

Grand battement jeté előkészítés

Követelmények

A tanuló ismerje a járásformák kombinációit en dehors helyzetben, a ritmizált járás– és futásformákat, a
középgyakorlatok kombinációit en dehors helyzetben, az ugrásokat en tournant helyzetben
A tanuló legyen képes a tananyag technikailag pontos elsajátítására, a tudatos kivitelezésre, zenével
összhangban, koordinált mozgásra, a tanult gyakorlatok bemutatására csoportosan, tanár segítségével

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A kombinációs készség fejlesztése a járás és futásformákban, az összetett törzs és
lábgyakorlatokban
–
A tanuló rugalmasságának, hajlékonyságának, izomerejének, állóképességének, ritmusérzékének
fejlesztése
–

A tudatos testhasználat, a koordinációs képesség, a megfelelő önértékelés elősegítése

–
A térben való tájékozódás, a dinamikai érzék, a fizikai képességek, és az egymás iránt érzett
kölcsönös bizalom növelése

Tananyag
Gyakorlatok körben
–

Járásformák kombinálása, ritmizálása karhasználattal

–

Futásformák kombinálása, ritmizálása karhasználattal

–

Szökdelések variációi, két lábról egy lábra, két lábról két lábra, egy lábról két lábra

–

Előre láblendítéssel járás

–

Láblendítés hátra, törzshajlítással előre, kéz érintéssel a talajon

Gyakorlatok rúdnál
–

Demi plié paralel helyzetben és I. pozícióban

–

Lábkivezetés előre majd oldalra

–

Csípővel kidőlés a rúdtól jobbra, majd vissza tengelybe, a láb elenged, megtart, majd zár.

–
Rúddal szemben I pozíció, jobb láb passé, jobb kézzel térdfogás és lábkihúzás hátra, majd elenged,
megtart, kinyújt és zár

Középgyakorlatok
Álló gyakorlatok
Ülő gyakorlatok
–

A tanult gyakorlatok kombinálása karhasználattal nyújtott és terpeszülésben

Páros nyújtó és erősítő gyakorlatok
–

Egymással szemben nyújtott ülés, talpak összeillesztenek és kézfogás, egymást felváltva húzzák

–

Terpeszülés egymással szemben, vállfogás, váltva húzzák egymást előre

–
Nyújtott ülés háttal egymásnak. Egyik tanuló megfogja a másik csuklóját magas tartásban, és előre
hajol úgy, hogy a társát magára húzza
–
Egyik tanuló háton fekszik, a másik terpeszállásban a feje fölött. A fekvő lábat emel, az álló
visszalöki a lábát úgy, hogy a fekvő ellent tart

–
Egyik tanuló hason fekszik, karok oldalsó középtartásban, a másik a bokáját fogja. A fekvő
kiemelkedik mellkas emelésbe majd vissza
Ugrások
–

Szökdelés, zárt állásban negyed fordulatokkal, majd félfordulatokkal, később egész fordulattal

Követelmények
A tanuló ismerje a járásformák és futásformák kombinációját, az összetett törzs és lábgyakorlatokat, a
különböző helyzetekben végzett gyakorlatok kötését, a párosan végzett erősítő és nyújtógyakorlatokat, az
ugrásokat egy lábon
A tanuló legyen képes tudatos testhasználatra, fegyelmezett, céltudatos hozzáállásra, megfelelő
önértékelésre, térben való tájékozódásra, egymás iránt érzett kölcsönös bizalomra, az előírt tananyagot
pontosan, plasztikusan, a zenével összhangban, csoportosan bemutatni

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
CD lejátszó
Erősítő, hangfalak
Zenei CD–k
Balett szőnyeg
Balett rudak

KLASSZIKUS BALETT

A klasszikus balett tanításának célja, hogy e zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv segítségével a tanuló
képes legyen a szép, harmonikus, koordinált mozgásra. Ez az évszázadokon keresztül csiszolódott
tánctechnika erős koncentrálást és fegyelmezett, tudatos munkát igényel. A tananyag a Vaganova–
metodika alapján készült, melynek legfontosabb szempontjai: az életkori sajátosságok figyelembevétele az
izmok megmunkálásában és az ésszerű fokozatosság elve a terhelésben.
A balettoktatás tantervi programja lehetővé teszi a tanulók képességeinek kompetenciaalapú fejlesztését.
Hozzájárul, hogy a tanuló személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotótevékenységek és művészetek
iránt. Fejleszti a tanulók szocializációs, kommunikációs készségét, kezdeményező készségét, a kulturális és
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. Célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a
táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A helyes testtartás kialakítása, a rúdfogás technikájának megismertetése, a lábhelyzetek: I., II., III.,
V. pozíciók és a karpozíciók: I., II., III. pozíciók gyakoroltatása
–
A tanuló testtudatának, önismeretének, ritmusérzékének, alapvető koordinációs készségének
fejlesztése, a zenével való összhangjának növelése a gyakorlatok kivitelezése alatt

Tananyag
Rúdgyakorlat
–

Pozíció váltás rúddal szemben és rúd mellett

–

Demi plié I., II., V. pozíciókban

–

Battement tendu I. pozícióban rúddal szemben

–

Battement tendu I. pozícióban rúd mellett

–

Battement tendu passé par terre

–

Battement tendu jeté I. pozícióban rúddal szemben oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre

–

Demi rond en dehors és en dedans rúddal szemben, rúdnak háttal és rúd mellett

–

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans

–

Plié soutenu I. pozícióból rúddal szemben, rúdnak háttal, és rúd mellett

–

Relevé lent 45° rúddal szemben, rúdnak háttal, és rúd mellett

–

Sur le cou–de–pied helyzetek: alacsony, rendkívüli passé

–

Relevé I., II. pozícióban rúddal szemben

–

Hajlások rúddal szemben hátra

Középgyakorlat
– Pozícióváltás.
– Demi plié I., II., V. pozícióban
– Battement tendu en face I. pozícióból előre, oldalra és hátra
– Karpozíciók: előkészítő karhelyzet, I., II., III. karpozíció
– Port de bras–k: 1/2 és I. port de bras.

Allegro
–

Temps levé saute I., II.

–

Petit échappé I. pozícióból II. pozícióba ugorva rúddal szemben és középen

–

Galopp–lépés

–

Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre haladva féltalpon

Követelmények

A tanuló ismerje a megfelelő rúdfogás technikáját, a kar és lábpozíciókat, a helyes testtartást a gyakorlatok
kivitelezése során
A tanuló legyen képes testének tudatos használatára, a tanult gyakorlatok csoportos bemutatására

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az V. pozíció pontos zárása a battement gyakorlatokban

–

A belső combizom erősítése

–

A tanuló önismeretének, egyensúlyérzékének fejlesztése

–

Önmagával szemben támasztott igényének növelése az eredmények hatékony elérésére

–

A zenével való összhang fontosságának kiemelése

Tananyag
Rúdgyakorlat
–

Grand plié I. II. V. pozíciókban

–

Battement tendu V. pozícióban

–

Battement tendu jeté rúd mellett

–

Rond de jambe par terre demi plié–vel

–

Fondu 45°–on rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre

–

Átfont sur le cou–de–pied III. pozícióból indítva

–

Frappé spiccel érintve a földet előre, oldalra, hátra

–

Relevé lent 45° fölé

–

Grand battement jeté rúddal szemben állva oldalra és hátra, rúdnak háttal állva előre

–

Relevé V. pozícióban

–

Dőlés előre rúdnak háttal állva

–

Hajlás oldalra rúddal szemben állva

Középgyakorlat
–

Battement tendu V. pozícióban

–

Battement tendu passé par terre

–

Demi rond lábujjheggyel földet érintve en dehors és en dedans

–

Rond de jambe par terre en dehors és en dedans

–

Plié soutenu

–

Relevé I., II. pozícióban

–

II. Port de bras

Allegro
–

Temps levé sauté V. pozícióban

–

Petit échappé V. pozícióban

–

Petit changement de piéd

–

Sissonne simple rúddal szemben

–

Assamble rúddal szemben állva oldalra

–

Pas marché lépések

Követelmények
A tanuló ismerje a grand és demi pliék, battement–ok dinamikai különbségét, az alapvető ugrásokat
A tanuló legyen képes a tananyagból összeállított egyszerű kombinációk előadására csoportosan, a
zenével összhangban

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A dinamikai különbségek pontos technikai kivitelezése a battement gyakorlatokban

–

A különböző lábmagasságok rögzítése

–

A csípő, sarok és váll koordinációja a pózokban

–

A fej és karkíséretek elsajátítása

–
A művészi kifejezőkészségnek, esztétikai érzéknek, memóriának, és a koncentrációs képességnek
fejlesztése

Tananyag
Rúdgyakorlat
–

IV. pozíció megtanítása

–

Battement tendu demi plié–vel

–

Battement tendu jeté demi plié–vel

–

Battement tendu jeté pointé előre, oldalra, hátra

–

Preparáció a rond de jambe par terre–hez

–

Fondu 45°–on rúd mellett

–

Soutenu 45°–on előre, oldalra, hátra

–

Frappé 35°–on előre, oldalra, hátra

–

Double frappé 35°–on, előre, oldalra, hátra

–

Petits battements sur le cou–de–pied

–

Relevé lent 90°–on előre, oldalra, hátra

–

Developpé 90°–on előre, oldalra, hátra

–

Grand battement jeté előre, oldalra, hátra

–

Hajlások rúd mellett

–

Félfordulat V. pozícióból V. pozícióba rúd felé és rúdtól elfordulva

–

Balance féltalpon I., II., IV., V. pozíciókban állva

–

Pas de bourrée lábváltással rúddal szemben en dohors és en dedans

Középgyakorlat
–

Grand plié I., II. pozícióban

–

Battement tendu demi plié–vel

–

Battement tendu marché

–

Battement tendu jeté

–

Battement tendu jeté demi plié–vel

–

Rond de jambe par terre demi plié–vel

–

Relevé lent 45°–on

–

Frappé lábujjheggyel érintve a földet

–
Pózok lábujjheggyel érintve a földet, nagy kartartással croisé, éffacée előre, hátra, valamint I., II.,
III. arabesque–ben
–

Temps lié par terre tagoltan en dehors, en dedans

–

III. Port de bras

Allegro
–

Petit echappé egy lábra érkezve

–

Assemblé oldalra

–

Glissade oldalra

–

Sissonne simple en face

–

Changement 1/4 és 1/2 fordulattal

–

Pas chassé előre és oldalra

Követelmények
A tanuló ismerje a különböző rúd– és középgyakorlatok plié–s formáit, legyen képes a lábmagasságok – 35
fok, 45 fok, 90 fok – látható megkülönböztetésére, ismerje az I., II., III. arabesque pózokat

A tanuló legyen képes a súlyláb, és a szabadláb használatának megkülönböztetésére, a lábmagasságok –
35 fok, 45 fok, 90 fok – pontos kivitelezésére, egyszerű kombinációk csoportos előadására a tanult
lépésekből

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A súlyláb izomzatának fejlesztése egyes gyakorlatok féltalpra emelésével

–

A csípő, a sarok és a váll koordinációja az écarté póznál

–

Az egyensúly érzék fejlesztése a balance helyzetben és a tour preparációknál

–

A tanuló tér és formaérzékének, az önálló tudatos munkára való képességének fejlesztése

–

A csoportos munkában való együttműködés magatartásformájának kialakítása

Tananyag
Rúdgyakorlat
–

Demi plié és grand plié IV. pozícióban

–

Battement double–tendu előre, oldalra, hátra, nyújtott lábbal és demi–plié–vel

–

Battement tendu jeté passé par terre

–

Battement tendu jeté–developpé előre, oldalra, hátra

–

Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans

–

Fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel

–

Double fondu 45°–on talpon

–

Demi rond 45°–on talpon en dehors és en dedans

–

Grand ronde 45°–on talpon en dehors és en dedans

–

Frappé és double frappé féltalpon

–

Előkészítő a rond de jambe en l’ air–hez

–

Developpé passé, en face

–

Petits battement sur le cou–de–pied féltalpon

–

Attitude helyzetek

–

Relevé egy lábon

–

Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou–de–pied–ben tartott szabadlábbal

Középgyakorlat
–

Grand plié IV. és V. pozícióban

–

Battement tendu pózokban nagy kartartással

–

Battement double–tendu oldalra, nyújtott lábbal és demi–plié–vel

–

Battement tendu jeté pointé

–

Battement tendu jeté marché

–

Fondu 45°–on en face

–

Soutenu 45°–on en face

–

Frappé 35°–on en face

–

Double frappé 35°–on en face

–

Relevé lent 45°–on pózokban

–

Relevé lent 90°–on en face

–

Developpé 90°–on en face

–

Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön

–

Temps lié par terre hajlással

–

Pas de bourré en dehors

–

3/4 fordulat V. pozícióból V. pozícióba

Tour–ok
–
zárva

Preparáció a tour sur le cou–de–pied–hez II., IV., V. pozícióból en dehors és en dedans V. pozícióba

–

Tour sur place

Allegro
–

Temps levé sauté volé V. pozícióban előre haladva

–

Petit jeté oldalra, rúddal szemben

–

Échappé 1/4 és 1/2 fordulattal

–

Double assemblé oldalra

–

Sissonne fermé 45°–on oldalra

–

Pas de chat (olasz forma)

Követelmények
A tanuló ismerje a nagypózok használatát középen, elsősorban a battement–oknál, a 1/2 és 3/4 fordulatok
technikáját rúdnál és középen.
A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek féltalpra emelésére, a 1/4 és 1/2 fordulatos
ugrások bemutatására, a gyakorlatok tempóinak gyorsítására, a tananyagból összeállított egyszerű
kombinációk előadására csoportos formában

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A forgások technikájának fejlesztése

–

A tér beosztása az en tournant gyakorlatokban

–

A combizom erősítése, az ugrások magasságának növelése

–

A tanuló fizikai állóképességének fejlesztése, igényének növelése a feladatok pontos kivitelezésére

–

A művészi kifejezés iránti nyitottság és az esztétikai–művészeti tudatosság fejlesztése

Tananyag
Rúdgyakorlat
–

Battement tendu pózokban nagy kartartással

–

Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással

–

Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással

–

Double fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel

–

Soutenu 45°–on féltalpra emelkedéssel

–

Demi rond 45°–on féltalpon

–

Grand ronde 45°–on féltalpon

–

Rond de jambe en l’ air talpon

–

Fouetté talpon 1/2 fordulattal

–

Relevé lent pózokban

–

Developpé pózokban

–

Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra

–

Mély hajlások előre és hátra

–

Balance lábujjhegyen, 45°–on tartott szabadlábbal

Középgyakorlat
–

Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal

–

Battement double–tendu előre és hátra, nyújtott lábbal és demi plié–vel

–

Battement tendu jeté en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal

–

Battement tendu jeté passé par terre

–

Battement tendu jeté–developpé előre, oldalra, hátra

–

Grand rond de jambe par terre

–

Fondu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással

–

Soutenu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással

–

Relevé lent 90°–on talpon, pózokban

–

Developpé 90°–on talpon, pózokban

–

Grand battement jeté

–

Pas balancé en face és 1/4 fordulattal

–

Pas bourrée en dedans

–

IV. port de bras

Tour–ok
–

Egy tour sur le cou–de–pied II., IV., V. pozícióból

–

Tour pas de bourrée diagonálban

–

Tour chainé diagonálban

Allegro
–

Changement egy fordulattal

–

Assemblé előre és hátra

–

Glissade előre és hátra

–

Petit jeté oldalra

Követelmények
A tanuló ismerje a nagy pózokat a rúdnál, a battement–ok en tournant formáit, a kispózokat középen, a
tanult diagonál forgásokat.

A tanuló legyen képes egy tour sur le cou de pied kivitelezésére, en tournant ugrásokra, ebben az évben
előírt gyakorlatokat 45 fokon lévő szabad lábbal féltalpon bemutatni a rúdnál, a tananyagból összeállított
egyszerű kombinációk előadására, csoportos formában.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az első öt évfolyamban elsajátított tananyag elmélyítése

–
A törzs, a fej, a végtagok harmonikus, koordinált mozgásának fejlesztése, az izomzat teherbíró
képességének és az ízületek mozgáshatárának fokozása
–

A mozgás szépítése, a kivitelezés tökéletesítése

–

A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése

Tananyag
–

Az első öt év tananyagának összegzése

–

A gyakorlatok pontos technikai kivitelezése

–

Nagy pózok a rúdnál

–

Kis és nagy pózok a középgyakorlatokban

–

Helyben forgások és diagonál tour–ok

–

Az ugrások en tournant formái

–

Az alapfokú művészeti vizsga anyaga

Követelmények

A tanuló ismerje az előző évek lépésanyagát, az alapfokú művészeti vizsga anyagát.
A tanuló legyen képes a gyakorlatok koordinált kivitelezésére összhangban a zenével, a térben való
eligazodásra, a koreográfiák pontos megvalósítására, a tananyagból összeállított egyszerű kombinációk
előadására csoportosan, a pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakítására, az alapfokú
művészeti vizsga teljesítésére.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
A kar– és lábpozíciókat
A klasszikus balett alapelemeit
A tanult tananyag szakkifejezéseit
A szakkifejezések jelentését
A színpad törvényszerűségeit
Az alapfokú művészeti vizsga anyagát

A tanuló legyen képes
A tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére
A kombinációk használatára
A zene és a tánc összhangjára
A zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodásra
A térben való eligazodásra, a koreográfiák pontos megvalósítására

A táncos partnerkapcsolat kialakítására
A csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre
Az alapfokú művészeti vizsga teljesítésére, a továbbképző évfolyamainak elvégzésére

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és elméleti vizsgából áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Klasszikus balett 45 perc

A vizsga tartalma
Rúdgyakorlatok
–
Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok a
rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, adagio,
grand battement jeté gyakorlatok)
Középgyakorlatok
–
Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok középen
(battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok alkalmazásával)

Allegro

–
Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, petit
échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával)
Nagy ugrás (sissonne fermée)
Tourok
Forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou–de–pied II. IV. V. pozícióból, tour sur place középen,
tour pas de bourrée diagonálban) választhatóan
A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése

A vizsga értékelése
–

A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása

–

Technikai biztonság

–

Koordinált, esztétikus előadásmód

–

A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése

–

Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A tér beosztása a pózok használatánál a rúdgyakorlatokban

–

A forgások technikájának tökéletesítése, a battírozás előkészítése, IV. arabesque elsajátítása

–

A tanuló kreativitásának fejlesztése

–

A már elsajátított tudás alkalmazása az új ismeretekben

–

Igényének növelése a feladatok művészi kivitelezésére

–

Fokozni a művészi kifejezés iránti nyitottságát, és az esztétikai–művészeti tudatosságot

Tananyag
Rúdgyakorlat
–

Battement double–tendu nyújtott lábbal és demi–plié–vel pózokban

–

Battement tendu jeté–developpé pózokban

–

Battement tendu jeté enveloppé

–

Fondu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban

–

Fondu 45°–on tombé–val

–

Soutenu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban

–

Fouetté 45°–on rúd felé és rúdtól elfordulva

–

Frappé ritmizálva

–

Rond de jambe en l’ar féltalpon

–

Relevé lent lábujjhegyre emelkedéssel

–

Passé developpé lábujjhegyre emelkedéssel

–

Petits battements ritmizálva

–

Battement pour batterie

–

Developpé ballotté 45°–on

–

Allongé pózok

–

Grand battement jeté developpé–val

–

Coupé–piqué V. pozícióban talpon és féltalpon

–

Balance passé helyzetben

Középgyakorlat
–

Battement tendu en tournant 1/2 fordulattal

–

Battement tendu jeté en tournant 1/2 fordulattal

–

Fondu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra

–

Soutenu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel előre, oldalra, hátra

–

Frappé talpon demi pliével

–

Grand battement jeté pózokban

–

Grand battement jeté marché

–

Pas de bourrée en tournant 3/4 fordulattal

–

IV. arabesque lábujjheggyel a földet érintve

–

V. port de bras

–

VI. port de bras

–

Pas failli előre és hátra

Tour–ok

–

Tour sur le cou–de–pied IV. pozícióból 2 fordulattal

–

Tour posé en dehors, en dedans

–

Tour tire–bouchon 1 fordulattal

–

Tour piqué diagonálban

Allegro
–

Échappé 1 fordulattal

–

Temps levé sauté 1 lábon

–

Assemblé pózokban

–

Glissade pózokban

–

Petit jeté pózokban

–

Sissonne fermé 45°–on pózokban

–

Sissonne ouverte 45°

–

Sissonne tombé előre, hátra, oldalra

–

Ballonné 45°–on oldalra helyben, és coupé–val

–

Échappé battu rúddal szemben

Követelmények
A tanuló ismerje a rúdgyakorlatokat (soutenu, fondu) pózokban és féltalpon, 45 fokon végzett szabad
lábbal, adagio elemeket féltalpra emelkedéssel a rúdnál, IV. arabesque pózt lábujjheggyel a földet érintve,
V., VI. port de bras–t, az ugrásokat pózokban (assamble, glissade, sissonne fermé), tour piqué–t
diagonálban.

A tanuló legyen képes a tour sur le cou–de–pied bemutatására II., IV., V. pozícióból, a tananyagból
összeállított összetett kombinációk előadására csoportosan.

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A súlyláb izomzatának erősítése plié–relevés gyakorlatok alkalmazásával rúdnál, és középen

–

A grand tourok technikájának megismertetése

–

Az entrechat battu–k előkészítése

–

A tour lent szabályainak tudatos alkalmazása

–

A tanuló súlyláb izomerejének fejlesztése speciális gyakorlatokkal

–

A tanuló belső motivációjának növelése, önállóságának, fejlődés igényének kialakítása

Tananyag
Rúdgyakorlat
–

Battement tendu en cercle

–

Battement tendu jeté en cercle

–

Battement tendu jeté enveloppé

–

Fondu 90°–on talpon

–

Double fondu 90°–on talpon

–

Frappé plié–relevé–vel

–

Double frappé plié–relevé–vel

–

Rond de jambe en l’air plié–ben befejezve

–

Relevé lent plié–relevé–vel

–

Developpé plié–relevé–vel

–

Developpé passé féltalpon

–

Developpé ballotte 90°–on

–

Demi rond 90°–on talpon

–

Grand rond 90°–on talpon

–

Fouetté 90°–on

–

Grand battement jeté passé par terre

–

Grand battement jeté developpé–val, talpon pózokban

Középgyakorlat
–

Fondu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban

–

Soutenu 45°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban

–

Fouetté 45°–on talpon

–

Relevé lent 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel.

–

Passé developpé 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel

–

Tour lent nagy pózokban, kivéve IV. arabesque

–

IV. arabesque 45°–ra megemelt lábbal

–

Grand battement jeté pointé–val

–

Pas de bourrée dessus–dessous

Tour–ok
–

Tour sur le cou–de–pied 1 fordulattal rúd mellett V. pozícióból indítva

–

Tour tire–bouchon 2 fordulattal

–

Grand tour 1 fordulattal éffacée attitude–ben tartott lábbal

–

Tour posé en suite

Allegro
–

Ballonné 45°–on haladva pózokban

–

Échappé battu

–

Pas de chat 45°–on hátra (orosz forma)

–

Temps lié sauté

–

Sissonne fermé 90°–on oldalra

–

Sissonne fermé 90°–on pózokban

Követelmények
A tanuló ismerje az év anyagából a plié–relevével végzett gyakorlatokat, a 90 fokon végzett demi és grand
rondokat talpon, tour lent nagypózokban, tour pose–t en suite.
A tanuló legyen képes a hatékony önálló tanulásra, az önálló feladatvállalásra és szerepvállalásra, a
tananyagból összeállított, összetett kombinációk előadására csoportos formában.

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A grand fouetté, a grand allegro–k, magasságának növelése

–

A balance helyzetek nagy pózokban való elsajátítása

–

A tanuló kombinációs készségének, mozgás memóriájának fejlesztése

–
A tánc–technikai biztonság erősítése, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság,
fogékonyság kialakítása

Tananyag
Rúdgyakorlat
–

Fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel

–

Double fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel

–

Soutenu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel

–

Frappé posé–val

–

Double frappé posé–val

–

Rond de jambe en l’air 45°–on plié–relevé–vel

–

Demi rond 90°–on féltalpon

–

Grand rond 90°–on féltalpon

–

Grand battement jeté pointé–vel

–

Balance féltalpon nagy pózokban

Középgyakorlat
–

Fondu 90°–on talpon en face és pózokban

–

Soutenu 90°–on talpon en face és pózokban

–

Relevé lent 90°–on plié–relevé–vel

–

Developpé 90°–on plié–relevé–vel

–

IV. arabesque 90°–on

–

Grand fouetté a la seconde–ból I. arabesque–be fordulva

–

Temps lié par terre 45°–on talpon

–

Pas de bourrée dessus–dessous en tournant

Tour–ok
–

Grand tour 1 fordulattal I. arabesque–ben és a la secondban

–

Tour tire–bouchon 2 fordulattal diagonálban chassé indítással

Allegro
–

Entrechat quatre

–

Royal

–

Jeté coupé–val 45°–on croisé–ban és effacée–ban előre haladva

–

Grand assemblé

–

Pas failli előre haladva

–

Contre temps

–

Jeté entrelacé.

Követelmények
A tanuló ismerje rúdnál az előírt tananyag mozdulatait féltalpon, fouetté–kat 90 fokon tartott szabad
lábbal, temps lied par terre–t hajlással és 45 fokon, grand tour–t egy fordulattal I. arabesque–ből,
entrechat–kat: quatre royal, grand allegro–kat: assamble, pas failli, entrelacé.
A tanuló legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni az általános műveltség más területeire, a
szakkifejezések, fogalmak megismerésére és gyakorlati alkalmazására, a tananyagból összeállított
összetett kombinációk előadására, csoportos formában.

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tánc színpadi követelményeinek megfelelő magatartás, előadásmód, tánctechnikai minőség
fejlesztése
–

A záróvizsga anyagának gyakorlása

–

A tanuló előadóművészi készségének fejlesztése

Tananyag
Rúdgyakorlat

–

Fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban

–

Double fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel pózokban

–

Soutenu 90°–on féltalpon pózokban

–

Frappé posé–val 1/2 fordulattal

–

Double frappé posé–val 1/2 fordulattal

–

Demi rond 90°–on plié–relevé–vel

–

Grand rond 90°–on plié–relevé–vel

–

Grand battement jeté balancoire

Középgyakorlat
–

Fondu 90°–on lábujjhegyre emelkedéssel en face és pózokban

–

Soutenu 90°–on féltalpon en face és pózokban

–

Grand fouetté 1/2 fordulattal

–

Temps lié par terre en tournent 1 fordulattal

–

Temps lié par terre 90°–on talpon

–

Grand battement jeté developpé–val en face és pózokban

Tour–ok
–

Tour degagé diagonálban

–

Pas emboité diagonálban

Allegro
–

Grand jeté

–

Grand assemblé en tournant

–

Grand fouetté 1/2 fordulattal

–

Pas couru

Spicc
Ajánlott gyakorlatok:
–

Relevé–k I., II., V. pozícióban

–

Échappé en face

–

Glissade előre, oldalra, hátra

–

Temps lie

–

Assamble soutenu

–

Pas de bourrée lábváltással en dehors és en dedans

–

Pas de bourrée suivi párhuzamos lábbal előre és hátra haladva

–

Pas de bourrée suivi V. pozicióban diagonálban és en tournant

–

Tour pas de bourrée

Követelmények
A tanuló ismerje rúdnál az előírt tananyag mozdulatait féltalpon, plié–relevé–s gyakorlatokat, tour
degagé–t, pas emboité–t diagonálban, a grand allegro–kat: grand jeté, grand assamblé, grand fouetté

A tanuló legyen képes a megszerzett ismeretanyagot beépíteni az általános műveltség más területeire, a
dinamikai különbségek megvalósítására, a kifejező előadásmódra, a kombinációk szólisztikus előadására, a
tananyagból összeállított összetett kombinációk előadása csoportosan

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje
A tanult tananyagot, szakkifejezéseket, fogalmakat, a lépések helyes kivitelezésének szempontjait, a
tudásszintjének megfelelő bonyolultabb kombinációkat és azok szabályait, az alapvető zenei jellemzőket, a
művészeti záróvizsga anyagát.

A tanuló legyen képes
A balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, a zene és a tánc összhangjának
megvalósítására, a dinamikai különbségek megvalósítására, a kifejező előadásmódra, az élmények és
érzések kreatív kifejezésére, művészi önkifejezésre, a hatékony önálló tanulásra, az önálló
feladatvállalásra, a táncok színvonalas teljesítésére, színpadi megjelenítésére, a megszerzett ismeretanyag
beépítésére az általános műveltség más területein, az előadások elemzésére, saját nézőpont kialakítására,
a pozitív beállítódások, magatartások és szokások kialakítására, az egészséges életvitelre,
kapcsolatépítésre hazai és nemzetközi vonatkozásban.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Klasszikus balett
45–50 perc

A vizsga tartalma
Rúdgyakorlatok
–
Technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok a
rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, adagio,
grand battement jeté gyakorlatok)
Középgyakorlatok
–
Különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok középen
(battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok alkalmazásával)
Allegro
–

Kis ugrások egyszerű kombinációk formájában

–

Nagy ugrások

Tourok
–

Forgások középen és diagonálban

A vizsga értékelése
–

A gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása

–

Technikai biztonság

–

Koordinált, esztétikus előadásmód

–

A gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése

–

Fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Balett rudak
Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz
Kották
Erősítő, hangfalak
CD–lejátszó, Videó – televízió – képfelvevő, DVD lejátszó
Kézikönyvár: szakirodalom, kiadványok, újságok
CD–k, kazetták, DVD–k, videokazetták
Jelmezek, dresszek, fellépő ruhák

BALETT ELMÉLET

A balett elmélet tanítása a tanult tananyaghoz kapcsolódik. A klasszikus balett szabályait 1661–ben a
francia Táncakadémia foglalta rendszerbe. Ez idő óta a klasszikus balett terminológia nyelve a francia. A
balett elmélet oktatás célja, hogy a tanuló a francia szakkifejezéseket értse és az ahhoz kapcsolódó
gyakorlatokat be tudja mutatni

Alapfokú évfolyamok

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A tanuló nyelvi képességének, memóriájának, koncentrációs képességének fejlesztése

Tananyag
Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése
–

I., II., IV., V. pozíciók

–

Demi plié

–

Grand plié

–

Battement tendu

–

Battement tendu jeté

–

Battement tendu jeté pointé

–

Rond de jambe par terre

–

Fondu

–

Soutenu

–

Frappé

–

Double frappé

–

Relevé lent

–

Developpé

–

Grand battement jeté

–

Pas de bourrée

–

Sur le cou–de–pied helyzetek

–

Passé helyzet

–

Croisé póz nagy kartartással előre és hátra

–

Éffacée póz nagy kartartással előre és hátra

–

I., II., III. arabesque.

–

Temps lié par terre tagoltan en dehors, en dedans.

–

I., II., III. Port de bras.

Allegro
–

Sauté

–

Petit echappé

–

Assemblé oldalra.

–

Glissade oldalra

–

Sissonne simple en face

–

Changement

–

Pas chassé előre és oldalra

Követelmények
A tanuló ismerje a rúd– és középgyakorlatok különböző elemeit, neveit, és azok magyar jelentését. A
lábmagasságokat 35 fok, 45 fok, 90 fok, a croisé és effaceé pózokat és az I., II., III. arabesque pózokat
A tanuló legyen képes felismerni a különböző gyakorlatokat, azokat megnevezni és a nevük alapján azokat
csoportos formában bemutatni.

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A tanuló idegen nyelvi kompetenciájának, memóriájának fejlesztése

–

Az önálló, tudatos munka kialakítása

Tananyag
Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése
–

Demi plié és grand plié IV. pozícióban

–

Battement double–tendu nyújtott lábbal és demi–plié–vel

–

Battement tendu jeté passé par terre

–

Battement tendu jeté–developpé

–

Grand rond de jambe par terre en dehors és en dedans

–

Fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel

–

Double fondu 45°–on talpon

–

Demi rond 45°–on talpon

–

Grand ronde 45°–on talpon

–

En dehors és en dedans jelentése

–

Frappé és double frappé féltalpon.

–

Előkészítő a rond de jambe en l’ air–hez

–

Developpé passé,

–

Petits battement sur le cou–de–pied

–

Attitude helyzetek

–

Relevé egy lábon

–

Balance lábujjhegyen rendkívüli sur le cou–de–pied–ben tartott szabadlábbal

–

Écarté előre és hátra pózok nagy kartartással, spiccel a földön

–

Temps lié par terre hajlással

–

Pas de bourré en dehors

Tour–ok
–
zárva

Preparáció a tour sur le cou–de–pied–hez II., IV., V. pozícióból en dehors és en dedans V. pozícióba

–

Tour sur place

Allegro
–

Temps levé sauté volé V. pozícióban előre haladva

–

Petit jeté oldalra, rúddal szemben

–

Échappé 1/4 és 1/2 fordulattal

–

Double assemblé oldalra

–

Sissonne fermé 45°–on oldalra

–

Pas de chat – olasz forma

Követelmények
A tanuló ismerje a nagy pózok használatát rúdnál, elsősorban a battement–oknál, a 1/2 és 3/4
fordulatokat rúdnál és középen
A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek felismerésére, megkülönböztetésére és a
nevük alapján azok csoportos bemutatására

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Nyelvi és táncmemória fejlesztése

–

Az esztétikai–művészeti tudatosság és a fizikai állóképesség növelése

Tananyag
Az alábbi lépések, elemek felismerése, megnevezése, értelmezése
–

Battement tendu pózokban nagy kartartással

–

Battement tendu jeté pózokban nagy kartartással

–

Battement tendu jeté pointé pózokban nagy kartartással

–

Double fondu 45°–on féltalpra emelkedéssel

–

Soutenu 45°–on féltalpra emelkedéssel

–

Demi rond 45°–on féltalpon

–

Grand ronde 45°–on féltalpon

–

Rond de jambe en l’ air talpon

–

Fouetté talpon 1/2 fordulattal

–

Relevé lent pózokban

–

Developpé pózokban

–

Grand battement jeté pointé előre, oldalra, hátra

–

Mély hajlások előre és hátra

–

Balance lábujjhegyen 45°–on tartott szabadlábbal

Középgyakorlat
–

Battement tendu en tournant 1/8 és 1/4 fordulatokkal

–

Fondu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással

–

Soutenu 45°–on talpon, pózokban kis kartartással

–

Relevé lent 90°–on talpon, pózokban

–

Developpé 90°–on talpon, pózokban

–

Pas balancé en face és 1/4 fordulattal

–

Pas bourrée en dedans

–

IV. port de bras

Tour–ok
–

Egy tour sur le cou–de–pied II., IV., V. pozícióból

–

Tour pas de bourrée diagonálban

–

Tour chainé diagonálban

Allegro
–

Changement egy fordulattal

–

Assemblé előre és hátra

–

Glissade előre és hátra

–

Petit jeté oldalra

Követelmények
A tanuló ismerje a nagy pózokat a rúdnál, a battement–ok en tournant formáit, a kispózokat középen, a
tanult diagonál forgásokat

A tanuló legyen képes az adott év meghatározott lépéseinek felismerésére, megkülönböztetésére és a
nevük alapján azok csoportos bemutatására

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A korábbi évfolyamokon tanultak összegzése

–

Az alap és összekötő lépések megkülönböztetése

–

A dinamikai különbségek felismerése

–

Az ugrás csoportok megkülönböztetése

–

A francia nevek memorizálása

–

A kiejtés tökéletesítése

Tananyag
–

Az előző három év tananyagának összegzése

–

A gyakorlatok neveinek memorizálása

–

A helyes kiejtés rögzítése

–

Nagy pózok szabályai a rúdnál

–

Kis és nagy pózok szabályai a középgyakorlatokban

–

Összekötő lépések

–

A tour preparációk formái

–

A diagonál forgások fajtái

–

Az ugrások csoportjai és elnevezései

–

Az alapfokú művészeti vizsga anyaga

Követelmények
A tanuló ismerje az előző évek lépésanyagát, az alapfokú művészeti vizsga anyagát
A tanuló legyen képes megkülönböztetni az alaplépéseket az összekötő lépésektől, ismerje fel a
gyakorlatok közötti dinamikai különbségeket, a forgások helyben és diagonálban végzett formáit, az
alapvető ugrások csoportjait, a kar– és lábpozíciókat, valamint a tanult pózokat

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje a rúd– és középgyakorlatok különböző elemeit, neveit, és azok magyar jelentését. A
lábmagasságokat, a croisé és effaceé pózokat, és az I., II., III. arabesque pózokat. A nagy pózok használatát
rúdnál és középen. A battement–ok en tournant formáit, a kispózokat középen, a tanult ugrásokat és
forgásokat
A tanuló legyen képes felismerni a különböző gyakorlatokat, azokat megnevezni, a gyakorlatok neve
alapján azokat csoportos formában bemutatni

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Balett elmélet 5 perc
Balett gyakorlat 40 perc

A vizsga tartalma
A bemutatott gyakorlatok nevének felismerése és értelmezése szóban és gyakorlatban.
Rúdgyakorlatok
–

A gyakorlatok neve, preparációja, kiinduló lábhelyzete

–

A lábmagasságok megkülönböztetése

–

Dinamikai jellemzők

–

A pózok szabályai a rúdnál

Középgyakorlatok
–

A battement–ok en tournant formái

–

Kis és nagy pózok szabályai

–

I. II. III. IV. port de bras

Allegro
–

Az ugrások csoportjai és elnevezésük

–

Az en tournant szabályai

–

A nagy ugrások jellemzői

Tour–ok

–

Tour preparációk II. IV. és V. pozícióban

–

A diagonál tourok elnevezései

A vizsga értékelése
–

A gyakorlatok értelmezése és pontos bemutatása

–

A szabályok ismerete

–

A helyes kiejtés

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Balett rudak
Zongora, vagy gyorsításra, lassításra alkalmas hangtechnikai eszköz
Kották
Zenei Cd–k, CD lejátszó
Klasszikus balett DVD–k, DVD lejátszó
Erősítő, hangfalak
Videó – televízió – képfelvevő
Videokazetták

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.
–
A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó
műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése.
–
A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális
kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a
saját tapasztalatszerzés ösztönzése. A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése.

Tananyag
A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a művészi mozgás
nyelvezete
Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok

Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján
A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása
A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz táncmesterek, a
balett gyökerei
A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása
Noverre és a cselekményes balett
A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) koreográfusai, ( Jules
Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek

Követelmények
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött
eseményeket, helyszíneket, műveket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben illetve önálló
gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések
felismertetése.
–
A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó
műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése.

–
A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális
kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése. A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a
saját tapasztalatszerzés ösztönzése. A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése.

Tananyag
Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában
Marius Petipa munkássága
Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev–balett
Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára
Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében
A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága
Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik

Követelmények
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi
táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb eseményeit, az országos
rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak
megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a
tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét
Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit

A tanuló legyen képes
A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben alkalmazni, tudását a
kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani
Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll:

A vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet
30–40 perces írásbeli
5–8 perces egyéni beszélgetés

A vizsga tartalma
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll

Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését
valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról
–

Választható témakörök:

–

Az őskor táncművészete

–

A középkor jellemző táncformái

–

A reneszánsz és barokk kor táncélete

–

A romantika

–

A reformkor táncélete

–

A XX. század táncélete

–

Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon

–

A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei

A vizsga értékelése
Írásbeli vizsga
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a
vizsga elnöke hagy jóvá

Szóbeli vizsga

A tananyagtartalom elsajátításának mértéke
Az összefüggések ismerete
A szakmai kommunikáció fejlettsége
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a
vizsga elnöke hagy jóvá

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Videólejátszó vagy DVD–lejátszó
Televízió
Magnetofon
Diavetítő
CD–lejátszó
Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán)
Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat)
Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok)
Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok)

KREATÍV GYERMEKTÁNC

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék megvalósítása, a
különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének megélése. A képzés célja, hogy a
tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen
testének képességeivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség
alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját.
Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs
készségének, kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A tanuló mozgáskészségének fejlesztése

–

A tanuló tér és formalátásának fejlesztése

–

A tanuló önfegyelmének növelése

–

A koncentrációkészség növelése

–

A megfigyelőképesség kialakítása

–

A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése

–

A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása

–

A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése

–

A szocializációs folyamatok fejlesztése

Tananyag
Ismerkedő táncok
Ábrázoló táncok
Csoportos táncok
Ünnepi táncok
Izom puzzle/testtudati táncok
Kitalálós játékok
Ábrázoló és csoportjátékok
Anyaggal való játékok

Követelmények
A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat.
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és csoportválasztásra, a
játéktevékenységre.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A kreativitás fejlesztése

–

A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése

–

A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása

–

A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása

–

Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása

–

A helyzetfelismerő képesség fejlesztése

–

A megoldási lehetőségek feltérképezése

–

A döntésképesség növelése

–

A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása

–

A szociális érzékenység fejlesztése

Tananyag
Energia levezető, összehangoló játékok
Koncentrációt növelő játékok
A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában
Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, járás, futás, ugrás)
Alapvető gyakorlattípusok használata:
Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása
Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma,

Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú mozgások tudatosítása
Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok
Zenei táncjátékok
Bizalmi játékok
Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok
Koncentrálós és kitalálós játékok
Ábrázoló és csoportjátékok
Anyaggal való játékok

Követelmények
A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, kontrasztvariációk,
akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat.
A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák gyakorlati
megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli és ritmikai
alapfogalmak gyakorlati alkalmazására.

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
–

Az óvodából hozott játékműveltség felmérése és a játékbátorság fejlesztése

–

A szabálytudat a közösségi érzés tudatos kialakítása, a szocializációs folyamatok elősegítése

–

A mozgáskészség, a kommunikációs képesség, fejlesztése, a szerepvállalás ösztönzése

Tananyag
Alapvető mozdulattípusok gyakoroltatása (járás, futás, ugrás)
Az ugrás technikai előkészítése
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 gyermekjátékok

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, az alakzatokba rendeződésre, a játéktevékenységre

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A szabálytudat kialakítása, a játékműveltség, játékbátorság, a kommunikációs készségek
fejlesztése
–
Variációs tevékenységekkel az improvizációs készség kialakítása, élmény és játékközpontúságon
keresztül a közösségi érzés elmélyítése, a szocializációs folyamatok elősegítése

Tananyag
Alapvető mozdulattípusok gyakoroltatása (járás, futás, ugrás)
Az ugrás technikai előkészítése, ugrás típusok
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 gyermekjátékok

Követelmények
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, játékfűzéseket, az alakzatokat, a
játékszabályokat
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, az alakzatokba rendeződésre, a játéktevékenységre

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.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A közösségi tevékenységhez szükséges alkalmazkodó képesség, a közösségi érzés kialakítása

–
A ritmus–, térérzék, a mozgáskoordináció, a kommunikációs képességek fejlesztése, aktív
szerepvállalás ösztönzése, elősegítése
–

A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása

Tananyag
Énekes–táncos népi gyermekjátékok (szerepjátékok, párválasztó játékok)
A Dunai Táncdialektus ugrós táncai közül választott a helyi tantervben meghatározott táncanyag
(csoportos, páros formái)

Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása
Improvizáció
A választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok

Követelmények
A tanuló ismerje a játéktípusok különböző változatait, szövegét, cselekményét és szabályait, a választott
táncanyag alapelemeit, jellegzetes mozdulatait, a tánchoz kapcsolódó népdalokat, az összeállított
táncfolyamatokat
A tanuló legyen képes a tanult táncok csoportos improvizatív bemutatására, a közösségen belüli aktív
tevékenységre és szerepvállalásra

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az elsajátított játékműveltség elmélyítése, a közösségi tevékenységhez szükséges alkalmazkodó
képesség fejlesztése, az alapvető mozdulattípusok tudatos használata, a választott táncanyag néprajzi
környezetének megismertetése
–

Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése

–
A táncalkalmak, viselkedésmódok, illemszabályok megismertetése a megfelelő táncos magatartás
elsajátítása
–

A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása

–
Az improvizációs készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a mozgásemlékezet, a fizikai
állóképesség fejlesztése

–
A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi identitás
erősítése
–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

Tananyag
A Dunai Táncdialektus ugrós táncai közül választott a helyi tantervben meghatározott táncanyag bővítése
(szóló, eszközös–ugrós)
Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása
Improvizáció
Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene jellemzői, jellegzetes
zenekarok, hangszerek
Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok jellemzői, a tánc funkciói,
táncalkalmak
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései

Követelmények
A tanuló ismerje a választott táncanyag alapelemeit, alapvető mozdulatait, a szóló forma táncos
lehetőségeit, a tánc néprajzi földrajzi környezetét, a tánchoz kapcsolódó népdalokat, az összeállított
táncfolyamatokat, koreográfiát
A tanuló legyen képes a tanult táncok csoportos páros és szóló bemutatására, a magabiztos
eszközhasználatra, a táncos improvizációra

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tánctípusok fogalmának kialakítása, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai jellemzőinek
felismertetése és alkalmazása
–

Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése

–

A körtáncok technikai előkészítése

–
Az egyes tánctételek funkciójának, a csárdás ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek
megismertetése
–
A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek
megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása
–
A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás
elsajátítása
–

A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása

–
Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése
–
A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női
szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése
–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

Tananyag
A Dunai táncdialektus vagy a Tiszai táncdialektus karikázói közül választott, a helyi tantervben
meghatározott karikázó
A Tiszai táncdialektus verbunk és csárdás táncai közül választott a helyi tantervben meghatározott
táncanyag (csoportos, páros)

Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása
Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene jellemzői, jellegzetes
zenekarok, hangszerek
Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok jellemzői, a tánc funkciói,
táncalkalmak, régi és új stílusú táncok
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései
Követelmények
A tanuló ismerje a verbunk és csárdás alapvető elemeit, a jellegzetes összekapaszkodási módokat, a
tartás–ellentartás szerepét, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai összetevőit
A tanuló legyen képes a tánc közbeni éneklésre, a körtartásra, a páros viszony kialakítására, a táncos
improvizációra, a táncfolyamatok bemutatására

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az egyes tánctételek funkciójának, a csárdás ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek
megismertetése
–
A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek
megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása
–

A forgás és forgatás technikájának fejlesztése

–
A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás
elsajátítása
–

A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása

–
Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése
–
A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női
szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése
–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

Tananyag
A Tiszai táncdialektus verbunk és csárdás táncai közül választott a helyi tantervben meghatározott
táncanyag (csoportos, páros)
Az Erdélyi Táncdialektus területéről az alábbi táncok közül választott, a helyi tantervben meghatározott
tánc: széki négyes és csárdás, vagy a szilágysági táncok, vagy moldvai táncok
Koreográfia, vagy táncetűd összeállítása
Zenei ismeretek: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, a tánczene jellemzői, jellegzetes
zenekarok, hangszerek
Táncfolklorisztika: a választott táncanyag földrajzi elhelyezkedése, a tánctípusok jellemzői, a tánc funkciói,
táncalkalmak, régi és új stílusú táncok
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései

Követelmények
A tanuló ismerje a verbunk és csárdás alapvető elemeit, a jellegzetes összekapaszkodási módokat, a
tartás–ellentartás szerepét, a tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai összetevőit, a körtáncokat
A tanuló legyen képes a tánc közbeni éneklésre, a körtartásra, a páros viszony kialakítására, a táncos
improvizációra, a táncfolyamatok bemutatására, a forgások, forgatások egyensúlyának, dinamikájának
megvalósítására

JAZZ–TECHNIKA

Nélkülözhetetlen az új táncstílusok ismerete. A klasszikus balett szigorú kötöttségei mellett fontos
megismertetni a tanulókat a test használatának újabb lehetőségeivel, az izolációval, a lazítás–feszítés
módozataival. Ezen technikák összessége fejleszti a tanuló stílusérzékét, a test izomfunkcióinak széles
skálán történő alkalmazását és nyitottságát az újabb tánctechnikák iránt

Alapfokú évfolyamok

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A testrészek izolált mozgásai

–

A jazz–technika alapjainak, alappozícióinak, kartartásainak, alaplépéseinek megismertetése

–

A tanuló koordinációs készségének fejlesztése

–

A klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadásának elősegítése

Tananyag
Izolációs tréning

–

A kiinduló helyzet parallel II. pozíció.

Hajlítások, hajlások
–
A nyaki szakasz hajlítása és nyújtása előre, oldalra, hátra koordinálva demi plie–vel, majd
szaggatott irányú fejkörzés demi plie–vel és nyújtással koordinálva
–
Vállízületek mozgatása előre, hátra koordinálva demi plie–vel és nyújtással, majd körzése előre
illetve hátra indítva.
–
Nyaki–, háti szakasz vállizületekkel együttes hajlítása és nyújtása előre, oldalra és hátra
koordinálva demi plié–vel
–

Szaggatott törzskörzés koordinálva demi plie–vel és nyújtással.

–
Nyaki, háti, deréki szakasz hajlítása és nyújtása előre, oldalra, hátra, majd szaggatott törzskörzés
koordinálva demi plie–vel és nyújtással.

Döntések
–
Csípőízületből törzsdöntés és visszaemelés előre, oldalra, hátra koordinálva térdnyújtással és demi
plie–vel, majd körzés szaggatottan térdek nyújtva.

Fordítások
–

Nyaki szakasz fordítása oldalra

–
Nyaki, háti és deréki szakasz fordítása oldalra majd vissza, koordinálva demi plie–vel és nyújtással,
karok II. pozícióban, kézfej flex–tartásban
–
Törzsdöntésben előre, törzsfordítás oldalra, jobbra, illetve balra koordinálva demi plie–vel, és
nyújtással, karok II. pozícióban, kézfej flex–tartásban

–
Hátra dőlésben törzsfordítás jobbra és balra grand plie–ben, karok II. pozícióban, kézfej flex–
tartásban

Tolások
–

Nyaki szakasz tolása előre, oldalra, hátra, majd szaggatott körzés

–

Csípő tolása előre, oldalra, hátra, majd szaggatott körzéssel

–

Csípő tolása előre, oldalra, hátra demi plié–ben, majd szaggatott körzéssel

Törzsgyakorlatok kombinációi
–
Törzshajlítások és döntések kombinációi koordinálva demi plie–vel és nyújtással előre, hátra,
oldalra karhasználattal
–
Contraction–release törzsfordítással kombinálva karhasználattal demi plie és nyújtással, egyenes
tartásban, előre döntésben és homorításban a release helyzetben
–

Törzshullámok melyben szerepel az összes tanult helyzet, előre, hátra és oldalra karhasználattal

–

Battement tendu és jeté parallel I. pozícióban, kombinálva jazz port de bras–val

–

Demi és grand plié parallel és en dehors pozíciókban, jazz port de bras–val

–

Grand battement jeté jazz port de bras–val

Lépések
–
Előre–hátra, jobbra–balra illetve négyszögben, kar koordinációkkal és különböző tempóban
gyakorolva
–

Merenge

–

Swing

–

Afró

–

Funki

–

Boogi walk egy csípőkőrrel majd két csípőkörrel

–

Lebegő funki

Jazz kartartások és port de bras–k
Ugrás
–

Soutte parallel I. pozícióban jazz–port de bras–val, majd negyed, fél és egész fordulattal.

Követelmények
A tanuló ismerje a jazz–technika alapjait, alappozícióit, kartartásait, testrészeinek izolált mozgását, az alap
jazz lépéseket
A tanuló legyen képes a koordinált izolált mozgásra, a parallel és en dehors helyzetek használatára, a
tudatos testhasználatra, amit a jazz–technika megkövetel

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok:
–

A testrészek izolált mozgásai

–

A jazz–technika alapjainak, alappozícióinak, kartartásainak, alaplépéseinek megismertetése

–

A tanuló koordinációs készségének fejlesztése

–

A klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadásának elősegítése

Tananyag
Izolációs tréning
–
A tréning tananyaga megegyezik az előző évben tanultakkal. A különbség a technikai
kivitelezésben és a stílusos előadásmódban látható.

Törzsgyakorlatok kombinációi
–
Törzshajlítások és döntések kombinációi koordinálva demi plie–vel és nyújtással előre, hátra,
oldalra karhasználattal
–
Contraction–release törzsfordítással kombinálva karhasználattal demi plie és nyújtással, egyenes
tartásban, előre döntésben és homorításban a release helyzetben
–

Törzshullámok melyben szerepel az összes tanult helyzet, előre, hátra és oldalra karhasználattal

–
Battement tendu és jeté parallel I. pozícióban, és en dehors I. pozícióban, kombinálva jazz port de
bras–val
–

Demi és grand plié parallel és en dehors pozíciókban, jazz port de bras–val

–

Grand battement jeté jazz port de bras–val

Lépések
–
Előre–hátra, jobbra–balra illetve négyszögben, kar koordinációkkal és különböző tempóban
gyakorolva

–

Merenge

–

Swing

–

Afró

–

Funki

–

Boogi walk egy csípőkőrrel majd két csípőkörrel

–

Lebegő funki

–

Chassé–k diagonálban

Jazz kartartások és port de bras–k
Ugrás
–

Sauté parallel I. pozícióban jazz–port de bras–val, majd negyed, fél és egész fordulattal.

Követelmények
A tanuló ismerje a jazz–technika alapjait, alappozícióit, kartartásait, testrészeinek izolált mozgását, az alap
jazzlépéseket
A tanuló legyen képes a koordinált izolált mozgásra, a parallel és en dehors helyzetek használatára, a
tudatos testhasználatra, amit a jazz–technika megkövetel

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–

A testrészek izolációja

–

A gyakorlatokon belül alkalmazott kar, láb és törzs koordinációja

–

A tanuló stílusérzékének, előadó képességének fejlesztése

–

A tanuló technikai sokoldalúságának növelése

Tananyag
Középgyakorlatok
–

Plie gyakorlat: jazz port de bras–val, sarokemelés vállizolációval, II. I. IV. V. pozícióban

–
Battement tendu és jeté gyakorlatok: csípőízületből lábfordítások parallel helyzetből en dehors
helyzetbe hangsúlyos váltásokkal, előre, oldalra és hátra,
–
Grand battement jeté gyakorlatok: előre és oldalra, váltva hajlítva és nyújtva relevé–vel, majd
hajlított, és nyújtott lábbal
–

Mellkas tolások: oldalra, előre és hátra port de bras–val, contraction–ból indított hátrahajlással

Fekvő gyakorlatok
–

Háton fekvésben, homorítás és contraction

–

Hajlított lábhúzások parallelben kifelé és befelé

–

Nyújtott lábhúzások spiccben és flex–ben, előre

–
Felülés contraction–val és mellkas emeléssel, előre törzshajlítás belenyújtással döntésbe és
törzsfordítás karnyitással harmadikból második karpozícióba
–
Lábemelés a fej mögé a talajra, boka visszafeszítése, flex helyzetben saroktolások hátra, majd
visszagördülés fekvésbe

–
Felülés contraction–val, hajlított lábemeléssel, törzs– és lábnyújtás lebegőülésbe, majd
contraction és hanyattfekvés, páros lábemelés előre, majd leengedés (3x)

Ülő gyakorlatok
–

Terpeszülésben döntés és hajlítás belenyújtással előre, oldalra

Lépések
–

Triplett

–

Lépésvariációk izolációs port de bras–val

–

Jazz pas de bourée, majd forgással

Követelmények
A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatainak mozgásanyagát, a technikára jellemző harmonikus,
esztétikus, stílusjegyeket
A tanuló legyen képes az elsajátított technika gyakorlatokban történő alkalmazására, a stílusos
előadásmódra

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok:
–

A testrészek izolációja

–

A gyakorlatokon belül alkalmazott kar, láb és törzs koordinációja

–

A tanuló stílusérzékének, előadó képességének fejlesztése

–

A tanuló technikai sokoldalúságának növelése

Tananyag
Középgyakorlatok
–

Plié gyakorlat: jazz port de bras–val, sarokemelés vállizolációval, II. I. IV. V. pozicióban

–
Törzsgyakorlatok époulement helyzetekben: törzsfordítás, törzsdöntések és hajlások kombinációi
különböző irányokban port de bras–val
–
Battement tendu és jeté gyakorlatok: csípőízületből lábfordítások parallel helyzetből en dehors
helyzetbe hangsúlyos váltásokkal, előre, oldalra és hátra, doubl tendu–vel, utána jeté plie–vel, sur le cou–
de–pied–ből indítva. A végén passé–k, relevé–vel
–
Grand battement jeté gyakorlatok: előre és oldalra, váltva hajlítva és nyújtva relevé–vel, majd
hajlított, és nyújtott lábbal
–

Mellkas tolások: oldalra, előre és hátra port de bras–val, contraction–ból indított hátrahajlással

Fekvő gyakorlatok
–

Háton fekvésben, homorítás és contraction

–

Hajlított lábhúzások parallelben kifelé és befelé

–

Nyújtott lábhúzások spiccben és flex–ben, előre

–
Felülés contraction–val és mellkas emeléssel, előre törzshajlítás belenyújtással döntésbe és
törzsfordítás karnyitással harmadikból második karpozícióba

–
Lábak hajlítva terpeszben a talajon bokafogás. Csípő emelésben rugózás majd leereszkedés
contraction–val csigolyánként majd csípőemelés fejtetőig, utoljára kéztámasszal a vállaknál hídba feltol,
térdnyújtás súlypontáthelyezéssel a karokra
–
Lábemelés a fej mögé a talajra, boka visszafeszítése, flex helyzetben saroktolások hátra, majd
visszagördülés fekvésbe
–
Felülés contraction–val, hajlított lábemeléssel, törzs– és lábnyújtás lebegőülésbe, majd
contraction és hanyattfekvés, páros lábemelés előre, majd leengedés (3x)

Ülő gyakorlatok
–

Terpeszülésben döntés és hajlítás belenyújtással előre, oldalra

Lépések
–

Triplett

–

Lépésvariációk izolációs port de bras–val

–

Jazz pas de bourée, majd forgással

–

A tananyagra épülő lépéskombinációk

Tour–ok
–

Parallel helyzetben lábváltással és a nélkül

–

Parallel helyzetben pliében

–

Chainé

Követelmények

A tanuló ismerje a technika speciális gyakorlatainak mozgásanyagát, a technikára jellemző harmonikus,
esztétikus, stílusjegyeket
A tanuló legyen képes az elsajátított technika gyakorlatokban történő alkalmazására, a stílusos
előadásmódra

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Zenei Cd–k
Jazz–tánc DVD–k

GRAHAM–TECHNIKA

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, didaktikai
rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs forrás a színpadi tánc, a
tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a táncpedagógia hatékony eszköze.
A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai alapelveket tartalmazó
technika megismertetése.

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának
fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. A tananyagból nyert ismeretek beépítése
más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. Az
alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–technika
speciális térhasználatának felismertetése. A diagonális mozgás fejlesztése

Tananyag
Alapelemek, alapsorozatok
Talajon végzett gyakorlatok:
–

Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó gerincmozgások

–

Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába

–
Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés és az
oda–vissza ereszkedés technikáját
–

Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja

Álló helyzetben végzett gyakorlatok
–

Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése

–

Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése

–
Plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok
kombinációinak formájában, a központból indítva

Térben haladó gyakorlatok
–

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat

–

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással

–

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal gazdagíthatók

Követelmények
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer
alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham–
technika helyét a tánctörténetben
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris
szempontból helyes végrehajtására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának
fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése. A tananyagból nyert ismeretek beépítése
más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe, megtalálva a különbségeket és párhuzamokat. Az
alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–technika
speciális térhasználatának felismertetése. A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése

Tananyag
Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spiral, contraction–release ritmikai és dinamikai
nehezítésekkel
–
Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont–indítású
„contraction–release” és a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a talajról/talajra
Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület felhasználásával
és fékezésével
–
Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s
azok kombinációinak formájában
–

Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel

Térben haladó gyakorlatok:
–

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat

–

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással

–
Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó gyakorlatok bővítése:
lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző terekbe,
fordulatok kidolgozása a spiral elv alapjain
–
Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a „contraction–release”, valamint a „spiral”
elemeinek alkalmazása az ugrások közben
Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának szemléltetésére, az
egyéni képességek bemutatására

Követelmények

A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer
alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham–
technika helyét a tánctörténetben
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris
szempontból helyes végrehajtására

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

TÖRTÉNELMI TÁRSASTÁNC

A tantárgy célja a tanulókat megismertetni a XVI–XIX. századig terjedő időszak – a reneszánsz és barokk
korszakok – valamint a XIX. század báli táncainak korabeli anyagával, az adott korszakok szokásaival és
illemtanával

A történelmi társastáncok célja, hogy előmozdítsa a tanulók mozgáskultúrájának, ezen belül koordinációs
képességének, tér és formaérzékének, fizikai állóképességének fejlődését, továbbá a tanulók
koncentrálóképességének, zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának,
improvizációs készségének fejlesztését
Emellett alapozza meg és fejlessze a tanulók stílusismeretét, ízlését, magatartásának és társas
kapcsolatainak kulturáltságát, társaival való együttműködési képességét. Járuljon hozzá a tanulók előadói
készségének, művészi kifejező készségének sokirányú fejlődéséhez
Tágabb értelemben a tanuló váljon nyitottabbá az egyéb művészeti ágak irányába, fejlődjön komplex
korszemlélete és legyen képes a tanultakat az iskolai tananyagba sokoldalúan visszakapcsolni

Alapfokú évfolyamok

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való
elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által. A tanuló
mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az adott mozdulat–
és lépésanyagon keresztül
–
A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok
jelentéseinek megismertetése
–
A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a
koreográfiák által
–

A tanuló improvizációs készségének fejlesztése

Tananyag
XVI. századi reneszánsz társastáncok
Reneszánsz stíluselemek: testtartás, lábfejek helyzete, kéztartások, lépéstechnika, meghajlások
Francia reneszánsz körtáncok alaptípusai – Branle double, Branle simple, Branle gay, Branle de Bourgogne
Lépés és mozdulatanyag: double, simple, petit saut, pied en l’air, reprise, branle, capriole, révérence
A koreográfiák körben vagy láncban előadva. Díszítés improvizáció
A szabálytalan branle; Branle coupé Branle coupé Charlotte, Branle coupé Aridan
Zenei anyagmemorizálás, koreográfiatanulás
Táncos játékok
A tréfás, utánzó branle; Branle morgué, Branle des Chevaux, Branle des Lavandieres, Branle des Pois,
Branle de la Montarde
Zenei anyagmemorizálás, koreográfiatanulás, improvizatív gesztus lehetőségek
Páros táncok
Lépő tánc: Pavane
Lépés anyag: simple, double előre és hátra, conversion, fleuret
Különböző térforma lehetőségek, koreográfiatanulás
Ugrós tánc: Gaillarde
Lépésanyag: Cinq pas: grue, saut majeur, posture, cadence
Pas raccourci: révérence passagiere
Improvizált csoportos forma: Gaillarde lyonnoise

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok
jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos kivitelezésére, zene és tánc összhangjának betartására, a
csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre
4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló ismereteinek bővítése, az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való
elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által
–
A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az
adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az
alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek megismertetése
–
A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a
koreográfiák által
–

A tanuló improvizációs készségének és stílusérzékének fejlesztése

Tananyag
Barokk báli táncok
Barokk stíluselemek: testtartás, lábfejek kifele forgatottsága, pozíciók, lépéstechnika, plié, élevé, port des
bras
Előkészítő etüdök 3/4–es és 4/4–es barokk zenékre
Lépés anyag: demy coupé, pas de bourrée

Etüd 4/4–ben
Menüett
Lépés anyag: pas de menuet előre, hátra, és oldal irányokba, chassé, révérence
Menüett etüd 3/4–es zenére
Contredance français; Menuet
R. A. Feuillet: La BergPre, Menuet du Chevalier
Báli menüett szóló párra P. Rameau alapján
Koreográfia
Angol country dances
Lépések, figurák: slipping step, double, set, turn, siding, arms, meet, lead
J. Playford: Gathering peascods, Sellenger’s Round, Parsons farewell
Ismétlő anyag
Reneszánsz társastáncok
Gaillarde
Egyéb mozdulatelemek: ruade, croisé.
Cinq pas variációk: croisé, pieds joints
Egyéb variációk: fleuret, onze pas
Koreográfia, szóló párra

Követelmények

A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok
jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok pontos, stílusos bemutatására, zene és tánc összhangjának
betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való
elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által
–
A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az
adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül
–
A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok
jelentéseinek megismertetése
–
A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a
koreográfiák által
–

A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejező készségének fejlesztése

Tananyag
XIX. századi társastáncok
Polka
Alaplépések: polkalépés előre, oldalra, hátra, polkalépés 1/2 fordulattal szólóban és párban, Kreuzpolka
Koreográfia

Walzer
Alaplépések: walzer előre, walzer 1/2 fordulattal szólóban és párban, Valse–Mignon
Koreográfia
Francia négyes
Alaplépések: pas marché, pas élevé, pas chassé, chassé–formák, pas balancé, pas galop
Francia négyes választott tételei
Ismétlő anyag
Barokk báli táncok
Báli menüett szóló párra

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok
jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot
A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, zene és tánc összhangjának
betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló ismereteinek bővítése az adott történelmi társastáncanyag megfelelő korszakba való
elhelyezése, valamint a korabeli szokások és illemszabályok megismertetése által

–
A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az
adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül
–
A tanult történelmi társastáncok elnevezéseinek, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok
jelentéseinek megismertetése
–
A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a
koreográfiák által
–

A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejező készségének fejlesztése

Tananyag
Polonaise
Alaplépések: pas polonaise előre, hátra haladva
Koreográfia
Körmagyar
Lépések: Andalgó, bokázók, tétovázó, vágás, lejtő, verbunkos, magányforgó, kettős forgó, toppantó,
villám, kisharang, toborzó, urak magánya, friss, vitorlaforgás
Koreográfia a Szőllősi–féle körtánc alapján
Ismétlő anyag
Korszakonként egy–egy koreográfia

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult történelmi társastáncok elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok
jelentéseit, tudja a megfelelő történelmi korszakba elhelyezni a tanult történelmi társastáncanyagot

A tanuló legyen képes a tanult báli táncok stílusos és kifejező előadására, zene és tánc összhangjának
betartására, a csoportmunkában, a térforma kialakításban való fegyelmezett együttműködésre

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje a reneszánsz és barokk korszakok, valamint a XIX. század történelmi társastáncainak
elnevezéseit, az alkalmazott szakkifejezéseket, azok jelentéseit, tudja a tanult báli társastáncanyagot a
megfelelő történelmi korszakba elhelyezni
A tanuló legyen tisztában a tanult történelmi társastáncok stílusjegyeivel, legyen képes az elsajátított
koreográfiák stílusos és kifejező előadására, zene és tánc összhangjának betartására, a csoportmunkában,
a térforma kialakításban való precíz, fegyelmezett együttműködésre

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Történelmi társastánczenéket tartalmazó CD–k, történelmi társastánc DVD–k, történelmi társastánc
leírásokat tartalmazó könyvek, korabeli tánckönyvek magyar nyelvű kiadásai, viselettörténeti könyvek

TÁRSASTÁNC TANSZAK
Célja, hogy ismertesse meg a tanulóval a társastánc alapjait, technikai elemeit, a mozgás kapcsolatát a
zenével, a kombinációk és etűdök, koreográfiák megfelelő kivitelezését. 40 - A tanulás folyamatában
fejlődik a növendék fizikai állóképessége, ritmusérzéke, technikai tudás, koncentrálóképessége. - Kialakul a

rendszeres munka természetes igénye, az esztétikai érzéke finomodik és fejlődik előadói készsége. - A
viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása során tájékozottabb,
kifinomultabb lesz a mindennapi életben és a társas érintkezésben is. - Nyitottabb lesz a többi művészeti
irányzat felé, tudatosan figyeli, látogatja a táncművészeti eseményeket, ahol értő közönséggé válhat.
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Társastánc
Gyermektánc
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Történelmi társastánc
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A képzés tanszakai, tantárgyai:
Főtárgy: gyermektánc, társastánc
Kötelező tantárgyak:
történelmi társastánc, viselkedéskultúra, tánctörténet

4

4

4

4
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Szabadon választható tantárgy: a tanszak bármely tantárgya
Alapfokú évfolyamok
1. évfolyam
Fejlesztési feladatok – Az önálló ismeretszerzés, a folyamatos tanulás igényének kialakítása – Az
egyénnel és a csoporttal a hatékony és megfelelő kommunikálás elősegítése – A ritmusérzék,
technikai tudás, kezdeményezőkészség, az improvizációs készség fejlesztése
Tananyag A világtáncok kezdő, haladó motívumai, kombinációi A páros tánc szabályai (tánctartás,
a vezetés és követés, közlekedés a táncparketten) A táncos alkalmakkor való viselkedés szabályai
(bemutatkozás, felkérés, lekérés, leköszönés)
Követelmények A tanuló ismerje a világtáncok kezdő, haladó motívumait, tanult kombinációit, a
korok szokásait, viselkedési szabályait, magatartásformáit A tanuló legyen képes a táncos
alkalmakkor a tanultak gyakorlati alkalmazására, a világtáncok alapjainak kombinálására
2. évfolyam
Fejlesztési feladatok – A standard és a latin–amerikai táncok helyes testtartásának kialakítása – A
térben való tájékozódás, a lábtechnika, a ritmusérzék, a hallás fejlesztése, a közösségtudat
formálása – A megfelelő táncos magatartásmód kialakítása, mások elfogadása, a szocializációs
folyamatok elősegítése – A partnerek közötti kommunikáció javítása
Tananyag A standard és a latin tánctartás A ritmusok, ritmikák Táncirányok (Alignment)
Lábpozíciók (Feet Positions), Lábmunka (Foot Work) Az Angol keringő Closed changes, Natural
turn, Reverse turn alaplépései A Tangó Walk, Progressive side step, Progressive link, Closed
promenade alaplépései A Quickstep Quarter turn to right, Quarter turn to left (heel pivot), Natural
turn, Progressive chasse, Forward lock alaplépései A Cha–cha–cha Time step, Close basic, Open
basic, Fan, Hockey stick, Check from OCPP, Check from OPP alaplépései A Rumba Basic movement,
Alternative basic movement, Forward walks in close hold, Backward walks in close hold, Fan,
Hockey stick alaplépései A Jive Basic in place, Basic in fallaway, Change of place right to left,
Change of place left to right alaplépései
Követelmények A tanuló ismerje a tanult lépéseket, azok ritmikáját, a standard és latin táncokra
jellemző testtartást, a helyes lábmunkát, a lépések irányait, a táncirányokat A tanuló legyen képes

partnerével harmóniában a tanult táncanyag újraalkotására, a tanórákon megfelelő fizikai és
szellemi erőnléttel részt venni
3. évfolyam
Fejlesztési feladatok – A standard és a latin–amerikai táncok alaplépéseiben alkalmazott
forgásmennyiség, a használt akciók elsajátítása valamint a tanult lépésekből álló kombinációkon és
etűdökön keresztül a táncokra jellemző stílusos előadásmód kialakítása – A mozgáskoordináció,
mozgásemlékezet, fizikai állóképesség fejlesztése, a zenei beosztáshoz, frázisokhoz való igazodás,
a zenei hangsúlyok tudatosítása – A technikai elemek alkalmazása, az egymást segítő táncos
partnerkapcsolat kialakítása – A nemzetközi táncanyag elmélyítése, a tanult táncok technikai
tökéletesítése
Tananyag A latin táncokban használt akciók (Action Used) A standard táncokban alkalmazott
forgásmennyiség (Amount of Turn) Az Angol keringő Natural spin turn, Whisk, Chasse from
promenade position alaplépései A Tangó Rock turn, Open reverse turn lady outside, Back corté
alaplépései . A Quickstep Natural turn with hesitation, Natural pivot turn, Natural spin turn,
Chasse reverse turn alaplépései A Cha–cha–cha Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm
turn to right, Under arm turn to left, Shoulder to shoulder, Hand to hand, Open hip twist, Turkish
towel alaplépései A Rumba Spot turn to left, Spot turn to right, Under arm turn to left, Under arm
turn to right, Check from OCPP, Check from OPP, Hand to hand alaplépései A Jive Link, Change of
hands behind back, American spin, Left shoulder shove alapfigurái A tanult alaplépésekből és
alapfigurákból összeállított kombinációk és etűdök
Követelmények A tanuló ismerje a tanult lépéseket, az alkalmazott forgásmennyiséget és a
használt akciókat, az alaplépésekből és alap figurákból összeállított kombinációkat és etűdöket A
tanuló legyen képes a tanult technikák alkalmazására, a kombinációk és etűdök párban történő,
stílusos előadására, a táncos–táncosnő harmonikus kapcsolat kialakítására
4. évfolyam
Fejlesztési feladatok – A latin táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban alkalmazott testfordulatok
elsajátítása, a standard táncok alaplépéseiben és alapfiguráiban használt emelkedés, süllyedés
fejlesztése – A térbeli tájékozódás, előadói készség javítása – A megfelelő viselkedésmódok
kialakítása, az illemszabályok alkalmazása – Stílusos előadásmód, tudatos gyakorlás

Tananyag A latin táncokban alkalmazott testfordulatok (Body Turn) A standard táncokban használt
emelkedés, süllyedés (Rise and Fall) A Slowfox Feather, Three step, Natural turn, Reverse turn,
Closed impetus and feather finish alaplépései Az Angol keringő Closed impetus, Hesitation change,
Outside change alap figurái A Tangó Open reverse turn lady in line, Progressive side step reverse
turn alap figurái A Quickstep Closed impetus, Back lock alap figurái A Samba Natural basic
movement, Reverse basic movement, Side basic movement, Outside basic movement, Progressive
basic movement, Whisks to left, Whisks to right, Promenade samba walks, Side samba walk,
Stationary samba walks alaplépései A Cha–cha–cha Alemana, Cross basic, Cuban break in Open
position alap figurái A Rumba Natural top, Close hip twist, Alemana alap figurái A Jive Curly whip,
Whip, Throwaway whip alap figurái A tanult alaplépésekből és alapfigurákból összeállított
koreográfiák
Követelmények A tanuló ismerje a tanult alaplépéseket, alapfigurákat és az ezekből összeállított
etűdöket, az alkalmazott testfordulatokat valamint az emelkedést és süllyedést A tanuló legyen
képes a tanult technikák párban történő alkalmazására, az etűdök pontos kivitelezésére
5. évfolyam
Fejlesztési feladatok – A standard táncokban használt ellentétes törzsmozdulat és testhajlás
elsajátítása az alapfigurákban – A tanulói előadói készség, ritmusérzék, mozgásemlékezet
fejlesztése, stílusérzék kialakítása – Az önálló alkotás, a szabad improvizáció fejlesztése, a
koreográfiák élményszerű előadása – A múlt és jelen értékeinek befogadása, a tánc és
társművészetek iránti érdeklődés felkeltése
Tananyag Ellentétes törzsmozdulat (CBM) és a testhajlás (Sway) fogalma A Bécsi keringő Natural
turn, Change from natural to reverse, Change from reverse to natural alapfigurái A Slowfox
Natural weave, Change of direction, Basic weave alapfigurái Az Angol keringő Reverse corté, Back
whisk, Basic weave alapfigurái A Tangó Open promenade, Left foot and right foot rocks alapfigurái
A Quickstep Reverse pivot, Progressive chasse to right, Tipple chasse to right alapfigurái A Paso
doble Appel, Basic movement, Sur place, Chasses, Elevations, Huit alaplépései A Cha–cha–cha
Cuban break in open CPP, Split Cuban break in OCPP, Split Cuban break from OCPP and OPP
alapfigurái A Rumba Open hip twist, Side steps, Shoulder to shoulder alapfigurái A Jive Double
cross whip, Stop and go, Rolling of the arm alapfigurái A Samba Reverse turn, Corta jaca, Travelling
botafogos, Shadow botafogos, Promenade botafogo alapfigurái

Követelmények A tanuló ismerje a tanult alapfigurákat, az ezekből összeállított etűdöket, az
ellentétes törzsmozdulat és a testhajlás fogalmát A tanuló legyen képes alkalmazni a standard
táncokban használt ellentétes testmozdulatot és a testhajlást
6.évfolyam
Fejlesztési feladatok – Az új táncok alaplépéseinek elsajátítása és a már ismert táncok
alapfiguráinak egymásra épülése – A koncentrálóképesség, kombinációs készség,
rendszerszemlélet fejlesztése A tanult technikai elemek együttes alkalmazása, a technikai elemek
összefüggéseinek felismerése
Tananyag A Bécsi keringő Reverse turn alapfigurája Az Angol keringő Double reverse spin, Reverse
pivot, Back lock, Progressive chasse to right alapfigurái A Tangó Natural twist turn, Natural
Promenade turn alapfigurái A Quickstep Running finish, Natural turn and back lock, Double
reverse spin alapfigurái A Slowfox Closed telemark, Open telemark and feather ending, Top spin
haladólépései A Paso doble Attack, Separation, Sixteen, Twist turn, Promenade, Promenade close
alapfigurái . A Cha–cha–cha Changing feet variációk 1, 2, 3 alapfigurái A Rumba Forward walks in
shadow position, Alemana from open facing position with handshake hold, Advanced opening out
movement, alapfigurái A Samba Travelling voltas, Criss cross , Volta spot turn to right for lady,
Volta spot turn to left for lady, Continuous volta spot turn alapfigurái A Jive Promenade walks
slow, Promenade walks quick, Change of place with double spin haladólépései Követelmények A
tanuló ismerje a standard és latin táncok alaplépéseit, alapfiguráit, a Slowfox és a Jive tanult
haladólépéseit A tanuló legyen képes a tanult lépések letáncolására szólóban és párban
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után A tanuló ismerje A világtáncok kezdő– és
haladólépéseit, tanult kombinációit, a korok szokásait, viselkedési szabályait, magatartásformáit A
standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépéseit,
alapfiguráit, a latin– amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplépéseit,
alapfiguráit és tánctechnikai feladatait, a Slowfox és a Jive tanult haladólépéseit A
szakkifejezéseket, fogalmakat, a szakmai anyagok hozzáférési lehetőségét A táncparkett szabályait
A tanuló legyen képes A tanultak gyakorlati alkalmazására és a világtáncok alapjainak
kombinálására Az általánosan elfogadott viselkedési szabályok gyakorlati alkalmazására, a
közösségépítésre. A másság elfogadására, véleménynyilvánításra és a demokratikus
magatartásformák elsajátítására A tanult táncok (kombinációk, etűdök, koreográfiák) pontos és
stílusos előadására, a páros és csoportos feladatok végrehajtására A fogalmak megértésére,

értelmezésére, a helyes és kreatív nyelvhasználatra a társadalmi és kulturális tevékenység során.
Anyanyelvén és a nemzetközi táncnyelven kommunikálni A térben történő eligazodásra, a zenei
lüktetési rendhez, zenei egységhez való igazodásra Az önálló feladatvállalásra, az önálló
ismeretszerzésre Művészi előadásra, az improvizációra, az alapfokú művészeti vizsga
követelményeinek teljesítésére
A művészeti alapvizsga követelményei A vizsga részei A vizsga gyakorlati vizsgából áll A vizsga tantárgya és
időtartama: Társastánc főtárgy, 20–25 perc A vizsga tartalma – A társastánc gyakorlati vizsga a szaktanár
által összeállított tánckombinációk bemutatásából áll – A tanulók párosan, csoportos formában, önálló
előadásban mutatják be a táncokat 2–2 percben, miközben számot adnak a standard és latin tánctartás, a
különböző ritmusok, stílusok, táncirányok, tánctechnikák ismeretéről – A standard táncok (Angol keringő,
Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, alapfigurái, a latin– amerikai (Samba, Cha–cha–cha,
Rumba, Paso doble, Jive) táncok alaplépései, alapfigurái, a Slowfox (Closed telemark, Open telemark and
feather ending, Top spin) és a Jive (Promenade walks slow, Promenade walks quick, Change of place with
double spin) haladólépései A vizsga értékelése – a standard táncok és a latin–amerikai táncok
kombinációinak pontos kivitelezése, – a zene és a tánc összhangjának betartása, – a technikai biztonság, –
a tánc stílusának megfelelő előadásmód, – a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos
munkában.
Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló ismereteinek bővítése a modern társastáncanyag megfelelő korszakba való elhelyezése,
valamint az illemszabályok megismertetése által
–
A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az
adott mozdulat– és lépésanyagon keresztül. A tánctartás, a vezetés és követés szabályainak elsajátítása, a
közlekedés a táncparketten

–
A világtáncok kezdő figuráinak, az alkalmazott szakkifejezéseknek, azok jelentéseinek
megismertetése
–
A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a
koreográfiák által
–

A tanuló stílusérzékének, előadói készségének, művészi kifejező készségének fejlesztése

Tananyag
Alaplépések és táncok
Angolkeringő
Bécsi keringő
Foxtrott
Tangó
Blues
Rumba
Cha–cha–cha
Szamba
Jive
Paso doble

Követelmények
A tanuló ismerje a világtáncok kezdő figuráit, a kor szokásait, viselkedési szabályait, magatartásformáit

A tanuló legyen képes táncos alkalmakkor a tanultak alkalmazására, a világtáncok alapjainak
kombinálására

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
A világtáncok haladó figuráinak megismertetése, az improvizációs készség fejlesztése
A tanuló mozgáskultúrájának, ritmusérzékének, zenei és koreográfiai memóriájának fejlesztése az adott
mozdulat– és lépésanyagon keresztül
A tánctartás, a vezetés és követés szabályainak elsajátítása, a közlekedés a táncparketten
A tanuló tér és formaérzékének, társaival való együttműködési képességének fejlesztése a koreográfiák
által
A tanuló ízlésének, alkalmazkodó készségének, kombinációs készségének fejlesztése

Tananyag
Alaplépések és táncok
Angolkeringő
Foxtrott
Tangó
Rumba
Cha–cha–cha
Jive

Rock and roll

Követelmények
A tanuló ismerje a világtáncok kezdő és haladó figuráit, a tanult kombinációkat
Legyen képes a tanuló a világtáncok alapjainak kombinálására a két év anyagából, táncos alkalmakkor a
tanultak alkalmazására

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek, világtánc zenéket tartalmazó CD–k, társastánc DVD–k, a terem
méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó

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 tantárgyak:
Népi játék (1–2. előképző évfolyamon)
Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon)

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Előképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

2

3–4

3–4

3

3

3

3

3–4

3–4

3

3

1

1

1

1

1

1

Kötelező tantárgy
Kötelezően választható
tantárgy

1

1

Továbbképző

1

1

Választható tantárgy

2

2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

Összes óra:

2–4

2–4

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második
helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző
évfolyamainak számát jelenti

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak
vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet

A tanítási órák időtartama: 45 perc

A NÉPTÁNCOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és elmélyítése,
hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra megalapozása és fejlesztése, a
tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges eszközének értelmezése.

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén

Szakmai kompetenciák
A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése
A hagyományos népi játékmód ismerete
Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének értelmezéséhez
A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása
Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak
megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati alkalmazása
A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági táncélet
alkalmainak megismerése
A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése
Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően
A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése

Személyes kompetenciák
Az esztétikai érzék fejlesztése
A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés
Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés
Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés
A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése
A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása

Társas kompetenciák
A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása
A másság elfogadásának képessége
Az önálló döntéshozatal képessége
Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás
A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése
A szabálytudat kialakítása
A csoportnorma kialakítása
A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése
A közösségi szemlélet kialakítása
A környezet megóvásának fontossága
Az egészséges életmód igénye

Módszerkompetenciák
Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése
Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása
Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések
Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása
A hatékony önálló tanulásra nevelés
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más környezetben is
A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell
meghatározni
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá

Vizsga tantárgyak

Művészeti alapvizsga
Néptánc
Folklórismeret
Művészeti záróvizsga
Néptánc
Tánctörténet

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az
országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban – helyezést ért el

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön
osztályzattal kell minősíteni
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani
közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a
gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő)
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak
eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy
vizsgakövetelményeit teljesítette

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

–

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)
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

–

A játék központi szerepének megtartása

–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

–
A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség és a
mozgáskoordináció fejlesztése
–
Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és
normák kialakítása

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, térdhasználat,
térben való eligazodás, térkitöltő játékok
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: (szerepjátékok, párválasztó játékok) a páros tánc előkészítése
Táncgyakorlat:
–

Az ugrós és a csárdás tanítását előkészítő táncos mozdulatok megismertetése

–

Ugrós táncok előkészítése csoportos formában

–

Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses, tovahaladó) csoportos formában

–

Eszközhasználat előkészítése (babzsák, karika, ugrálókötél, bot, üveg)

–
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő
tánctípus anyaga

Koreográfia: népi gyermekjáték vagy népi gyermekjáték és tánc
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, 2/4–es lüktetés
Népi ének: a választott táncanyaghoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései
Hagyományőrzés: saját táncrégió gyermekjátékai és táncai

Követelmények
A tanuló ismerje a népi játékok cselekményét, szövegét és dallamait, a játékfűzéseket és játékszabályokat,
az ugrós és a csárdás technikai elemeit, a tánc közbeni eszközhasználatot
A tanuló legyen képes a játéktevékenységre, együttműködésre, feladatvállalásra, a tánctechnikai elemek
alkalmazására, improvizációra, a rövid táncetűd folyamatainak felidézésére, koreográfia bemutatására, a
ritmikai gyakorlatok megvalósítására

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra

–

Az ugrások különbözőségeinek, hasonlóságainak összevetése

–

A fizikai kontaktus megteremtésének elősegítése

–

A csárdás mozgáselemeinek előkészítése

–

A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak felfedezése, alkalmazása

–

Ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban

–
A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmusérzék, a hallás, a
ruganyosság, a térdhasználat, a kapcsolatteremtő képesség és az eszközhasználat fejlesztése
–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

–
Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi szokások és
normák kialakítása

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, térdhasználat,
térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, futás,
ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, eszközhasználat, csapások,
gesztusok
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének megtartása,
(szerepjátékok, párválasztó játékok) kör és páros tánc előkészítése
Táncgyakorlat:
–
Az ugrástechnikáknak, a súlyvétel lehetőségeinek, az ugrós táncelemeknek és az
összekapaszkodási módoknak a megismertetése
–
A Dunai táncdialektus ugrós táncai közül választott, a helyi tantervben meghatározott táncanyag
(csoportos, páros)
–
A Dunai táncdialektus eszközös táncai közül a helyi tantervben meghatározott táncanyag
bevezetése (szóló)
–

Csárdás motívumok (egylépéses, kétlépéses) páros formában

–
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő
tánctípus anyaga

Koreográfia: népi gyermekjáték és tánc és/vagy ugrós–eszközös táncok
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a duda, a hosszúfurulya
Népi ének: a Dunai táncdialektusból választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok
Táncfolklorisztika: az ugrós tánctípus fogalma, formai lehetőségei, összekapaszkodási módok, a tánctípus
főbb jellemzői
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult táncanyagot, az énekes táncos gyermekjátékok cselekményét, szövegét és
dallamát, a tánc közbeni eszközhasználatot
A tanuló legyen képes a közösségen belüli aktív tevékenységre, a tanult táncanyag újraalkotására,
improvizációra, a tanult koreográfia bemutatására, a ritmikai gyakorlatok megvalósítására, a tanórákon
megfelelő fizikai és szellemi erőnléttel való részvételre

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra

–

A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban

–

Az ritmikai, plasztikai, dinamikai fogalmak kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően

–
Az ugrós tánc ritmikai, plasztikai, dinamikai lehetőségeinek, a táncszerkesztés elveinek és a táncok
elnevezésének megismertetése az adott tájegység illetve funkció szerint
–

A gesztusmozdulat fogalmának kialakítása

–

Az eszközhasználat lehetőségeinek bővítése

–
A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás
elsajátítása
–

A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása

–
Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése
–
A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a nemi identitás
erősítése
–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, térdhasználat,
térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, futás,
ridázás) lenthangsúly– fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai,
tempóváltások, páros fogás, kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, gesztusok
Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi szerepének megtartása
(szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok előkészítése
Táncgyakorlat:
–

A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a tananyag bővítése

–

A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése

–
A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes összekapaszkodási
módoknak a megismerése
–
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő
tánctípus anyaga
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek funkciója,
játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek,
Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok
Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái, a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása,
táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi háttere
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet
összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai

Követelmények
A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok szövegét, dallamát, a
tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését
A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből csoportosan és párban
történő improvizációra, a tánctípus fogalmának meghatározására, a tájegységek, falvak földrajzi
meghatározására

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra

–

A körtáncok technikai előkészítése

–
A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek
megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása
–
A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás
elsajátítása
–

A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása

–
Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése
–
A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női
szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése
–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, forgások,
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív
mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás
gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb)
Táncgyakorlat:
–

A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése

–
A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai, plasztikai,
dinamikai lehetőségeinek megismertetése
–

A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése

–

Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal

–
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő
tánctípus anyaga
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából
Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő) parasztbanda,
cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott ritmus, éles ritmus
Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok
Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, táncalkalmak,
a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, történelmi háttere
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet
összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is

Követelmények
A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, dallamát, a tanult
hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi elhelyezésére, az
elsajátított táncokból történő improvizálásra

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra

–
Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult
táncdialektus ismeretanyagán keresztül
–

A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése

–

A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése

–

A táncrend fogalmának kialakítása

–
A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek
megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása
–
A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos magatartás
elsajátítása
–

A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása

–

A zenei kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek feltárása

–
Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a dinamikai és stílusérzék fejlesztése
–
A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi és női
szerepből adódó viselkedésmódok szerinti táncformálás, a nemi identitás erősítése
–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrástípusok, forgások,
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív
mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás
gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, csapások gesztusok (kar, láb)
Táncgyakorlat:

–

A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése

–

A Dunai–dialektus csárdásai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése

–

A Tiszai dialektus verbunkjai közül választott tánc ismeretének bővítése

–

A Dunai dialektus verbunkjai közül a helyi tantervben választott tánc bevezetése

–

A Déli körtánc dialektus ismereteinek bővítése és az Északi körtánc dialektus bevezetése

–
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő
tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: a választott karikázó énekes dallamai és azok jellemzői, sajátosságai, a periódus fogalma,
a szinkópa ritmus
Népi ének: a tanult csárdásokhoz és körtáncokhoz kötődő dalok
Táncfolklorisztika: a verbunk fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, táncalkalmak,
táncos magatartás
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet
összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is

Követelmények
A tanuló ismerje a tánctípus, táncrend fogalmát, a Dunai táncdialektus választott táncait, a tanult
koreográfiákat, a népdalok szövegét, dallamát, a hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését, a
jellegzetes falvakat
A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok földrajzi elhelyezésére, az
elsajátított táncokból történő improvizálásra

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra

–
Az összefoglaló és rendszerező gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése és
fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú évfolyamok ismeretanyagán keresztül
–
Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése
–

A vizsgahelyzetre való felkészítés

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, ugrás típusok, forgások,
térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív
mentén haladás, lenthangsúly–fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás
gyakorlatai, tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, csapások gesztusok (kar, láb)
Táncgyakorlat:
–

A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése

–

Az ugrós és eszközös ugrós táncok ismétlése, táncismeret bővítése

–

A csárdások ismétlése, táncismeret bővítése

–

A verbunkok ismétlése, táncismeret bővítése

–

A körtáncok ismétlése, táncismeret bővítése

–
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő
tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: a tanult tájegységek jellegzetes népi hangszerei és zenei együttesei, a dűvő és az esztam
kíséret jellemzői, tánctípusok és kíséretmódok
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: az ismert táncok jellemző vonásai, a tánctípusok, táncalkalmak, táncos magatartás
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet
összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is

Követelmények
A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a tanult zenei,
folklorisztikai, földrajzi jellemzőket
A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre,
improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú művészeti vizsga
követelményeinek teljesítésére

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje

Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi tantervben
meghatározott tájegységek szerint
A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai ismeretek
összefüggéseit
A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat
A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat
A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során
A színpadi törvényszerűségeket.
A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását
A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat

A tanuló legyen képes
Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a tudatos színpadi
megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni használatára, viselésére, a
táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására
A megszerzett ismeretekről beszélni
A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, ismerje és a
gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat
A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is
A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra
A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra
A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra

Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Néptánc
Csoportban 5–10 perc
Egyénenként illetve párban: 2–3 perc

A vizsga tartalma
Koreográfia: a szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet,
folyamat) csoportos bemutatása
Improvizáció: A három táncdialektusból választott, a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult
táncaiból a nemének megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár) illetve
egyénenként vagy párban. Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen
ugyanabból a dialektusból

A vizsga értékelése
–

Csoportban: a koreográfia ismerete, együttműködés a partnerekkel, színpadi jelenlét

–
Egyénileg: a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során, a táncos mozgás és a
zene illeszkedése, a partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra

–
Az egyensúlyviszonyok szerepének felismertetése, a tartás–ellentartás jelentőségének
tudatosítása
–

A forgás technikai megvalósítása a különböző lábfőrészeken

–

Az erdélyi táncokra jellemző partnerkapcsolat kialakítása tánctípusonként

–

A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása

–
A táncstílusok jellemző vonásainak megismertetése, a táncszók tánc közbeni alkalmazása, a táncok
stílusos megjelenítésének elősegítése
–
Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a
fizikai erőnlét fejlesztése
–
A sajátos egyéni karakter kialakításának ösztönzése, a táncos elemek ritmikai, plasztikai, dinamikai
különbségeinek megvalósítása
–
A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való
viszonyulása szerint

–
A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása,
rendszerezése
–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

–

A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika
Tánctechnika: magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok kialakítása és fejlesztése, térben való
használata
Táncgyakorlat:
–

Az alapfokon tanult táncok ismétlése, a táncismeret bővítése a helyi tanterv alapján

–
Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon előkészített legényesre és
forgós–forgatós párosra építve
–

A pontszerkezet, a táncot kísérő kargesztusok és azok funkcióinak megismertetése

–

A forgás és forgatás módozatainak megismertetése

–
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő
tánctípus anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: ardeleana–kolomejka típusú dallamok, a periódus szerkezete, zárlatok, félzárlatok, a zene
és tánc kapcsolata, a „jajnóták” szerkezete és jellemzői, aszimmetrikus lüktetés
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése, táncbéli kiáltások, táncszók
Táncfolklorisztika: az Erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája, táncalkalmak, a táncrend, a táncház szerepe,
az adatközlők megismerése

Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet
összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is

Követelmények
A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, a tanult koreográfiák
bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítására

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra

–

Az ismeret elmélyítése, bővítése

–

A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken

–

A páros forgás és forgatás technika fejlesztése

–

A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása

–
Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai
erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása
–

A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség fejlesztése

–

A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása

–

A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein

–

A táncszók ismerete és alkalmazása

–
A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való
viszonyulása szerint
–
A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása,
rendszerezése
–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

–

A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben
való használata
Táncgyakorlat:
Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése
A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek felhasználásával,
rendszerezésével
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő tánctípus
anyaga
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési stílusok,
hajnalozó dallamok
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése

Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, tánchagyományok,
szokások
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet
összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához szükséges
technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására,
a stílusos előadásmód megvalósítására

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra

–

Az ismeret elmélyítése, bővítése

–

A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken

–

A páros forgás és forgatástechnika fejlesztése

–

A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása

–
Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, ritmusérzék, fizikai
erőnlét, a sajátos egyéni karakter kialakítása

–

A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség fejlesztése

–

A tánctételek funkcióinak, megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása

–

A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein

–

A táncok, stílusok jellemző vonásainak ismerete, a táncszók ismerete és alkalmazása

–
A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz való
viszonyulása szerint
–
A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása,
rendszerezése
–

Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése

–

A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben
való használata
Táncgyakorlat:
–

Az Erdélyi táncdialektus tananyagának bővítése

–
A Tiszai táncdialektus területéről kiválasztott táncrend az alapfokon szerzett ismeretek
felhasználásával, rendszerezésével
–
Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek megfelelő
tánctípus anyaga

Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: erdélyi jellegzetes hangszerek, hangszer együttesek (hegedű, ütőgardon, koboz), az
aszimmetrikus lüktetésű táncok kíséretmódja
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, tánchagyományok,
szokások
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet
összefüggései
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok elsajátításához szükséges
technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati megvalósítását
A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult koreográfiák bemutatására,
a stílusos előadásmód megvalósítására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra

–

A tanult táncanyag elmélyítése, bővítése, az egyes tánctételek funkciójának megismertetése

–
Az összefoglaló és rendszerező, elemző gondolkodás valamint a fogalmi gondolkodás ösztönzése
és fejlesztése, az összefüggések feltárása az alapfokú és a továbbképző évfolyamok ismeretanyagán
keresztül
–
Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a
mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség, a stílusérzék, a dinamikai készség, a partnerkapcsolat fejlesztése
–

Az egyéni táncstílus kialakítása, a táncok újraalkotása

–

Az eredeti filmekről történő tánctanulás szabályainak megismertetése, gyakorlati alkalmazása

–

A vizsgahelyzetre való felkészítés

–

Az önálló ismeretszerzés ösztönzése

–

A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása

Tananyag
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően
Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok előadásmódjának fejlesztése, térben
való használata
Táncgyakorlat: az ismert táncrendek tananyagának bővítése, összegzése, rendszerezése
Koreográfia: az ismert táncanyagból
Zenei ismeretek: a zenei ismeretek összefoglalása, rendszerezése
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése
Táncfolklorisztika: a Kárpát–medence táncai, tánckultúrája
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás és a viselet
összefüggései

Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát is

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
Az ugrósok, eszközös táncok, körtáncok, karikázók, páros táncok, férfitáncok táncanyagát a helyi
tantervben meghatározott tájegységek szerint
A táncdialektusok és tájegységek, tánctípusok és táncrendek fogalmát és összefüggéseit
A stílusjegyek, a színpadi törvényszerűségek, a ritmikai, plasztikai, dinamikai szabályszerűségek
alkalmazását a gyakorlatban
A tanult koreográfiákat

A tanuló legyen képes
A testtudat fenntartására, a táncok improvizatív bemutatására, a kollektív és az individuális táncok tudatos
megformálására, a táncalkalmaknak és a nemi identitásnak megfelelő magatartásmód tudatos
megjelenítésére, a táncok egyéni, stílusos megjelenítésére, a táncos partnerkapcsolat megvalósítására a
tájegységnek, tánctípusnak megfelelően
A szakmai nyelvezet alkalmazására, a képzés során elsajátított szókincs tudatos alkalmazására a
mindennapi életben, a kommunikációra, véleménynyilvánításra, az érdeklődés, a szakmai ismeretszerzés
fenntartására, az intelligens tudás megszerzésére

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Néptánc, 8–10 perc

A vizsga tartalma
–

A helyi tantervben meghatározott tájegységek táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort

–
A tételsor legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő szerepben
improvizál
–
Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrend szerint kell
a táncokat bemutatni
–
A tájegység táncrendjén kívül ismerniük kell még a tánctípusok nevét, a kísérő zenekari felállást, a
jellegzetes viseleteket

A vizsga értékelése
–

a táncrend ismerete, stílusos előadása,

–

a tánc szerkezetének ismerete az improvizáció során,

–

a tánc ritmikai, dinamikai, plasztikai megformálása,

–

a táncos mozgás és a zene illeszkedése,

–

a táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai ismeretek

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla vagy flipchart
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Néprajzi kézikönyvek, lexikonok, videó és/vagy DVD filmek
A tanulólétszámnak megfelelő, a tanulmányi versenyekhez és tanévzáró bemutatókhoz szükséges
megfelelő népviseletek, lábbelik

FOLKLÓRISMERET

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

Alapfokú évfolyamok

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A játék– és táncalkalmak szerepének megismertetése a faluközösség és az egyén életén keresztül,
a kommunikációs képesség, verbális kommunikáció, szocializációs készség, közösségérzet, a tér– és időbeli
tájékozódás fejlesztése
–

A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés

Tananyag
A gyermekkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése
Gyerekszületés, gyermekkor
–

Jósló praktikák a gyermek születése előtt

–

Komatál hagyománya

–

Keresztelő

–

A gyermek befogadása, helye a családban és a falu társadalmában

–

Az anya avatása

–

Munkára nevelés, gyermekmunka

A gyermekek játékalkalmai és táncalkalmai
–

A munkavégzéshez kötődő játékalkalmak (libalegeltetés, kalákamunkák)

–

A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe

–

A tánc tanulása

–

Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – tanulása)

–

A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc)

Az évkör ünnepei gyermekszemmel
–

Szent Miklós napja

–

Jézus születésének története

–

Óévbúcsúztató és évkezdő szokások

–

Szent Balázs napja, Balázsjárás

–

Szent Gergely napja, Gergelyjárás

–

Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai

–

Pünkösdi királynéjárás

Követelmények
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a gyermekkor jeles
eseményeit, játék– és táncalkalmait
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet és
a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
–

A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés

Tananyag
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése
A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, rituális
cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése
A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során

Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom
–

Munkavégzés a serdülő korban

–

Legényavatás, leányavatás

–

Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei

–

Szokásjogok a paraszti társadalomban

–

Leánynéző, háztűznéző, hozomány

–

Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék

–

Lakodalmi előkészületek

–

Lakodalmi tisztségviselők, feladatok

–

Lakodalmi szokások, rítusok

Legények és lányok játék– és táncalkalmai
–

A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban

–

Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret)

–

Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó)

–

Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés

Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban
–

Luca kettős alakja

–

Betlehemezés

–

Farsangi szokások

–

A nagyhét eseményei

–

A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái

–

Pünkösdi királyválasztás

–

Májusfaállítás

–

Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások

Követelmények
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a leányélet, legényélet jeles
eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a lakodalom menetének, szereplőit

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, szabályok betartására,
a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása

–
A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet
valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
–

A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés

Tananyag
A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése
A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek, a jeles napok
és ünnepi szokások megismertetése

Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai
–

Paraszti munka, munkaszervezés

–

Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban

–

Előjelek, jóslások, hiedelmek

–

A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások

–

Virrasztás, temetés, siratás

–

A halotti tor

–

Fejfák, keresztek

–

Mindenszentek napja

–

Halottak napja, megemlékezés a halottakról

A házasok táncalkalmai
–

Táncalkalmak a családi eseményeken (keresztelő, lakodalom)

–

Táncalkalmak a farsangban (házasok bálja, batyusbál)

–

Asszonyok mulatságai (asszonyfarsang, lakodalmi kontyoló)

–

Férfiak mulatságai (pincézés, tejbemérés)

Felnőttek az évkör ünnepein
–

Disznótorok ideje (alakoskodás, adománykérés)

–

A regölés (időpontja, jelmezek, hangszerek, szereplők)

–

Szent György napja

–

Virágvasárnap

–

A húsvéti ételek jelképrendszere

–

Fehérvasárnap

–

Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások

–

Szent István napja, új kenyér ünnepe

–

Szüret, szüreti felvonulások, alakoskodás

–

Szent Mihály napja

–

Dömötör napja, Vendel napja

Követelmények
A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a felnőtt– és időskor jeles
eseményeit, szokásait, a különböző életkorokhoz kapcsolódó táncalkalmakat, azok szerepét
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az elméleti tananyag és az eddig tanult táncanyagok közötti összefüggések megfogalmazása

–
A tananyagban meghatározott régi– és új stílusú táncrétegek jellemzőinek, a táncdialektusok
elhelyezkedésének, földrajzi meghatározásának megismertetése
–
A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a közösségérzet
valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése
–

A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés

Tananyag
Táncfolklorisztika
A régi táncréteg jellemzői

Körtáncok
–

Középkori tánchagyomány, lánc– és körtáncok

–

Énekes női körtáncok helye és szerepe a tánckultúrában

Eszközös pásztortáncok
–

Kanásztánc, pásztortánc

–

Pásztorbotoló, cigánybotoló

Ugrós–legényes tánctípus
–

Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok)

–

Erdélyi legényes táncok

Küzdő karakterű páros táncok
Forgós–forgatós páros táncok
–

Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok

–

Lassú tempójú páros táncok

–

Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok

–

Az új táncréteg jellemzői

–

A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása

Verbunk
–

A szóló verbunk

–

Szabályozott szerkezetű verbunkok

Csárdás
–

A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós)

–

Körcsárdás, hármas csárdás

A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői
–

Dunai dialektus

–

Tiszai dialektus

–

Erdélyi dialektus

A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben

Követelmények
A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, a tanulmányok
során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek megfogalmazására
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
A folklór, mint történeti hagyomány sajátosságait, az egyes jeles napok időpontját, a jeles napok vallási,
hiedelmi funkcióját, magyarázótörténetét
A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit,
eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit

A tanuló legyen képes
A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a szakkifejezések, a
megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek felismerésére
A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek elfogadására
Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben
A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni
Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Folklórismeret
Írásbeli: 30 perc

Szóbeli: 5 perc

A vizsga tartalma
–
áll

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti témakörökből

–
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
–
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
A koreográfusnemzedékek jelentősebb alkotói és kiemelkedő műveik a színpadi táncművészetben
A művész– és a jelentősebb amatőr együttesek napjaink magyar táncművészetében
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei
A legjelentősebb szaklapok, kiadványok, szakkönyvek megismertetése a tanulókkal, melyek nyújtsanak
segítséget az év végi vizsgára való felkészüléshez

Követelmények
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi
néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos
rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak
megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a
tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
Az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött eseményeket,
helyszíneket, műveket, a magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi
néptáncművészet fontos fordulópontjait, a táncház–mozgalom legfontosabb eseményeit, az országos
rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket

A tanuló legyen képes:
Néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak megfogalmazására egy
táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a tánc műfajainak
elkülönítésére, a terminológia helyes használatára

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Tánctörténet
Írásbeli: 30 perc
Szóbeli: 5–10 perc

A vizsga tartalma
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését
valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat tartalmazza
–

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról

Választható témakörök:
Az őskor táncművészete
A középkor jellemző táncformái
A reneszánsz és barokk kor táncélete
A romantika
A reformkor táncélete
A XX. század táncélete
Gyöngyösbokréta mozgalom
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon
Hazánk jeles alkotói és műveik
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei

A vizsga értékelése
Írásbeli vizsga
–

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák

–
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot,
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá

Szóbeli vizsga
–

A tananyagtartalom elsajátításának mértéke

–

Az összefüggések ismerete

–

A szakmai kommunikáció fejlettsége

Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a
vizsga elnöke hagy jóvá

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla vagy flipchart
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Tánctörténeti kézikönyvek, lexikonok
Tánctörténeti videó és/vagy DVD filmek
NÉPZENEI ALAPISMERETEK

A népzenei alapismeretek az alapfokú és továbbképző évfolyamokon választható tantárgy. Tanításának
célja, hogy a néptánc tantárgyon belül elsajátított zenei ismeretek kibővítésével járuljon hozzá a tanulók
népzenei neveléséhez. Mutasson rá a tánc a zene az ének egységére, összefüggéseire. Világítson rá a
hangszeres népzene és a tánc összefüggéseire, nyújtson élményszerű ismereteket a jellegzetes népi
hangszerekről, hangszer–együttesekről, zenekarokról. Segítse elő a komplex látásmód kialakulását, az

elemző gondolkodást, az összefüggések felismerését. Nyújtson bővebb ismereteket a vokális népzene
jellemzőiről, segítse elő a népi éneklési technika elsajátítását. A közösségi éneklés élménye és hangulata
erősítse az összetartozás érzését. A tantárgy tanítása során a gyakorlati megközelítés, az élményszerzés
dominál, amelynek eszközei a hangszerek bemutatása, zenehallgatás, zenefelismerés, bemutatás.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése

–
A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás
képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése.
–
Az ének és tánc egységének felismertetése, a tánc közbeni éneklés követelményeinek
megismertetése
–
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es lüktetésrend
hangsúlyainak érzékeltetése, felismertetése
–

Az éneklés közösségi élményének, örömének felfedezése, megélése

Tananyag
Negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A 2/4–es zenei lüktetés
D–r–m dallammagú népi játék dallamok, népdalok

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A választott dallamok csoportos megszólaltatása
Népi hangszerek: idiofon hangszerek

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, a
tanult hangszer jellemzőit
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, a
ritmusértékek, ritmusképletek gyakorlati alkalmazására

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az énekhang technikai adottságainak a légzés, a vokális hangzók, hangterjedelem fejlesztése

–

A népi éneklési technika kialakítása

–
A zenei képességek a hallás, intonálás, ritmusérzék, az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás
képességének, a népdalok memorizálási képességének fejlesztése
–
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő népdalokon keresztül a 2/4–es lüktetésrend
hangsúlyainak érzékeltetése ének és tánc közben egyaránt
–
A tánc közbeni éneklés kritériumainak, a dallamívek megformálási szabályainak megismertetése,
megvalósítása a gyakorlat során. A karikázó dalok éneklésének fejlesztése, bővítése
–
Az előéneklés szabályainak, az előénekeshez történő igazodás technikájának elsajátítása,
fejlesztése

–
A közösségi éneklés élményének, örömének felfedezése, nagyobb és kisebb létszámú
csoportokban egyaránt

Tananyag
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A 2/4–es zenei lüktetés
A dudaritmus
A kanásztánc ritmus
5–6 hangterjedelmű dallamok
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A választott dallamok csoportos, kiscsoportos megszólaltatása
Az előénekes feladata és funkciói, a bekapcsolódás módja
Népi hangszerek: duda

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, a
tanult hangszer jellemzőit
A tanuló legyen képes a népdalok csoportos, kiscsoportos bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra,
a tanult dal előéneklésére, az előénekeshez történő bekapcsolódásra

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az előadásmód jellemző vonásainak, megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás
technikájának megvalósítása
–

A hangterjedelem növelése, a magabiztos dalkezdés megvalósítása

–

Az intonációs készség és a zenei hallás, hangszín fejlesztése

–

A hangképzési technika és a megfelelő légzéstechnika elsajátítása

–

A népi éneklési technika fejlesztése

–
Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék
fejlesztése
–

Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése

Tananyag
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A nyújtott és éles ritmus
A 4/4–es zenei lüktetés
A hangterjedelem növelés oktáv terjedelemig
A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
A választott dallamok csoportos, kiscsoportos, egyéni megszólaltatása
Népi hangszerek: tekerő, klarinét

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, a
tanult hangszerek jellemzőit
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen belüli éneklésre, a népdalok csoportos, kiscsoportos,
egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz történő igazodásra, az előénekeshez történő bekapcsolódásra

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az előadásmód jellemző vonásainak megismertetése, a fokozatos tempónövelés, tempóváltás
szabályainak tudatosítása
–

A magabiztos dalkezdés elsajátítása

–
Az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma, dallam és tempóérzék
fejlesztése
–

A népi éneklési technika fejlesztése.

–
Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika és a megfelelő hangszín kialakítása, a
hangterjedelem növelése
–

Az egyéni feladatvállalás, a szóló, duó, kiscsoportos éneklés ösztönzése

Tananyag
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok

A nyújtott és éles ritmus
A 4/4–es lüktetés
A hangterjedelem növelése oktávon túlra
A lassú, közepes és gyors tempó dallampéldákon keresztül
A giusto előadásmód
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
Népi hangszerek: hegedű, brácsa, bőgő
A dallamhangszerek, kísérő hangszerek, játékmód
Az esztam és dűvő kíséret
Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét és dallamát, az alapvető ritmusértékeket, a giusto
előadásmód jellemzőit, a hangszereket, kíséretmódokat
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen túl énekelni, a népdalok csoportos, kiscsoportos, egyéni
bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő bekapcsolódásra

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A zenei egységek érzékelésének elősegítése, zenei zárlatok és félzárlatok felismertetése

–

A giusto és a parlando, rubato előadásmód jellegzetes vonásainak megismerése és alkalmazása

–

A kíséretmódok és a tánc összefüggéseinek vizsgálata

–

A fokozatos tempónövelés, tempóváltás tudatos alkalmazása

–

A népdalcsokor szerkesztési elveinek megismertetése

–

A magabiztos dalkezdés elsajátítása

–
Az intonációs készség, zenei hallás, hangképzési technika, megfelelő légzéstechnika kialakítása, a
hangterjedelem és az éneklési kedv növelése
–

Az egyéni feladatvállalás, a szóló éneklés ösztönzése

Tananyag
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A periódus, zárlat, félzárlat
A hangterjedelem növelése oktávon túlra
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
Népi hangszerek: cimbalom, citera, tambura
A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető ritmusértékeket, képleteket, a periódus
fogalmát, a giusto előadásmódot, a hangszereket, kíséretmódokat
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, kiscsoportos,
egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő bekapcsolódásra, a

kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus hallás utáni
felismerésére és azonosítására

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A vokális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek megismertetése

–

A dallam díszítéstechnika fejlesztése

–

Az ismeretek szintetizálásának elősegítése

–

A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek feltárása

–
A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az
előadásmód fejlesztése
–

A vizsgahelyzetre való felkészítés

Tananyag
A negyedes, nyolcados ritmusértékek, ritmusképletek, ritmusgyakorlatok
A szinkópa
Az aszimmetrikus zenei lüktetés
Az 5/8–os lüktetésrend
A periódus, a pontszerkezet
A parlando, rubato és a giusto előadásmód

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
A folklórismeret tantárgy témaköréhez kapcsolódó szokásdalok
A hangszerek, hangszer–együttesek, zenekari felállások tájegységek szerint
A zene és tánc összefüggései tájegységek és tánctípusok szerint
Zenefelismerés

Követelmények
A tanuló ismerje az emberi hang sajátosságait a tanult népdalok szövegét, dallamát, az alapvető
ritmusértékeket, képleteket, a periódust, a különböző előadásmódokat, a hangszereket, a kíséretmódokat
A tanuló legyen képes egy oktáv hangterjedelmen felül énekelni, a népdalok csoportos, kiscsoportos,
egyéni bemutatására, a kezdőhanghoz való igazodásra, az előénekeshez történő bekapcsolódásra, a
kíséretmódok felismerésére, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és tánctípus hallás utáni
felismerésére, azonosítására. Az eddig tanult ismeretek összegzésére, a tananyag összefüggéseinek
felismerésére.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése

–

A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése

–

A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása

–

Az aszimmetrikus zenei lüktetés felismerése, jellemzőinek azonosítása

–
A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) megismertetése.
A népzenei kiadványok népszerűsítése
–

A stílusismeret, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód fejlesztése

–
A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak
megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése

Tananyag
A „jaj–nóták” jellemzői
Az aszimmetrikus lüktetés
Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika
Táncszók, csujogatások
Az periódus és a tánc összefüggései
A sánta dűvő kíséret
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők

Követelmények
A tanult népdalok szöveg és dallamismerete, csoportos, kiscsoportos, egyéni bemutatása, díszítése, a
táncszók ismerete, gyakorlati alkalmazása

A tanuló legyen képes a „jaj–nóták” felismerésére, éneklésre, a jellegzetes erdélyi hangszerek, a
táncdallamok és tánctípus és kíséretmódok felismerésére

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése

–

A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése

–

A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása

–

A tánc közbeni éneklés és csujogatás készségszintű ismeretének kialakítása

–

A szólóéneklés közönség előtti megvalósítása

–

A táncszók funkciójának, használatának, szövegeinek (az adott tájegység szerinti) megismertetése

–

A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása

–
A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód
fejlesztése
–
A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak
megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése

Tananyag
A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében
Az erdélyi éneklési stílus és díszítéstechnika
Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően

Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően)
A siratók és keservesek jellemzői
Táji dialektusokra jellemző hangszertársulások
Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, a díszítéseket, a táncszókat, azok gyakorlati
alkalmazását
A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a hangszerek felismerésére, a táncdallamok és
tánctípus felismerésére

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A tánc közbeni énekléstechnikájának fejlesztése

–

Egyéni előadói képességek fejlesztése

–

A zenei stílusok táji tagolódásának felismertetése

–

A zenei dialektusok előadásmódjának, stílusjegyeinek felismertetése

–

A kíséretmód és a tánc összefüggéseinek megismertetése, tudatosítása

–

A táji dialektusokra jellemző hangszín technikájának elsajátítása

–
A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, a légzéstechnika, az
előadásmód fejlesztése
–
A különböző népzenei dialektusok felismerési képességének, a dialektusok díszítésmódjainak
megszólaltatásához szükséges készségek fejlesztése

Tananyag
A szinkópás ritmusok az erdélyi népzenében
Táncszók, csujogatások tájegységnek megfelelően
Az adott évfolyamon választott táncokhoz kötődő, a helyi tantervben meghatározott népdalok
Az erdélyi zenekari felállások, ismert adatközlők (tájegységnek megfelelően)
Jellegzetes hangszerek: moldvai furulya, dob, koboz, doromb, hangszer–együttesek: hegedű, koboz, dob
Alapvető népzenei kiadványok hangzó anyagok ismerte

Követelmények
A tanuló ismerje a tanult népdalok szövegét, dallamát, díszítését, a táncszókat, azok gyakorlati
alkalmazását
A tanuló legyen képes az önálló, közönség előtti éneklésre, a zenekísérettel együtt énekelni, a hangszerek
felismerésére, a táncdallamok és tánctípus felismerésére és azonosítására, a csoportos, kiscsoportos,
egyéni bemutatásra

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A vokális és instrumentális népzene dialektusterületeinek, az éneklési technikák stílusjegyeinek, a
díszítési módoknak, a hangszeres népzene jellemzőinek képességfejlesztése
–

A hangszeres népzene és a tánctípusok összefüggéseinek felismertetése

–
A stílusismeret, a zenefelismerés, az éneklési készség, a díszítéstechnika, az előadásmód
fejlesztése

Tananyag
A vokális és instrumentális népzene jellemzőinek összefoglalása, rendszerezése
A tanult népdalok ismétlése, gyakorlása
A tanult éneklési technikák gyakorlása
Hangszerfelismerés
Tánczene felismerés (tájegység, típus)
Az adatközlők életútja
Neves gyűjtők: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, Kallós Zoltán

Követelmények
A tanuló ismerje a néptánc tantárgyon belül választott és a helyi tantervben meghatározott táncokhoz
kötődő népdalokat, az alapvető ritmusértékeket, ritmusképleteket, az adott tájegység jellemző
hangszereit, hangszer–együtteseit, zenekari felállásait, a periódus fogalmát, jellemzőit és összefüggéseit a
táncokkal, a „jaj–nóta”, sirató és keserves fogalmát, ismert adatközlők, gyűjtők életútját

A tanuló legyen képes a tanult népdalok memoriter éneklésére önállóan, a tanult díszítési technikák
alkalmazására, alkalmazkodni a csoport hangszínéhez, hangmagasságához, a tanult hangszerek,
kíséretmódok felismerésére

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla, vagy flipchart
1 db történelmi Magyarország térkép vagy néprajzi térkép
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Népzenei kézikönyvek, lexikonok, kották
Népzenei hangfelvételek, videó és/vagy DVD filmek

TÁNCJELÍRÁS–OLVASÁS

A képzés járuljon hozzá a mozdulatok tudatos időbeli, (ritmikai) térbeli, (plasztikai) erőfokbeli (dinamikai)
elemzéséhez, a testtudat, a mozgáskoordináció kialakításához, a magyar néptánc táncjelírással közölt
folyamatainak megismeréséhez, egyszerű motívumok, motívumsorok lejegyzéséhez.

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A mozdulatelemzés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika), összefüggéseinek feltárása

–
A mozdulattípusok három leggyakoribb fajtája (lépés, ugrás, gesztusok) valamint a helyzettípusok
fogalmának értelmezése
–
A mozdulatok elemzésének módjának, a táncjelírás alapfogalmainak (vonalrendszer, irányok)
rögzítése, a tanult mozdulat– és helyzettípusok jelölési rendszerének megismertetése
–
A mozdulatanalizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér–, ritmus és dinamikai érzék, a testtudat
fejlesztése

Tananyag
A tánc tagolódása: fázis, motívum, motívumfűzés
A mozdulatelemezés három alaptényezője (plasztika, ritmika, dinamika) és azok összefüggései
A táncjelírás alapfogalmai (vonalrendszer, irányok) és alkalmazásuk
A mozdulat típusai (lépés, súlyt hordó láb mozgása, gesztus, ugrás) és jelölése
A helyzet típusai (testpozíció–állás, súlytalan testrészek mozdulatlansága, szünet a testben, térben,
helyen) és jelölésük
A táncjelírásban használt kiegészítő jelek (távolság csökkentés, növelés, földhöz közeli lábmozdulatok, kis
térdhajlítás, feszítés, a lábfej részei, dinamikai jelek, pozíciójelek, forgatás jele) és alkalmazásuk

Követelmények
A tanuló ismerje a mozdulatelemzés alaptényezőit, a tanult mozdulat és helyzettípusokat, a táncjelírás
vonalrendszerét és jeleit

A tanuló legyen képes a frontirányok felismerésére és helyes használatára, a gesztusirányok egzakt módon
való meghatározására, a motívumok ritmusának pontos eltapsolására, a motívumokban szereplő
mozdulattípusok felismerésére, az egyszerű motívumok, folyamatok pontos leolvasására és előadására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A további mozdulattípusok: forgások, forgatások, keringés fogalmának, jelrendszerének
értelmezése
–
A mozdulatelemzéshez szükséges kiegészítő fogalmak: páros viszony, fogások, táncos–eszköz
viszonyának rögzítése
–

A mozdulatelemzésnél tanultak lejegyzése táncjelírással

–
A mozdulatanalizáló és szintetizáló képesség, a mozgáskoordináció, a tér, ritmus és dinamikai
érzék, a testtudat fejlesztése

Tananyag
A mozdulat további típusai (forgás, forgatás, keringés) jelölése és olvasása
Kiegészítő fogalmak (páros viszony, fogások, táncos–eszköz viszonya) jelölése és olvasása
Táncjelírásnál használt kiegészítő jelek (testrészek, ízületek) jelölése és olvasása

Követelmények
A tanuló ismerje a helyzet– és mozdulattípusokat és azok jelölését a vonalrendszerben

A tanuló legyen képes a különböző tánctípusok motívumainak helyes leolvasására, stílusos előadására, a
csapásoló és eszközös motívumok pontos interpretálására, egy motívumsor leolvasására, folyamatos
előadására

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
1 db tábla, vagy flipchart
Videó vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kiadványok
Kézikönyvek, lexikonok

MODERNTÁNC TANSZAK

AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó tánckultúrák
megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező ember. A testi, szellemi
valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái elősegítik az emberi kapcsolatok
kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének
megélését

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas
kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hívatásos
pályaorientációt
A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik szerinti
képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag spirális elrendeződése
lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus
számára az oktatási folyamat megszervezése során

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tantárgyak
Főtárgy:
Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon)
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy:
Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon)
Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon)
Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban:
Tánctörténet
Limón–technika
Választható tantárgyak:

Kreatív gyerektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon)
Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon)
Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon)
Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon)
Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon)
Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon)
Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon)
Improvizáció és kompozíció (9–10. továbbképző évfolyamon)

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Főtárgy

1

1

3

3

3–4

3–4

3–4

3–4

3–4

3–4

3

3

Kötelező tantárgy

1

1

1

1

1

1

1

1

Kötelezően választható
tantárgy

Továbbképző

1–2

1–2

1

1

Választható tantárgy

2

2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

Összes óra:

2–4

2–4

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második
helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző
évfolyamainak számát jelenti.
A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak
valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt vehet.

A tanítási órák időtartama: 45 perc

A MODERNTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén
Szakmai kompetenciák
A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése
A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak
megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása
Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése
A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése

Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és az
előképzettségnek megfelelően
A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése és
tudatos értelmezése
A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása

Személyes kompetenciák
Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése
A zenei ízlésformálás
A tudatos és rendszeres munkára nevelés
Nyitottságra és művészi alázatra nevelés
Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása
A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása
A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása
A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása

Társas kompetenciák
A csoport és a csoportnorma kialakítása
A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme
A szabálytudat kialakítása
A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése
Az egészséges életmódra nevelés
A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása
A környezet megóvásának igénye

Módszerkompetenciák
A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése
A testtudat kialakítása
A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása
Az ok–okozati összefüggések megértése
A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása
A tehetséggondozás és pályaorientáció
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más táncstílusokban és
élethelyzetekben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell
meghatározni
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá

Vizsga tantárgyak
Művészeti alapvizsga
Jazz–technika
Limón–technika
Művészeti záróvizsga
Jazz–technika
Tánctörténet

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés
Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az
országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – helyezést ért el

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–külön
osztályzattal kell minősíteni
A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani
közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a
gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő)
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak
eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni
Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy
vizsgakövetelményeit teljesítette
Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve vizsga
tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott
Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát
tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette

BERCZIK–TECHNIKA

A Berczik–technika olyan – értékes zenékre, azokkal teljes harmóniában végrehajtott és az esztétikai
törvényszerűségeknek megfelelő – gimnasztikai alapú mozgásanyag és tánctechnikai mozgásformák
összessége, amely magában foglalja a szükséges és egészséges természetes mozgásfajtákat. Ízlés, jellem és
személyiségformáló ereje a pozitív érzelmek felkeltésével kreativitásra, alkotásra, logikus gondolkodásra
nevel

Olyan izomérzékelést fejleszt ki, amely később megfelelő önkontrollt biztosít és fokozott plaszticitáshoz
vezet, egyben elősegíti a formaérzék és formalátás kialakulását is. Ismereteket ad át a tér, az idő és az erő
összetevőiről és a mozgással való kapcsolatukról
A zene és a mozgás összhangja, a zenei periódusokhoz és hangsúlyokhoz való alkalmazkodás külön
hangsúlyt kap. A profilaxis, az alkatalakítás és a rekreáció módszere is. A képzés által olyan előkészítést kap
a test, amelyre később bármely más tánctechnika is ráépíthető

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek
egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok
együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának
fejlesztése.
–

Az alkat optimalizálása.

–

A formaérzék kialakítása.

–

A légzőizmok működésének tudatosítása.

–
A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a
kommunikációs képességek fejlesztése.
–

Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.

–
A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a
kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az
egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása.

Tananyag
Alapgyakorlatok
Járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben
A természetes járás, mint a mozgásformák változatainak alapja (Lábvezetés, testsúlyáthelyezés, törzs–, kar
kísérő kilengései)
A természetes testtartás, mint a testkidolgozás mozgásanyagának alapja, a helyes tartás kialakítása,
tudatosítása, az eltérések korrekciója
Alapjárás, lábujjon–, sarkon–, külső talpélen, hajlított térddel–, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás,
futás térd/sarokemeléssel
Alaptartás, pihenőtartás állásban, ülésben
Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal,
szimmetrikus kivitelezésben
Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben: a gerincoszlop nyaki–, háti–, központi– és
keresztcsonti szakaszának nagyobb egységekben történő átmozgatása, változatos dinamikai és ritmikai
feladatokkal kombinálva
Törzsdöntés, törzsdőlés, rész– és teljes törzshajlítás
Ülésmódok
Kar–, kéz– és ujjgyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan

A lapocka és felkar, az alkar, a kézfej és az ujjak az anatómiai lehetőségek szerint végrehajtható
mindenirányú foglalkoztatása: emelés, fordítás, körzés, hajlítás, nyújtás, távolítás, összezárás, takarás, a
gyakorlatok segítése, az előadásmód finomítása
Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben
A talp, a lábfej, az ujjak, az alsó lábszár, a felső lábszár izmainak megfelelő erősítése, a természetes tartás,
a helyes járás kialakítása, a deformációk megelőzése, kiküszöbölése: átgördülés, körzés, behúzás–nyújtás,
távolítás, hajlítás, emelés, körzés, fordítás
Szökdelő gyakorlatok, lendületvételek
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Koordinációs és táncos feladatok
Népi játékok és néptánc egyszerű lépéseinek és dallamainak felhasználásával végzett gyakorlatok
Improvizáció, szabadtánc: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása a tanult
motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai segítségével a zene által
keltett gondolatok táncban történő kifejezése
Etűd: az egyes mozgásformák változatos testhelyzetekben való gyakorlása érdekében a tanár által
készített etűd elsajátítása
Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban
Tanévenként egy fő szer választható: similabda, fél–karika, 2 db ritmusbot (kiegészítő lehet a korong, a
dob a négy évfolyamon végig)
Ismerkedés a mozgás esztétikai tényezőivel
Tér: a testrészek egyidejű egymáshoz való viszonya a térben
Mozdulatplasztika: a mozdulat iránya (a relatív fő front, konkrét irányskála), magassági foka, hajlítási szöge
A mozgásfolyamat rendezettsége, a mozdulatok egymáshoz való viszonya: a moduláció, a térrajz
Idő: a mozdulatok egyidejű időbelisége, a mozdulat ritmikája: metrum, ritmus, tempó és összhangja

A mozgásfolyamat egymásutániságának időbeli rendje. motívum, mondat, periódus
Erő: a mozdulatrészek egyidejű egymáshoz való viszonya az erőadagolás szempontjából
A feszülő skála erőváltozatai: vezetett, ellenálló, fékezett, hangsúlyozott, rögzítő
A lazító skála erőváltozatai: ernyesztés, rázás, ejtés, esés
Ezek kombinációja: lendítés, ruganyozás
A mozgásfolyamat egymásutániságának erőbeli rendje, hangsúlyelhelyezések, erősítés– gyengítés

Követelmények
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők
alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit a korosztályának megfelelő szinten
Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére,
együttes, egyidejű összehangolására valamint az alap motorikus mozgásokra előre–, hátra–, oldalt–, átlós
haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén. Határozza meg és használja a saját terét,
hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos
izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek korosztályi szintnek megfelelő, tudatos
használatára, alakzatok kialakítására, szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult
mozgásformák és etűdök zenével összehangolt csoportos előadására, társas együttlétre, mások
elfogadására, fizikai kontaktus létesítésére

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–
Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek
egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok
együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának
fejlesztése.
–

Az alkat optimalizálása.

–

A formaérzék kialakítása.

–

A légzőizmok működésének tudatosítása.

–
A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a
kommunikációs képességek fejlesztése.
–

Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.

–
A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a
kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az
egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása.

Tananyag
Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, kargyakorlatokkal körben, alapjárás, lábujjon, sarkon,
külső talpélen, hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzé járás, hintajárás, futás
párhuzamos és terpesztett térd emeléssel, sarokemeléssel
Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal
szimmetrikusan
Törzsgyakorlatok nagy alátámasztással fekvésben, ülésben, térdelésben
A fekvő– és ülőhelyzetekben tanult gyakorlatok végrehajtása térdelésben és rövid ideig állásban,
nehezített változatban

A mozgásnak és kidolgozásnak megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal a gerincoszlop
nyaki–, háti–, központi– és keresztcsonti szakaszának nagyobb egységeiben, a nehézségi szint, a tempó
fokozásával, változó dinamikával
Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan: lapocka és felkar, alkar, kézfej és ujjak
Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, rúdnál: talp, lábfej, ujjak, alsó lábszár, felső lábszár
Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Koordinációs, táncos feladatok a magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával
Improvizáció–szabadtánc: a test önálló „gondolatainak”, érzéseinek a külső szemlélő által észlelhető
kifejezése az addig tanult motívumok, gyakorlatok alapján saját, egyéni mozgásrendszere és mozgáskulcsai
segítségével
Etűdkészítés: a tanár által készített etűd elsajátítása és diktálásra bemutatása, önálló etűdkészítés
számolásra, rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia” szólóban
Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban
Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, kiskarika, egy–két kisszalag, bot (kiegészítő lehet:
korong, dob a négy évfolyamon végig)
A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő

Követelmények
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők
alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit
Legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására, függetlenítésére
valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–, hátra–, oldalt–, átlós

haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és használja a saját terét,
hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a tudatos
izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására,
szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével
összehangolt csoportos előadására
Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok valamint a testrészek
egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok
együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának
fejlesztése.
–

Az alkat optimalizálása.

–

A formaérzék kialakítása.

–

A légzőizmok működésének tudatosítása.

–
A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a
kommunikációs képességek fejlesztése.
–

Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.

–
A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a
kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az
egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása.

Tananyag
Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben, hintalépés
előre–hátra, hárrmaslépés, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás, hajlított térddel,
nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és terpesztett
térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, alap tánclépések

Az alsó végtag gyakorlatai rúdnál
Középgyakorlatok fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal,
szimmetrikusan
Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban. A térdelő–, fekvő–, ülőhelyzetekben tanult
gyakorlatok végrehajtása állásban, nehezített és kombinált formákban, változatos dinamikai és ritmikai
feladatokkal, kisebb gerinc– egységekben, a nehézségi szint, a tempó fokozásával, változó dinamikával
Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben, szimmetrikusan
Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban
Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, egyszerűbb ugrások
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Koordinációs, táncos feladatok
A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával
Improvizáció–szabadtánc–etűdkészítés: számolásra szólóban, párban, rövidebb, egyszerűbb zenei
egységre készített „koreográfia” szólóban, majd párban

Önálló feladatként csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon választott zenére: 1–2
perces, az életkornak megfelelő zenére való saját koreográfiák
Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban
Tanévenként egy fő szer választható, itt: műanyag labda, karika, 3 m–es szalag, bot (Kiegészítő lehet:
korong, dob a négy évfolyamon végig)
A mozgás esztétikai tényezői: Tér, Idő, Erő

Követelmények
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők
alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit
A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására,
függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–,
hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és
használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon
Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, precíz végrehajtására, a tudatos
izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására,
szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével
összehangolt csoportos előadására
Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–
Az izomzat gimnasztikus kidolgozottságának, az ízületek és szakaszok, valamint a testrészek
egymástól függetlenített mozgásszabadságának, a tudatos mozgáskoordinációnak, az ízületek és szakaszok
együttes, egyidejű összehangolásának, a zenei műveltségnek, a zene és a mozgás összehangoltságának
fejlesztése.
–

Az alkat optimalizálása.

–

A formaérzék kialakítása.

–

A légzőizmok működésének tudatosítása.

–
A testismeret, testtudat, önismeret, helyes énkép kialakítása, az együttműködési, a
kommunikációs képességek fejlesztése.
–

Az erő, a változatos mozgásdinamika, ritmika alkalmazásának ösztönzése.

–
A bemutató szerek használatával célunk az egyéni gondolatok, ötletek felébresztése, a
kézügyesség, a koordinációs technika fejlesztése, a síkok, kartechnikák tanulásának megkönnyítése, az
egyéni fantázia kibontakoztatása, az esztétikai hatás fokozása.
–

Önállóság, saját etűd–összeállítás bemutatásának képessége.

Tananyag
Bemelegítő járás és futásgyakorlatok kartartásokkal, aszimmetrikus kargyakorlatokkal körben: hintalépés
előre–hátra, hármaslépés, szökkenő hármas, táncos alapjárás, lábujjon, sarkon, külső talpélen járás,
hajlított térddel, nyújtott lábemeléssel járás, érintőjárás, passzéjárás, hintajárás, futás párhuzamos és
terpesztett térdemeléssel/sarokemeléssel, galopp, sasszé, alap tánclépések
Az alsó végtag és a törzs gyakorlatai rúdnál
Középgyakorlatok: fentről lefelé haladva, változatos kiinduló helyzetekből, kombinációkkal, variációkkal,
aszimmetrikusan is

Törzsgyakorlatok fekvésben, ülésben, térdelésben, támaszban, állásban. A mozgásnak és kidolgozásnak
megfelelő változatos dinamikai és ritmikai feladatokkal, kisebb gerinc–egységekben, kombinációkban,
variációkkal, a nehézségi szint, a tempó fokozódásával, változó dinamikával.
Kargyakorlatok a legváltozatosabb ülésekben és állásban szimmetrikusan és aszimmetrikusan
Az alsó végtag gyakorlatai ülésben, fekvésben, térdelésben, állásban, elmozdulásban
Diagonál gyakorlatok 1–4 fős csoportokban
Szökdelő gyakorlatok, lendületek, ugrás–előkészítő gyakorlatok, ugrások összekötő lépésekkel
Kiegészítő gyakorlatok és feladatok
Koordinációs, táncos feladatok
A magyar néptánc egyszerű lépései és dallamai felhasználásával
Improvizáció–szabadtánc–etűdkészítés: rövidebb, egyszerűbb zenei egységre készített „koreográfia”
szólóban, majd párban, csoportos etűd készítése „központilag adott” és szabadon választott zenére, 1–2
perces, az életkornak megfelelő zenére való önálló koreográfiák
Bemutató szerek használata a középgyakorlatokban és az etűdökben
Tanévenként egy fő szer választható: műanyag labda, 1 vagy 2 karika, 3–5 m–es szalag, bot (Kiegészítő
lehet: korong, dob a négy évfolyamon végig)

Követelmények
A tanuló ismerje a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtásának elveit, a térirányok, térlépcsők
alkalmazását, a mozgás esztétikai törvényszerűségeit
A tanuló legyen képes az ízületek és nagyobb szakaszok egymástól elkülönített mozgatására,
függetlenítésére valamint együttes, egyidejű összehangolására, az alap motorikus mozgásokra, előre–,
hátra–, oldalt–, átlós haladásra és fordulásra. Mozdulatokra a tér mindhárom szintjén, határozza meg és
használja a saját terét, hajtson végre mozgásokat egyenes és íves vonalon

Legyen képes a tanult mozgásformák önálló, tudatos, kreatív, plasztikus végrehajtására, a tudatos
izommunkára, a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek tudatos használatára, alakzatok kialakítására,
szabálykövető magatartásra, a feladat– és szerepvállalásra, a tanult mozgásformák és etűdök zenével
összehangolt csoportos előadására
Legyen képes együttműködésre és társas együttlétre, mások elfogadására és fizikai kontaktus létesítésére

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő ritmushangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
A tantárgyhoz használt, évfolyamonként választható eszközök: similabda, fél–karika, ritmusbot, műanyag
labda 2–3 méretben, műanyag karika 2–3 méretben, kisszalag, 3–4 m–es szalag, kendő/fátyol, tornabot,
korong, dob, ugrókötél vagy más eszközök az iskola helyi tanterve szerint

KREATÍV GYERMEKTÁNC

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék megvalósítása, a
különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének megélése. A képzés célja, hogy a
tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen
testének képességeivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség
alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját.

Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs
készségének, kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A tanuló mozgáskészségének fejlesztése

–

A tanuló tér és formalátásának fejlesztése

–

A tanuló önfegyelmének növelése

–

A koncentrációkészség növelése

–

A megfigyelőképesség kialakítása

–

A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése

–

A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása

–

A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése

–

A szocializációs folyamatok fejlesztése

Tananyag
Ismerkedő táncok
Ábrázoló táncok

Csoportos táncok
Ünnepi táncok
Izom puzzle/testtudati táncok
Kitalálós játékok
Ábrázoló és csoportjátékok
Anyaggal való játékok
Követelmények
A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat.
A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és csoportválasztásra, a
játéktevékenységre.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A kreativitás fejlesztése

–

A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése

–

A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása

–

A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása

–

Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása

–

A helyzetfelismerő képesség fejlesztése

–

A megoldási lehetőségek feltérképezése

–

A döntésképesség növelése

–

A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása

–

A szociális érzékenység fejlesztése

Tananyag
Energia levezető, összehangoló játékok
Koncentrációt növelő játékok
A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában
Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, járás, futás, ugrás)
Alapvető gyakorlattípusok használata:
Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása
Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma
Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú mozgások tudatosítása
Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok
Zenei táncjátékok
Bizalmi játékok
Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok
Koncentrálós és kitalálós játékok
Ábrázoló és csoportjátékok
Anyaggal való játékok

Követelmények
A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, kontrasztvariációk,
akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat.
A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák gyakorlati
megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli és ritmikai
alapfogalmak gyakorlati alkalmazására.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése

–

A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja

–
Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes mozgás
illetve a földre való érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése
–
Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő megjelenítésének
kialakítása, képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással
–

A mozgásmemória fejlesztése

–

A problémák felismertetése előre és utólag

–

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

–

A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése

Tananyag
Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok
Koncentrációt növelő játékok
Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg
Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más szabályrendszerekhez
Térben haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások megkülönböztetése
Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést
Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával
2/4–es, 3/4–es, 4/4–es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása
Hangok, szavak, énekhang játékos használata
A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban
Az érzékszervek adta világ felfedezése
A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése

Követelmények:
A tanuló ismerje az alapmozgás formákat.
A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles spektrumával
mind egyénileg, mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó helyzetfelismeréssel részt venni egy
csoport improvizációban, felhasználva a ritmika és a tér új ismereteit.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése

–

A koordinációs készség fejlesztése

–

A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése

–

A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása

Tananyag
Energia összehangoló játékok
Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok
Koncentráló képességet javító feladatok
A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való kipróbálása, a
tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása
Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata
Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése
Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–sarokcsont, tengelyek
mentén való elválasztás illetve forgatás)
Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, felezés, kiegészítés
Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban

Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás
Mozgáselemzés, stíluselemzés
Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint

Követelmények
A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja testrészeit.
Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, ismerje a zene alapvető
alkotórészeit.
A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, mozgásfolyamok
létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve kiscsoportban.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

JAZZ–TECHNIKA

A jazz–technika a klasszikus balett, az afrikai és latin–amerikai táncok hagyományaira épülő színpadi
táncforma. Jellemzői az izoláció és koordináció, az éles ritmikai és dinamikai kontrasztok, törekvés a
könnyed, közérthető, expresszív előadásmódra

Az oktatási folyamat célja, hogy a tanulók, a táncpedagógus irányításával tudatosan koordinált, plasztikus,
egészséges testet fejlesszenek. A tanulók képessé válnak a művészi munkára, melyben az izolációs
technika által magas szintre fejlődik koordinációs készségük és létrejön a dinamikai különbségekre épülő
tudatos, harmonikus mozgás
Az egyes évfolyamok számára összeállított tréningek a testi képességek, a fizikai erő és a koncentrációs
készség fejlesztését szolgálják. A képzés során képesség szintjéről jártasság szintjére fejlesztik az izolációs
technikát. Tudatosítják a testközpont használatát, a kontrakciót és release–t. A tanulók megismerik és
biztonsággal alkalmazzák a jazz–technika általános és stiláris jegyeit

Alapfokú évfolyamok

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A helyes testtartás megismertetése és kialakítása, a központ helyének, valamint fontosságának
megéreztetése.
–

A jazz technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.

–
Az en dehors és a parallel lábtartás helyzetek begyakoroltatása balett és jazz karpozíciókat
alkalmazva.
–

Az alapgyakorlatok megismertetése, az alaptechnikai elemek alkalmazása.

–

A jazz–technikára jellemző izolációs képesség kialakítása.

–

A testrészek mozgáslehetőségeinek felismertetése, megtapasztalása.

–

A térben való mozgás lehetőségeinek előkészítése.

–

A térhasználati képesség, készség kialakítása.

–

Az alap szakkifejezések megismertetése és értő alkalmazása.

Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális
kihasználása Először földön, majd folyamatosan építkezve álló helyzetben, kapcsolódva az előző években
tanultakhoz
Erősítő és nyújtó gyakorlatok az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének
megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok
Középgyakorlatok:
Jazz karpozíciók és karvezetések
Klasszikus balett karpozíciók I., II., III.
Lábhelyzetek és pozícióváltások I., II., VI. pozícióban
Port de bras szögletes karpozíciókkal
Demi plié I., II., VI. pozícióban
Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva folyamatos átmenetekkel
Battement tendu parallel és en dehors lábfejgyakorlatba ágyazva
Passé parallel és en dehors pozíciókban
Degagé II. pozícióban parallel és en dehors pozíciókban
Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban
Flat back
Developpé először földön, majd álló helyzetben
Enveloppé először földön, majd álló helyzetben

Grand battement először földön, majd álló helyzetben
Izolációs gyakorlatok: a fej és váll izolálása kettő majd négy irányba a középponton mindig áthaladva
Térbeosztás: térirányok
Összekötő lépések:
Chaissé, Keresztlépés (pas croisé)
Jazzfutás csúsztatott lábbal, karral
Ugrások:
Két lábról–két lábra
Két lábról–egy lábra
Egy lábról–egy lábra

Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és lábpozíciókat valamint a technika
szakkifejezéseit
A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére, a biztonságos térhasználatra, a tanult
mozgásanyagból összeállított tréningsor és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid
improvizációs részt is

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő
alkalmazása.
–

A pozíciók és tempóváltások hangsúlyos alkalmazása.

–

Az új tréning elsajátítatása, a koncentrációs idő intervallumának bővítése.

–

A testrészek sokszínű mozgáslehetőségeinek kihasználása, bővülő mozgásrepertoár létrehozása.

–

A forgások előkészítése alapozó forgás előkészítő gyakorlatokkal.

–

A térben való elmozdulás lehetőségének bővítése a szintek és irányok kombinációja által.

Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális
felhasználásával
Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének
megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok
Középgyakorlatok:
Demi plié, battement tendu parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal
Port de bras IV. pozíció grand plié
Passé parallel és en dehors pozíciókban karváltásokkal
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban
Relevé és plié relevé – parallel és en dehors pozíciókban váltakozva karral
Twist előkészítő második pozícióból karral
Hajlások, döntések pozícióváltásokkal különböző irányokban kar használattal
Flat back. Developpé álló helyzetben

Enveloppé álló helyzetben
Rand battement álló helyzetben
Izoláció: A fej és váll izolálása, egy–egy testrésszel négy irányba, ritmizálva, a középponton áthaladva és a
körívek mentén
Térbeosztás: térirányok, fönt–lent helyzetek
Összekötő lépések irányváltásokkal:
Féltalpon és féltalpról lassan legördülve
Pas de bourrée
Triplet
Forgás előkészítő gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
Ugrások:
Két lábról–két lábra
Két lábról–egy lábra
Egy lábról–két lábra
Egy lábról–egy lábra

Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit
A tanuló legyen képes a gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő
alkalmazására, az izolációs technika értő alkalmazására, a tanult mozgásanyagból összeállított tréningsor
és egy rövid kombináció bemutatására, mely tartalmazzon rövid improvizációs részt is

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismeretbővítés, az ismeretanyag más kombinációkban és komplexebb formában történő alkalmazásával,
hosszabb időtartalmú tréningsorok által.
Az izolációs gyakorlatok pontos, ritmizált formában történő alkalmazása.
Az előkészített forgáselemek készség szinten történő alkalmazása gyakorlatokba építve.
A szintváltások, dinamikai váltások biztonságos alkalmazása helyben és térben elmozdulva. A testtudat
kialakításának megalapozása.

Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális
felhasználása
Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének
megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok
Középgyakorlatok:
Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal
Port de bras gyakorlat
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és spirállal
Developpé, enveloppé
Attitude
Adagio

Grand battement
Térben elmozduló grand–battement.
Twist
Hinge
Arch
Izoláció: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű alkalmazásával –
alapirányokba a síkok mentén, a centrumon mindig áthaladva és ritmizálva
Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel féltalpon, pliében és féltalpról lassan leereszkedve,
legördülve
Pas de bourrée
Croisé–ból change
Triplet
Pivot
Tombé
Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva
Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs és kar használattal
Két lábról – két lábra
Két lábról – egy lábra
Egy lábról – két lábra
Egy lábról – egy lábra
Egyik lábról a másik lábra

Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a
stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit
A tanuló legyen képes az izolációs technika pontos, tudatos alkalmazására a trénig során elsajátított
gyakorlatokon belül. A gyakorlatok pontos kivitelezésére és a stiláris jegyek képesség szintjén történő
alkalmazására, a tudatos munkára

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásrepertoár bővítése.

–

A mozgásminőség javítása és a technikára jellemző stiláris jegyek tisztázása.

–

A tréning kombinatív gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása.

–

Az izolációs technika komplex formában történő alkalmazása.

–
A biztos forgástechnika kialakítása a helyben és térben való elmozdulás lehetőségeinek
figyelembevételével.
–
A tér és idő, magasság–mélység és a dinamikai váltások biztonságos alkalmazása a
kombinációkban.

Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása, a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális
felhasználása

Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének
megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok
Középgyakorlatok:
Battement tendu és battement tandu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal
Port de bras gyakorlat
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban pliével és spirállal
Developpé, enveloppé
Attitude
Adagio
Grand battement
Térben elmozduló grand–battement
Tilt
Twist
Hinge
Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – legalább kettő egy idejű alkalmazásával
– alap irányokba, a síkok mentén, a köríveken is áthaladva és ritmizálva
Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül
féltalpon, pliében
Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve
Pas de bourrée
Change
Triplet

Pivot
Tombé
Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva
Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal
Két lábról – két lábra
Két lábról – egy lábra
Egy lábról – két lábra
Egy lábról – egy lábra
Egyik lábról – másik lábra

Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, valamint a technika szakkifejezéseit, a
stílusjegyeket, azok jellemzőit és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit
A tanuló legyen képes az jazz–technikára jellemző izolációs képesség elsajátítására, a stiláris jegyek
képesség szintjén történő alkalmazására, a tudatos munkára

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
A tanult technika mozgásanyagát, rendszerét, szaknyelvét és főbb stílusalkotó elemeit

A tanuló legyen képes
Az elsajátított anyagot biztonsággal alkalmazni a jazz–technika stílusára és összetevőire jellemző
előadásmód során. Testi adottságait és azokból adódó erősségeit–gyengéit elfogadni és tudatosan
használni. Rendelkezzen a technika végrehajtásához szükséges izomerővel, lazasággal, gyakorlati
biztonsággal és stílusosan alkalmazza a technika elemeit
Legyen képes a tréningsor és a tananyag mozgáselemeiből építkező önálló vagy csoportos etűd,
kombináció harmonikus bemutatására és színpadi formában történő előadására

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Jazz–technika
35–40 perc

A vizsga tartalma
A jazz–technika vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított gyakorlatokból,
gyakorlatsorokból, térben elmozduló lépés, forgás és ugráskombinációkból és néhány perces
tánckombinációból áll, melyet a tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be.
Témakörök
Parallel és en–dehors pozíciók
Balett és jazz karpozíciók
Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release

A jazztánc által használt speciális mozgáselemek: twist, flat–back, tilt, hinge, tour, tombe, pas de bourre,
chassé, pivot
Izoláció: minimum két testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkája
Ötféle ugrásfajta
A jazz–tecnika által használt balett technikai elemek: plié, tendu, battement, battement tendu jeté, rond
de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté használata a jazz tánc sajátosságainak
megfelelően
A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum 1,5 perces kombináció bemutatása

A vizsga értékelése
A bemutatott tananyag pontos ismerete
A gyakorlatok technikai biztonsága
A jazz–technika sajátosságainak stílusos bemutatása

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag folyamatos
bővítése.

–
A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések
felismertetése által.
–
A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika
megismertetése és állandó fejlesztése.
–

A tanult mozgásanyag készség szinten történő elsajátítása.

–

A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére.

–

A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség fejlesztése.

–

A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése.

Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor: az ízületek átmozgatása és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális
kihasználása
Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének
megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok
Középgyakorlatok:
Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal és
dinamikai váltásokkal kombinálva
Port de bras gyakorlat. Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban
pliével és spirállal. Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban
pliével és spirállal
Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva
Attitude parallel és en dehors
Grand battement parallel és en dehors pozíciókban

Térben elmozduló grand battement
Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air
Tilt
Twist
Hinge
Arche
Balance és offbalance helyzetek
Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három egyidejű
alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva
Összekötő lépések: kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül
Féltalpon, pliében, piqué, plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve
Pas de bourrée
Pas de bourrée en tournant
Keresztlépés – pas croisé
Triplet
Pivot
Tombé
Soutenu
Forgás gyakorlatok: helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és
dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban
Ugrások: a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal

Két lábról – két lábra – sauté
Két lábról – egy lábra – sissone
Egy lábról – két lábra – assemblé
Egy lábról – egy lábra – sauté
Egyik lábról – a másik lábra – jeté

Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző
szakkifejezéseket
A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos végrehajtására,
a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos
tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is
Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 perces
kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid, improvizációs részt is

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az előző évek tananyagainak ismétlése, a technikai tudás elmélyítése, az ismeretanyag folyamatos
bővítése.
–
A tudatosság megélése a megértés, megérzés, a stílusbeli sajátosságok és összefüggések
felismertetése által.

–
A jazz–technikára jellemző stílusjegyek, dinamikai váltások, a helyes légzéstechnika
megismertetése és állandó fejlesztése.
–

A tanult mozgásanyag készségszinten történő elsajátítása.

–

A tanuló motiválása az izolációs gyakorlatok tudatos végrehajtására és kivitelezésére.

–

A koordinációs készség, a ritmusérzék, a forgástechnika, az improvizációs készség fejlesztése.

–

A térben való tájékozódás képességének szinteken és irányokban történő fejlesztése.

Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek
maximális kihasználásán van a hangsúly
Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének
megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok
Középgyakorlatok:
Battement tendu és battement tendu jeté parallel és en dehors pozíciókban, pliékkel, karváltásokkal és
dinamikai váltásokkal kombinálva
Port de bras gyakorlat
Rond de jambe par terre en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és spirállal)
Rond de jambe en l’air en dehors és en dedans, parallel és en dehors pozíciókban (pliével és spirállal)
Developpé–enveloppé adagio és grand battement gyakorlatokba ágyazva
Attitude parallel és en dehors
Grand battement parallel és en dehors pozíciókban
Térben elmozduló grand battement

Térben elmozduló rond de jambe par terre és en l’air
Tilt
Twist
Hinge
Arch
Balance és offbalance helyzetek
Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három egyidejű
alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül
Féltalpon, pliében, piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve
Pas de bourrée
Pas de bourrée en tournant
Keresztlépés – as croisé
Triple
Pivot
Tombé
Soutenu
Forgás gyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és
dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban
Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal
Két lábról – két lábra – sauté

Két lábról – egy lábra – sissone
Egy lábról – két lábra – assemblé
Egy lábról – egy lábra – sauté
Egyik lábról – a másik lábra – jeté

Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző
szakkifejezéseket
A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izoláció pontos végrehajtására,
a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben való tudatos
tájékozódásra a különböző jazz kombinációkban is
Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, két 1,5 perces
kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább mélyítése.

–

A meglévő mozgásanyag ismeret szintjén történő elsajátítása.

–
A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos koncentrációs
készség fejlesztése.
–
A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs készség
fejlesztése.

–

A szimmetrikus izolált mozgásformák mellett az aszimmetrikus izolált mozgás fejlesztése.

–

A tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes, harmonikus mozgás kialakítása

Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor, melyben az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek
maximális kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi mozgáslehetőségére építve
Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének
megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok
Középgyakorlatok:
A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek tartalmazzák az előző
évek teljes lépésanyagát
Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a pozícióváltásokra,
a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra
Az ok–okozati összefüggések megértetése, a dinamikai váltások alkalmazása
Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három egyidejű
alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül
Féltalpon, pliében
Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve
Pas de bourrée
Pas de bourrée en tournant
Keresztlépés – pas croisé

Triplet
Pivot
Tombé
Soutenu
Glissade
Pas couru
Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva, a stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával,
parallel és en dehors pozíciókban és pózokban, folyamatos átkötésekkel és váltásokkal. Összetett forgás
gyakorlatok kombinálva grand battement–nal vagy térben elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással
Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal
A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi
Két lábról – két lábra – sauté
Két lábról – egy lábra – sissone
Egy lábról – két lábra – assemblé
Egy lábról – egy lábra – sauté
Egyik lábról – a másik lábra – jeté

Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző
szakkifejezéseket
A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs gyakorlatok pontos
végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben

való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra
a különböző jazz kombinációkban is
Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 perces
kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az előző évek anyagainak ismétlése, a technikai tudás folyamatos bővítése és tovább mélyítése.

–

A meglévő mozgásanyag jártasság szintjén történő elsajátítása.

–
A tudatos légzéstechnika, a koordinációs készség, az egyensúlyérzék és a folyamatos koncentrációs
készség fejlesztése.
–
A jazz–technikára jellemző izolációs–, forgás– és ugrástechnika valamint az improvizációs készség
fejlesztése, az aszimmetrikus izolált mozgás, a tudatosság, a dinamikus mozgásminőség, az igényes,
harmonikus mozgás kialakítása.

Tananyag
Bemelegítő gyakorlatsor, az ízületek átmozgatásán és a gerincoszlop mozgáslehetőségeinek maximális
kihasználásán van a hangsúly, a törzs valamennyi mozgáslehetőségére építve
Erősítés és nyújtás: az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének
megfelelő speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok
Középgyakorlatok:
A teljes mozgásanyag felhasználásával összeállított komplex gyakorlatok, melyek tartalmazzák az előző
évek teljes lépésanyagát

Parallel és en dehors pozíciókban végzett összetett gyakorlatsorok, különös tekintettel a pozícióváltásokra,
a stílusra jellemző törzshasználatra és a tudatos végrehajtásra
Izolációs gyakorlatok: a fej, váll, mellkas, csípő, kar, láb izolálása – kettő, később három egyidejű
alkalmazásával – ritmizálva, alap irányokba, síkok mentén és köríveken is haladva
Összekötő lépések kombinálva más elemekkel és különböző szintek használatával egy gyakorlaton belül
Féltalpon, pliében
Piqué plié–féltalpról lassan leereszkedve, legördülve
Pas de bourrée
Pas de bourrée en tournant
Keresztlépés – pas croisé
Triplet
Pivot
Tombé
Soutenu
Glissade
Pas couru
Forgásgyakorlatok helyben és térben elmozdulva
A stílusra jellemző törzs, kar használattal és dinamikával, parallel és en dehors pozíciókban és pózokban,
folyamatos átkötésekkel és váltásokkal Összetett forgásgyakorlatok kombinálva grand battement–nal,
vagy térben elmozduló rond de jambe lépéssel vagy ugrással
Ugrások a jazz stílusra jellemző törzs, kar és dinamika használattal
A klasszikus balett által használt ugrások és azok kombinációi egyszerű akrobatikus elemekkel kombinálva

Két lábról – két lábra – sauté
Két lábról – egy lábra – sissone
Egy lábról – két lábra – assemblé
Egy lábról – egy lábra – sauté
Egyik lábról – a másik lábra – jeté

Követelmények
A tanuló ismerje az évfolyamon tanított gyakorlatokat, kar és láb pozíciókat és a technikára jellemző
szakkifejezéseket
A tanuló legyen képes a gyakorlatok tudatos és minőségi kivitelezésére, az izolációs gyakorlatok pontos
végrehajtására, a forgások pontos, tudatos végrehajtására, szintváltások biztos alkalmazására és a térben
való tudatos tájékozódásra, a légzéstechnika tudatos használatára és a stílusnak megfelelő előadásmódra
a különböző jazz kombinációkban is
Legyen képes a tanult mozgásanyagból összeállított különböző, eltérő dinamikájú, három 1,5 perces
kombináció bemutatására, melyek tartalmazzanak rövid improvizációs részt is

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje és alkalmazza biztonsággal
A tanult technika mozgásanyagát, szaknyelvét, kifejezési formáit, stiláris jegyeit. Ismerje a zene és a tánc
összhangját segítő és kifejező ritmikai váltásokat: gyorsítások, lassítások, folyamatok, megállítások. A
tanuló ismerje és folyamatosan fejlessze testi adottságait és ellensúlyozza azokból adódó hátrányait.
Ismerje a technika táncosokra vonatkozó módszertanát, lássa és alkalmazza az ok–okozati
összefüggéseket, valamint ennek ismeretében legyen képes az önfejlesztésre

A tanuló legyen képes
A magas szintű igényes technikai kivitelezésre, rendelkezzen a táncművészethez szükséges munkamorállal,
a technika végrehajtásához szükséges izomerővel és lazasággal. Biztonsággal tudja bemutatni az
elsajátított anyagot, miközben a stiláris sajátosságait alkalmazza. Legyen képes belső motíváltságú,
tudatos munkavégzésre, a harmonikus, esztétikus mozgásra. A technika sajátosságainak megfelelő önálló
és csoportos etűdök, bonyolult kombinációk, koreográfiák előadására. Legyen képes felvállalni jó
teljesítményét és hibáit, alkotóként beépülni a művészi alkotófolyamatba, miközben vállalja félelmeit,
érzéseit, érzeteit

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Jazz–technika
35–40 perc

A vizsga tartalma
A vizsga anyaga a szaktanár által összeállított és meghirdetett témakörökből áll, melynek ismeretéről a
tanulók egyénileg, párosan vagy csoportos formában adnak számot
Témakörök

Parallel és en–dehors pozíciók
Balett és jazz karpozíciók
Gördülések, döntések, hajlások, mellkas emelések, rotációk, kontrakció, release használata
A jazz–technika által használt speciális mozgáselemek: twist, flat back, tilt, hinge, tours, tombe, pas de
bourré, chassé, pivot
A testsúlyáthelyezések különböző formái
Izoláció minimum három testrész egyidejű, összehangolt, izolált munkájával
Forgások helyben és térben elmozdulva
Térben elmozduló gyakorlat szintváltásokkal és irányváltásokkal
Ötféle ugrásfajta
A jazz–technika által használt balett technikai elemek – plié, tendu battement, battement tendu jeté, rond
de jambe, developpé, enveloppé, attitude, grand battement jeté – használata a jazz–technika
sajátosságainak megfelelően
A jazz–technika sajátosságainak megfelelő, minimum három 1,5 perces kombináció bemutatása, melyek
tartalmaznak rövid improvizációs részt is

A vizsga értékelése
A bemutatott tananyag pontos ismerete
A gyakorlatok tudatos alkalmazása
A jazz–technika sajátosságainak bemutatása
A művészi előadásmód

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek, elektronikus hanglejátszó eszközök az iskola helyi tanterve szerint
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor
Kézi dob és dobverő

LIMÓN–TECHNIKA

A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét keltő mozgásokra
épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedésben tartózkodik. A hangsúlyt a folyamatosságra
és az energia átalakulására, újrafelhasználhatóságára helyezi. A technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a
kontrollált, összeszedett (koordinált) mozgást, a gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a
könnyedséget és a kifinomult érzékenységet
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alapjait képező és a többi
modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az alapelveket képesek legyenek
alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban és
etűdökben. A Limón–technika nyelvezetének elsajátítása. A test tudatos használata és finom, érzékeny
koordinációjának fejlesztése

Alapfokú évfolyamok

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–

Az alaptartás, testtartás megismertetése és kialakítása.

–

A Limón–technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.

–

A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test izolált mozgásai közben.

–

A gravitáció használatának elősegítése.

–

A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése.

–

A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés fejlesztése.

–

A Limón–technika nyelvezetének megismertetése.

Tananyag
Talajon fekvésben végzett gyakorlatok:
A gerinc izolált mozgásai
Légző gyakorlatok
Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált mozgáslehetőségeinek
feltárása és elsajátítása
Ülésben végzett gyakorlatok:
Folyamatos gerincgördülések előre, oldalra, véghelyzetben kitartással, elnyújtással
Gurulások, kar támasz helyzetekkel
Láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása
Fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész súlytalanításával
A gerincoszlop szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által először előre, majd
oldalirányban is

Fej, kar, láb izolált zuhanások a gravitáció használatával
Gerincgördülések, vezetések különböző lábpozíciókban végrehajtva
Talajon végzett haladó gyakorlatok
A karok súlyátvevő szerepének megismerése
A végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználása
A testközpont ereje lendületekben
Folyamatos gurulások fekvésben, ülőhelyzetekben
Ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel
Kéz és lábtámasz helyzetek
Álló középgyakorlatok
Alaptartás helyzete
Kar, törzs és láb alap pozíciók
Kar és láb izolált mozgásai
Plié, parallel és en dehors pozíciókban függőleges nyugalomban lévő törzs munkával
Plié, parallel és en dehors pozíciókban gerincgördítéssel, karlendítéssel, majd törzs– és karlendítéssel
A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve
Törzsnyújtás, zuhanások, suspention
Lábfő, boka, ízületek artikulációi
Diagonális–haladó gyakorlatok
Testsúlyáthelyezés siklásba, a testközpont folyamatos mozgása

Kis ugrások előrehaladással, egy lábról egy lábra és egy lábról két lábra érkezéssel, parallel és en dehors
pozíciókban

Követelmények
A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, törzs
egyszerűbb koordinációját, a gravitáció mint erő felhasználását (földhasználat és könnyedség), a
mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait
A tanuló legyen képes az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a gyakorlatok
kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára és a tanult mozgásanyagból összeállított rövid
etűd bemutatására

Alapfokú évfolyamok

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése.

–

Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése.

–

A Limón–technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása.

–

A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai közben.

–

A gravitáció használatának vizsgálata.

–

A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése.

–

A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés fejlesztése.

–

A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid etűdökben.

–

A Limón–technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése.

Tananyag
Talajon fekvésben végzett gyakorlatok
A gerinc izolált mozgásai
Légző gyakorlatok végtag és törzsmozgásokkal koordinálva
Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált mozgásainak egymás
után kötése
Mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig
Ülésben végzett gyakorlatok
Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált mozgásainak egymás
után kötése
A különböző alap láb és karpozíciók összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő mozgatásával
(rugózás, gördülés és visszaépítés) előre, oldalirányban, spirális helyzetekben
Törzszuhanások előre és oldalirányokba
Talajon végzett haladó gyakorlatok
Gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel
Ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel
Kéz és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások
Álló középgyakorlatok

Kar, törzs és láb alap pozícióik és rotációs gyakorlatok
Kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyeinek alapján (ujjak, kézfej mozgása)
A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve
Törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban
Plié és relevé gyakorlatok parallel és en dehors pozíciókban
Egyszerű tendu gyakorlatok, kar– és törzslendítéssel, ejtéssel koordináltan
Láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve
Egyszerű támadások különböző térirányokba
Támadások karejtéssel
Diagonális–haladó gyakorlatok
Siklás előre, oldalra, hátra haladással, kar– és törzsmozgásokkal koordinálva, fordulattal
Siklás tempóváltással, kis ugrásokkal
Kis ugrások előrehaladással, ritmikai változtatásokkal
Láblengetések előrehaladással
Egyik lábról a másikra történő átugrások
Etűdökkel, rövid koreográfiák
Egyszerű talajon végzett etűdök támaszhelyzetekkel, lendületekkel
Etűdök álló helyzetben, térbeli elmozdulás nélkül és haladással
Rövid koreográfia dinamikai váltásokkal, nehezebb zenei beosztásban

Követelmények

A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, törzs
összetett koordinációját és variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő felhasználását (földhasználat és
könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait
A tanuló legyen képes összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására, a gyakorlatok
kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára, a technika dinamikai és érzelmi változásainak
érzékeltetésére a kombinációkban, valamint rövid koreográfia meggyőző előadására

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő alapmozgás elveket, a
technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát

A tanuló legyen képes
Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelésére, az alapelvek
megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban
és etűdökben. Legyen képes a technika dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére
kombinációkban, és rövid koreográfia meggyőző előadására

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgyai és időtartamuk:
Limón–technika
Csoportban 30–40 perc

A vizsga tartalma:
A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és haladással végzett
egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a tanulók csoportos formában, önállóan
mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csoportokban történő bemutatása

A vizsga értékelése
A vizsga értékelésének szempontjai:
A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának megjelenési szintje
A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága
A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek.
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal.
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor.

TÁNCTÖRTÉNET

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

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések
felismertetése
–
A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó
műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése
–
A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális
kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése
–

A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése

–

A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése

Tananyag
A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a művészi mozgás
nyelvezete

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok
Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján
A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása
A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz táncmesterek, a balett
gyökerei
A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása
Noverre és a cselekményes balett
A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) koreográfusai, (Jules
Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek

Követelmények
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött
eseményeket, helyszíneket, műveket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben illetve önálló
gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések
felismertetése.
–
A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó
műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése.

–
A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális
kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése.
–

A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése.

–

A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése.

Tananyag
Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában
Marius Petipa munkássága
Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev–balett
Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára
Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében
A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága
Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik

Követelmények
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi
táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb eseményeit, az országos
rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak
megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a
tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét
Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit

A tanuló legyen képes
A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben alkalmazni, tudását a
kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani
Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll

A vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet
30–40 perces írásbeli
5–8 perces egyéni beszélgetés

A vizsga tartalma
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését
valamint a problémamegoldást illetve értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz
A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról
Választható témakörök:
Az őskor táncművészete
A középkor jellemző táncformái
A reneszánsz és barokk kor táncélete
A romantika
A reformkor táncélete
A XX. század táncélete
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei

A vizsga értékelése
Írásbeli vizsga
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a
vizsga elnöke hagy jóvá

Szóbeli vizsga
A tananyagtartalom elsajátításának mértéke
Az összefüggések ismerete
A szakmai kommunikáció fejlettsége
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a
vizsga elnöke hagy jóvá

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Videólejátszó vagy DVD–lejátszó
Televízió
Magnetofon
Diavetítő
CD–lejátszó
Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán)
Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat)
Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok)
Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok)

A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az erőteljes,
energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test közötti kommunikáción alapul,
valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvényekhez való közös viszonyulásukon, úgymint a
gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás. Ahhoz, hogy ezeket az élményeket átélhessük, a test
megtanulja az izom többlet–feszültségeit felszabadítani és a mozgás természetes folyamának teret
engedni egy bizonyos minőségű akaratlagosság elhagyásával. A gyakorlatok tartalmazzák a gurulást, esést,
a fejjel lefelé levést, a fizikai kapcsolat pontjának követését, a súly megtámasztását és átadását. A
mozgásanyag a befelé figyelést és a mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi. A mozdulatok forrása az
a kreatív mozgatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, a dezorientáltság idéz elő. Általános
a duett–forma, de többen is táncolhatják egyszerre. A kontakt improvizáció eltér a többi tánctechnikától,
célja a spontán kialakult helyzetekre adott egyedi válasz megtalálásának támogatása

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma technikai elemeit
és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását, megfigyelje a test reflexeinek
működését. Célja az egyéni mozgásszótár, az improvizációs készség, az érintés nélkül és érintésen
keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási képességének, a belső
mozgások érzékelésének fejlesztése. A kreatív kompozíciós készség fejlesztése. A tanuló a különböző
területekről jövő információk megszerzésével képes lesz testének tudatosabb használatára, az
improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek megfigyelésére. A technikai elemek
gyakorlásával „izom emlékezet” alakul ki, amely emlékezet képessé teszi a tanulót testének
leggazdaságosabb és legmegfelelőbb használatára

Alapfokú évfolyamok

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–
A figyelem fenntartásának, a tanuló testismeretének, a mozgás gömbszerű térérzékelésének,
improvizációs készségének, verbális és non verbális kommunikációjának és kreativitásának fejlesztése.
–

A belső történések megfigyeltetésének képességfejlesztése.

–

A puha izomtónusú és a gördülékeny talajra érkezés kialakítása.

–

Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése.

–

A saját test megtapasztalásának ösztönzése a társ viszonylatában.

–
Duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő használatának
kialakítása.
–
Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások az adott pillanatban megfelelő
kiválasztásának fejlesztése.
–
Az érzékszervek differenciált használatának fejlesztésével a figyelem belső irányításának
elsajátítása.
–
Csoportos játékokon keresztül a kapcsolatteremtés fejlesztése, a felszabadult mozgás ösztönzése,
a figyelem megosztásának elősegítése és a váratlan helyzetekre való felkészülés vizsgálata.
–

Az átélt fizikális élmény verbális megfogalmazásának elősegítése, ösztönzése.

Tananyag
Egyéni mozgásfelfedező feladatok
–

Mozgások különböző testrészek indításával

–

A testközpont mint motor felfedezése

–

A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont

–

A gerinc mozgásaink megismerése, mozgások alacsony, közép és magas szinteken

–

Tér, idő, dinamikai játékok

Test tudatossági feladatok
–

Az elengedés és feszítés állapotai

–

A különböző izomtónusok használata

–

Aktív/passzív szerepek

–

Információ adása és vétele érintéssel

–

Az érintés minőségei

–

Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére

–

Ízületek izolálása végtagmozgatással

–

Végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepekkel

–

A légzés megfigyelése, a légző mozgás szabadsága

–

Gyakorlatok képek használatával: olvadás, gyökerezés/ellebegés

A talajon végzett gyakorlatok
–
Gurulások különböző testrészek indításával (medence, kézfej, lábfej, fej, spirál, banán, vállon át
előre/hátra)
–

Tolások, kúszások, mászások, gördülés

–

Támaszok. Fekvésben végrehajtott partner munkák

A partner munka

–

Súlyérzékelési feladatok talajon, aktív/passzív szerepek

–

Egyszerű figyelemirányító gyakorlatok

–

Vezető/követő szerep feladatok

–

Impulzusadással improvizációba vezetés

A táncforma alaptechnikai elemei
–

Gurulások: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel

–

Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban; párban – talajra vitel nélkül; csoportban

–

Csúszások: egyénileg – talajon, falon; párban – társon: fekvő–, közép– és álló helyzetekben

–

Mászások: egyénileg (kéz és lábtámaszok); párban társon: fekvő–, közép– és álló helyzetekben

–
Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás
közben
–

Húzások: párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás közben

–
A kontakt „gördülő pontja”: Egyénileg talajon, labdával, falnál, párban állásban (csak karok és a hát
használatával)
–

Emelések: test központra

–

Statikus helyzetekben, földre vitellel

–
Ugrások, elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása (álló– és támaszhelyzetekbe);
párban – medence és válltámasszal, központra érkezések
–

Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással

–

Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások

–

Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át

–

Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok

–

Vezetett és szabad improvizációk

–

Egyéni, páros improvizációk

–

Páros gyakorlatokból felfedező improvizációk

–

Fej–fej, hát–hát, tenyér–tenyér, talp–talp érintéssel

–

Strukturált improvizáció

Az érzékeléses feladatok
–

Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek

–

Periférikus látás megfigyelése

–

Tapintás, hallás, nyomásérzékelés

Csoportos játékok
–

Térjátékok

–

Dinamikai játékok

–

Ügyességi játékok

–

Figyelemvezetéses játékok, labdával, tapssal

Visszajelzés és verbalitás
–

Adott faladat vagy improvizáció utáni visszajelzés

–

Óra végi megosztás

–

Párban vagy csoportban

–

A tanár vezetésével vagy anélkül

Követelmények
A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés különböző minőségeit
A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha izomtónusra és
földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, kreatívan használni a helyzetek adta
lehetőségeket

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A figyelemfenntartás képességének, testismeretnek, a mozgásszótárnak, a gömbszerű
térérzékelésnek, a döntéshozatali képességnek, a kreativitásnak, az improvizációs készségnek, a verbális és
nonverbális kommunikációnak a fejlesztése.
–

Az elengedés/engedés érzet további fejlesztése, differenciálása, finomítása.

–
Az izomtónus differenciált használatának fejlesztése, a figyelem hosszabb időn át való
fenntartásának kialakítása.
–

A gravitáció testre gyakorolt hatásának megismertetése, használatának megtapasztalása.

–

A biztonságos súlyadás/átvétel kialakítása.

–
Magasabb helyekről (lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra érkezés
elsajátítása.
–

Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése.

–
Szóló, duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés és a dezorientáció
használatának további fejlesztése.
–
Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások kiválasztásának fejlesztése az adott
pillanatnak megfelelően.
–

A döntési képesség fejlesztése.

–
Az érzékszervek differenciált használatának további fejlesztése, a figyelem belső irányításának
tudatosítása.
–

A verbális kifejezés fejlesztése véleményformálás nélkül.

Tananyag
Egyéni mozgásfelfedező feladatok
–

Mozgások különböző testrészek indításával

–

Belső és külső tereket felfedező táncok

–

A testközpont, mint motor használata

–

A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont

–

A testközpont és a periféria kapcsolata

–
A gerinc mozgásaink felfedezése kéztámasz helyzetekben, átjárhatóság az alacsony, közép és
magas szinteken történő mozgások között
–

Tér, idő, dinamikai játékok

Test tudatossági munka
–

Az előző év anyagának ismétlése

–

Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére

–

Végtagok súlyérzékelése, passzív szerepből aktívvá válás

–

Ízületek szabad mozgásai végtagmozgatással

–

Gyakorlatok képek használatával: fejfonál, hálók, természeti képek

–

Autentikus mozgás, a partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának

A talajon végzett gyakorlatok
–

Gurulások: ismétlések különböző testrészek indításával

–
Tolások, kúszások, mászások, gördülések: ismétlések és a mozgások kombinálása, improvizációba
vezetése
–

Támaszok, gyors és dinamikus átmenetek

–

Fekvésben végrehajtott partner munkák

Partner munka
–

Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben

–

Összetett figyelemirányító gyakorlatok

–

Vezető/követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása

–

Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás

Technikai elemek
–

Gurulások: ismétlések: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel, érintő kísérettel, ellenállással

–
Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban, haladással; párban – talajra vitel nélkül és
talajra vitellel, hármas csoportokban, minden irányba, 6 fős csoportban, emelésekbe, elkapásokba,
improvizációval
–
Csúszások: párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás közben, a társ
követésével, földre vitellel, súlyadással befejezve
–
Mászások: egyénileg – kéz és láb támaszok, párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben,
haladás közben, csoportban, földre vitellel
–
Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben; párban fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás
közben
–
Húzások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás
közben, csoportban, eltérő dinamikai végrehajtások
–
A kontakt „gördülő pontja”: egyénileg talajon, párban állásban az egész testfelület használatával,
szintváltásokkal
–
Emelések: testközpontra, felgurítások statikus és dinamikus helyzetekben, dőlésből hátra vételek
támaszba érkezéssel
–
Ugrások és elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása álló– és támasz helyzetekbe,
gurulásban, párban – előre, oldalra, hátra ugrások – medence támasszal, központra érkezéssel, statikus és
dinamikus helyzetekben
–
Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, dinamikus helyzetben
forgással
–
Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások, asztal
pozícióból földre kerülések kéztámaszon át
–

Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok

Vezetett és szabad improvizációk

–

Egyéni, páros és csoportos improvizációk

–

Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk

–

Strukturált improvizáció

–

Improvizáció képekkel

–

A tanár vezetésével vagy anélkül

Érzékeléses feladatok
–

Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek

–

A periférikus látás használata

–

A látás, nézés mozgásirányító szerepe

–

Tapintás, hallás, nyomásérzékelés, energia, erő, inercia

Csoportos játékok
–

Térjátékok

–

Dinamikai játékok

–

Páros és csoportos szerepjátékok

–

Figyelemvezetéses játékok labdával

Visszajelzés és verbalitás
–

Adott faladat vagy improvizáció után

–

Óra végén

–

Párban

–

Csoportban

–

Tanári vezetéssel vagy tanári vezetés nélkül

Követelmények
A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés mélységeit és azok információtartalmát, a
tér gömbszerű használatát, a döntéshozáshoz szükséges fizikális készenléti állapotot
A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha izomtónusra és
földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, az érintésen keresztül
kommunikálni, engedni a táncot történni, kreatívan használni a helyzetek adta lehetőségeket
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a puha izomtónus
használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kialakított kontaktus törvényszerűségeit.
A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni és alkalmazni, döntést
hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgyai és időtartamuk:
Kontakt improvizáció, csoportban 40–50 perc

A vizsga tartalma:
–
A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok csoportos
bemutatása tantermi körülmények között.
–

Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban.

–
3–4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett bemutatása
tantermi körülmények között.

A vizsga értékelése
–
A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete – mértéke, mennyisége és
minősége.
–

A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

LÁBÁN–TECHNIKA

A Lábán–technika – korábbi elterjedt nevén „Európai modern” technika – Rudolf Lábán elméleti
rendszerére épül. Nem stílus, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az
adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlat és mozdulatsora. Célja a táncművészet
tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése, a tér– és az erőtan adott évi követelményeinek
elsajátítása, tudatos használata és verbalizálása
A helyi tanterv és a pedagógus szabadsága az oktatási forma meghatározása, mely lehet másolás alapú,
melyben rögzített gyakorlatsorok rendszeres ismétlése történik, improvizáció alapú, ahol a tér és erő
princípiumok határozzák meg az improvizáció gyakorlatokat és vegyes típusú, amely a fent említett két
forma elegye. Amennyiben a tanulók alkalmasak rá, kompozíciós feladatokat is tartalmazhat az óra
Aktív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta megjelenik; passzív
erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a nehéz erőfajta megjelenik

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tánc alkotóelemeinek Lábán által rendszerezett, megfelelő szintű megismerése és tudatosítása,
kiegészítve, megerősítve a tanszak más évfolyamain megismert tánctechnikák megértését
–

A testtel és az idővel, mint táncalkotó elemekkel kapcsolatos ismereteket bővítése

–

Testtudat, ritmus/idő érzék

–
A mozgáslehetőség bővítése, az időben – mint mértékegységben – történő gondolkodás
kialakítása
–

A tempó különbségek megtapasztalásának elősegítése

Tananyag
A tér alsó szintjén végzett gyakorlatok:
A központból, perifériából (lábujj, kézujj, fejtető), és midlimb–ből (könyök, térd) indított mozdulatok;
bodyhalf: (testfél) – jobb–bal oldal, alsó–felső test tudatos, totális használata; diagonális kapcsolat
tudatosítása; egyéb, a csoport igényeinek megfelelő testkapcsolat felhasználása
A tér középső szintjén végzett gyakorlatok:
Izolációs gyakorlatok – lábfej, lábujjak, térd, csípő, felsőtest, fej, kar, kézujjak, alsó test: sarok–ülőcsont
kapcsolat variációi a gravitáció, mint nehezítő tényező bevonásával; felsőtest: fejtető, farkcsont
kapcsolatának mozdulatokban való feltérképezése; felsőtest: hát–kézujjak kapcsolatának megtartása
különböző kar és testhelyzetekben
Koordinációt fejlesztő gyakorlatok: bodyhalf (testfél), diagonális kapcsolatok felhasználásával
A gyakorlatok folyamatos nehezítése, a térben való haladás fokozatos bevezetése
A tér felső szintjén végzett gyakorlatok:
Testkapcsolatok, koordinációk és izolációk alkalmazása; ugrások; emelések
Az idő, mint variációs elem:
A gyakorlatok metruma 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 illetve ettől eltérő szabályszerű illetve szabálytalan beosztású is
lehet
Az improvizáció, mint módszer használata
Mint egy–egy rögzített gyakorlatsor variációja
Verbalitásfejlesztés:
A tanulók fizikai síkon megélt tapasztalatainak szavakba öntése: egyénileg, csoportos megbeszélés során,
írásosos formában

Követelmények
A tanuló ismerje a Lábán Rudolf által meghatározott testkapcsolatokat, mozdulatindítási lehetőségeket, a
ritmikai előjegyzések gyakorlati megkülönböztetését, használatát, a különböző tempókat
A tanuló legyen képes a különböző testrészek tudatos izolációjára, totális mozgásra, az izolált testrészek
tudatos koordinációjára, ritmus képletek mozgásban való pontos visszaadására, metrum–tartásra

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A térismeret rendszerezése, az erőhasználat, mint táncalkotó elem tudatosítása

–

A testtudat, ritmus/idő érzék, tértudat fejlesztése

–

A saját testen kívüli világ rendszerezése

–
Önmagára, kis és nagycsoportra való figyelés; izomkontroll, optimális izomhasználat;
koncentrációs készség fejlesztése

Tananyag
A 27 térirány Lábán Rudolf meghatározása szerint:
6 egy dimenzionális irány: mély, magas, jobb, bal, előre, hátra
12 két dimenzionális irány: bal magas, jobb magas, bal mély, jobb mély, elől magas, elől mély, hátul magas,
hátul mély, jobb elől, bal elől, jobb hátul, bal hátul, háromdimenziós irányok jobb elöl magas, jobb elöl
mély, bal elöl magas, bal elöl mély, jobb hátul magas, jobb hátul mély, bal hátul magas, bal hátul mély

A 27. irány a táncoló maga
Szagitális tengely és sík, vertikális tengely és sík valamint horizontális tengely és sík
Térben alkotott formák, egyénileg – kocka, mozgásgömb és csoportosan: térrajzok például shapeflow
segítségével
Az alap szakkifejezések elméletben és gyakorlatban
Totális mozgás: az izolált mozgás ellentéte, teljes test vagy teljes testrész együttmozgását jelöli
Bodyhalf: testfél, a test vertikális középvonalától számított teljes jobb oldalát vagy teljes baloldalát jelöli
A test köldöknél elhelyezkedő horizontális vonal által elválasztott felső testet illetve alsó testet is jelölheti
Midlimb: végtag közép, a lábnál a térdet, a karnál a könyököt jelöli

Követelmények
A tanuló ismerje az erőtant és a minőségtant mind elméletben mind gyakorlatban: az egy–, a két– és
háromdimenziós irányokat, a 3 alaptengelyt és síkot, a 3 alapvető szintet, a mozgásgömb fogalmát, az
aktív és passzív erőhasználatot
A tanuló legyen képes megkülönböztetni a 27 irányt, mozogjon tudatosan az oktaéderben és a kockában.
Az izomhasználat tudatos befolyásolása a gravitáció ellenében, összetett minőségű mozdulatok
kivitelezése

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

GRAHAM–TECHNIKA

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, didaktikai
rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs forrás a színpadi tánc, a
tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a táncpedagógia hatékony eszköze.
A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai alapelveket tartalmazó
technika megismertetése.

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának
fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése.
–
A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe,
megtalálva a különbségeket és párhuzamokat.
–
Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–
technika speciális térhasználatának felismertetése.
–

A diagonális mozgás fejlesztése

Tananyag

Alapelemek, alapsorozatok
Talajon végzett gyakorlatok:
Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó gerincmozgások
Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába
Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés és az oda–vissza
ereszkedés technikáját
Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja
Álló helyzetben végzett gyakorlatok
Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése
Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése
Plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok kombinációinak
formájában, a központból indítva
Térben haladó gyakorlatok
Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat
Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással
Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva
Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal gazdagíthatók

Követelmények
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer
alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham–
technika helyét a tánctörténetben

A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris
szempontból helyes végrehajtására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának
fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése.
–
A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe,
megtalálva a különbségeket és párhuzamokat.
–
Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–
technika speciális térhasználatának felismertetése.
–

A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése.

Tananyag
Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spiral, contraction–release ritmikai és dinamikai
nehezítésekkel
Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont–indítású „contraction–
release” és a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a talajról/talajra
Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület felhasználásával
és fékezésével
Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s azok
kombinációinak formájában
Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel

Térben haladó gyakorlatok,
Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat
Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással
Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó gyakorlatok bővítése:
lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző terekbe,
fordulatok kidolgozása a spirál elv alapjain
Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a „contraction–release”, valamint a „spirál” elemeinek
alkalmazása az ugrások közben
Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának szemléltetésére, az
egyéni képességek bemutatására

Követelmények
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer
alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham–
technika helyét a tánctörténetben
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris
szempontból helyes végrehajtására

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

REPERTOÁR

A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern tánc repertoárt.
Létrehozzák saját egyéni alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Kialakul egyfajta önálló gondolkodásmód és
egyéni véleményalkotási képesség a táncművek, koreográfiák elemzése során.
A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló alkotások létrehozására
és bemutatására. Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik tanulási képességeiket, stílusérzéküket.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanulót tegye képessé a modern órákon tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos
koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására.
–

Alakítsa ki a csoport kooperáció, az együtt gondolkodás és az alkotás képességét.

Tananyag
A megismert táncstílusokra, mozgásanyagra építve a szaktanár által kiválasztott, betanított vagy felújított
művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult lépésanyagokat,
ismereteket

Követelmények

A tanuló ismerje a tanulás szempontjait, folyamatát, az előadott mű lépésanyagát, stílusát
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos,
művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás képességével

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos koreográfiák
elsajátítására és minőségi előadására. Alakítsa ki a csoport kooperációt, az együtt gondolkodás és az
alkotás képességét. Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának
továbbfejlesztésére, elmélyítésére

Tananyag
A megismert táncstílusok mozgásanyagára építve a szaktanár illetve a tanulók által létrehozott művek
előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult lépésanyagokat, ismereteket.
Megismerkednek a modern repertoár jellegzetes műveivel, és a szaktanár vezetésével elemzik. Ezekből
ihletet meríthetnek és az adott koreográfiához hasonló, rövid műveket készítenek. A modern repertoárból
a szaktanár feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket

Követelmények
A tanuló ismerje az eddig elsajátított koreográfiák lépésanyagát
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos,
művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás képességével

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos
koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására
–

Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás és önfejlesztés képességét

–
Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére,
elmélyítésére

Tananyag
Megismerkednek a modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel. A szaktanár irányításával előre
kiválasztott és meghatározott részletek önálló betanulása. A modern repertoárból a szaktanár feladata
kiválasztani a feldolgozandó műveket

Követelmények
A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz tartozó
alapismeretekkel
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos,
művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló tanulás képességével, művészi alázattal és
együttműködési képességgel

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos
koreográfiák létrehozására és minőségi előadására
–
Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás, az önfejlesztés és a csoporttal való együttműködés,
együttgondolkodás képességét
–
Motiválja a tanulót az eddig elsajátított koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére,
elmélyítésére és az önálló véleményalkotásra

Tananyag
Megismerkednek az aktuális modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel
A modern repertoárból a szaktanár és a tanuló közös feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket
Az eddig megismert, elsajátított és feldolgozott mozgásrepertoár felhasználásával a tanulók létrehoznak
rövid önálló koreográfiákat, műveket

Követelmények
A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz tartozó
alapismeretekkel
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az önfejlesztésre és a tanult
tánc tudatos művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló gondolkodás, művészi alázat és az
együttműködés képességével

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek

Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

IMPROVIZÁCIÓ ÉS KOMPOZÍCIÓ

Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a struktúra nem stílus,
táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az adott pedagógus
adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő
továbbfejlesztése
Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszótárának bővítését. A
képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóelemeinek megismerésére, tudatos alkalmazására
A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat rá, fejlesztve ezzel a már
előző évfolyamokban megismert moderntánc–technikák megértését, tudatosabb kivitelezését
A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti ágak kompozíció
elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját mozgásmemóriáját, struktúrafelismerő illetve
alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, valamint megalapozza a lehetőségét annak, hogy a
későbbiekben aktív alkotóvá váljon egy koreográfus mellett vagy önállóan is

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Kreativitásfejlesztés

–

Az integrált gondolkodásmód: érzelmi–szellemi–fizikai önvaló összekapcsolása

–
Testtudat fejlesztés: a test és az idegrendszer, izom, csont és szalagrendszer közötti kapcsolat
tudatosítása
–

Az érzelmek verbalizálásának elősegítése

–

Az érzelmek mozdulati absztrahálásának elősegítése

–

A struktúrában való gondolkodás képességének fejlesztése

Tananyag
A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő
improvizációs feladatok
Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk
Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét

Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása érdekében
Hazai és külföldi, példaértékű előadások megtekintése és elemzése
Kortárs alkotókkal való eszmecsere

Követelmények
A tanuló ismerje az anatómia alapjait mind elméletben mind gyakorlatban. A tanuló képes legyen
kifinomult idegrendszerről tanúskodó egyéni jegyeket viselő mozgás–improvizációs folyamatokat
létrehozni

A tanuló legyen képes önállóan és kisebb csoportokban is – felismerhető rendszeren alapuló – rövid
mozgásetűdök alkotására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A kreativitás fejlesztése

–

A tér, mint absztrakció felismerése

–
A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák, képzőművészeti eszközök
alkalmazása)
–

A tér szerkeszthetőségének felismerése (2 és 3 dimenziós művek példája alapján)

–

A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, perspektíva)

–

A téridő kapcsolat élményének megtapasztalása

–

Az idő, mint absztrakció felismerése

–
Az idő szerkeszthetőségének felismerése (zenei struktúrák, előadás struktúrák, irodalmi
struktúrák)
–

Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real time)

–

Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése

Tananyag
A tér és az idő témájában adott egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő improvizációs feladatok
Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk

Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét
Alkotói rendszerek ismertetése
Alkotói rendszerek másolása
Új alkotói rendszerek létrehozása
Zártkörű és nézők számára is nyitott improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása
érdekében.
Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés (negatív és pozitív kritikák)
megtapasztalása érdekében

Követelmények
A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek szerkesztési
modelljeit, egyéni, kiemelkedő megoldásait
A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezésére, a régi
modelleket új kontextusba helyezni
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

KORTÁRSTÁNC TANSZAK

AZ ALAPFOKÚ KORTÁRSTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó tánckultúrák
megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező ember. A testi, szellemi

valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái elősegítik az emberi kapcsolatok
kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének
megélését
A Kortárstánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas
kapcsolatokban jártas embert. A kortárs művészetek befogadására nyitott és értő közönséget nevel,
miközben biztosítja a hívatásos pályaorientációt.
A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik szerinti
képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag spirális elrendeződése
lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb szabadságot teremt a pedagógus
számára az oktatási folyamat megszervezése során

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tantárgyak

Főtárgy:
Kreatív gyerektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon)
Kortárstánc (3–6 alapfokú évfolyamon, 7–10 továbbképző évfolyamon)
Kötelező tantárgy:
Limón–technika (5–6 alapfokú évfolyamon)
Kontakt improvizáció (5–6 alapfokú évfolyamon)
Lábán– technika (7–8 továbbképző évfolyamon)
Tánctörténet (9–10 továbbképző évfolyamon)

Repertoár (7–10 továbbképző évfolyamon)
Kötelezően választható tantárgy az összevont osztályokban:
Tánctörténet
Limón–technika
Választható tantárgyak:
Kreatív gyerektánc (1–2 előképző évfolyamon,1–2 alapfokú évfolyamon)
Kortárstánc (3–6 alapfokú évfolyamon, 7–10. továbbképző évfolyamon)
Graham–technika (9–10 továbbképző évfolyamon)
Improvizáció és kompozíció (9–10 továbbképző évfolyamon)

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2

2

4

4

3–4

3–4

2

2

2–3

2–3

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1–2

1–2

1–2

1–2

Kötelező tantárgy
Kötelezően választható
tantárgy
Választható tantárgy

2

2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

Összes óra

2–4

2–4

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második
helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam)
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző
évfolyamainak számát jelenti. A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele
mellett a tanuló más tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási
óráin részt vehet

A tanítási órák időtartama: 45 perc

A KORTÁRSTÁNC ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Kiemelt kompetenciák a kortárstánc területén
Szakmai kompetenciák
A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése
A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori sajátosságoknak
megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása
A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása
A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása

Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése
A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése
Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és az
előképzettségnek megfelelően
A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak megismerése és
tudatos értelmezése
Egészségmegőrzés, testi higiénia, egészséges életmód iránti igény kialakítása
A kortársművészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása
A komplex előadó–művészeti gondolkodásmód kialakítása

Személyes kompetenciák
Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése
A zenei ízlésformálás
A tudatos és rendszeres munkára nevelés
Fejlődőképesség
Nyitottságra nevelés
Elhivatottságra való igény kialakítása
Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása
A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása
A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása
A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása

Önreflexió és önálló véleményalkotás
A kritikai gondolkodás fejlesztése

Társas kompetenciák
A csoport és a csoportnorma kialakítása
A kooperáció valamint együttműködési képesség fejlesztése
A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme
A szabálytudat kialakítása
A konfliktusmegoldó készség fejlesztése
Az empatikus készség fejlesztése, a társak felé való bizalom kialakítása

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése
Az egészséges életmódra nevelés
A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása
A környezet megóvásának igénye

Módszerkompetenciák
A helyzetfelismerés fejlesztése, a figyelemmegosztás képességének kialakítása
A flexibilitás, kezdeményezőkészség, kreativitás képességének fejlesztése
A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése
A testtudat kialakítása

A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása
Az ok–okozati összefüggések megértése
A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása
A tehetséggondozás és pályaorientáció
Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más táncstílusokban és
élethelyzetekben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett
Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó
továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell
meghatározni
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá

Vizsga tantárgyak
Művészeti alapvizsga
Kortárstánc
Limón–technika vagy Kontakt improvizáció

Művészeti záróvizsga
Kortárstánc
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

KREATÍV GYERMEKTÁNC

A képzés feladata az önkifejezés mozgásban történő realizálása, az önfeledt játék megvalósítása, a
különböző játékszabályok megismerése és alkalmazása, a játék örömének megélése. A képzés célja, hogy a
tanuló az önfeledt, ám a későbbiekben egyre tudatosabb mozgás segítségével jobban megismerkedjen
testének képességeivel, a tér használatával, a dinamikai variációkkal és az idő, mint a zeneiség
alkotóelemével. Megtanulja figyelni, érteni és használni saját és mások nonverbális kommunikációját.
Elsajátítja az együttműködés számtalan fatáját. A képzés hozzájárul a tanuló szocializációs, kommunikációs
készségének, kezdeményezőkészségének, önismeretének fejlesztéséhez

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A tanuló mozgáskészségének fejlesztése

–

A tanuló tér és formalátásának fejlesztése

–

A tanuló önfegyelmének növelése

–

A koncentrációkészség növelése

–

A megfigyelőképesség kialakítása

–

A kommunikációs képesség, játékbátorság, szabálytudat fejlesztése

–

A közösségi érzés, a közösséghez tartozás tudatos kialakítása

–

A verbális és nonverbális kommunikáció szinkronjának elősegítése

–

A szocializációs folyamatok fejlesztése

Tananyag
Ismerkedő táncok
Ábrázoló táncok
Csoportos táncok
Ünnepi táncok
Izom puzzle/testtudati táncok
Kitalálós játékok
Ábrázoló és csoportjátékok
Anyaggal való játékok

Követelmények
A tanuló ismerje a tanév során ismertetett táncjáték–fajtákat

A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a szabályok
betartására, a fizikai kontaktus kialakítására, a társas együttlétre, a pár– és csoportválasztásra, a
játéktevékenységre

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A kreativitás fejlesztése

–

A testrészek mozgáslehetőségeinek megismertetése

–

A test térben való mozgáslehetőségeink feltárása

–

A tempókülönbségek felismerése, alkalmazása

–

Egyszerű ritmusképletek megszólaltatása

–

A helyzetfelismerő képesség fejlesztése

–

A megoldási lehetőségek feltérképezése

–

A döntésképesség növelése

–

A mozgás kapcsolatteremtő lehetőségeinek alkalmazása

–

A szociális érzékenység fejlesztése

Tananyag
Energia levezető, összehangoló játékok
Koncentrációt növelő játékok

A feladatok egyénileg, páros, kis és nagycsoportos formában
Alap mozgásformák elsajátítása, variálása, tudatosítása (kúszás, mászás, gurulás, lépés, járás, futás, ugrás)
Alapvető gyakorlattípusok használata:
Vezetés–követés: alárendeltség, fölérendeltség megtapasztalása
Másolás–tükrözés: szinkronicitás, kánonforma
Kontraszt variációk: mozgás–mozdulatalanság, kicsi–nagy mozgások, gyors–lassú mozgások tudatosítása
Akció–reakció: párbeszédformák, folytatáson alapuló játékok
Zenei táncjátékok
Bizalmi játékok
Fogócska és más, gyors reakciókészséget fejlesztő játékok
Koncentrálós és kitalálós játékok
Ábrázoló és csoportjátékok
Anyaggal való játékok

Követelmények
A tanuló ismerje az alapvető gyakorlattípusokat (vezetés–követés, másolás–tükrözés, kontrasztvariációk,
akció–reakció) és a tanév során elsajátított különböző táncjátékfajtákat
A tanuló legyen képes az alap mozgásformák szabad variálására, a tanult mozgásformák gyakorlati
megvalósítására, az új kapcsolatteremtési formák felhasználására valamint a térbeli és ritmikai
alapfogalmak gyakorlati alkalmazására

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Önálló, aktív, kreatív mozgássorok létrehozásának ösztönzése

–

A testtudat fejlesztése, a központ tudatosítása, izolációja, koordinációja

–
Release alapok: az ellazulás technikájának megismerése, a földön való sérülésmentes mozgás
illetve a földre való érkezés sérülésmentes formáinak feltérképezése
–
Imaginációs alapok: a tanult lépések, mozgássorok képzeletben történő megjelenítésének
kialakítása, képzettársítások összekötése a gyakorlati mozgással
–

A mozgásmemória fejlesztése

–

A problémák felismertetése előre és utólag

–

A tér–, ritmika–, dinamika: az életkornak megfelelő szintű alapelemek használata

–

A kölcsönösségen alapuló szociális magatartás ösztönzése

Tananyag
Energia kiegyenlítő, összehangoló játékok
Koncentrációt növelő játékok
Alapmozgásformák: döntések, dőlések, esések, gurulások párban és egyénileg
Lendített, ejtett, vezetett, tartott mozdulatok variálása, adaptálása más szabályrendszerekhez
Térben haladás változatai, két– és háromdimenziós terek, térábrázolások megkülönböztetése

Többszereplős térbeli képletek kialakítása, melyek megalapozzák a kompozíciókészítést
Csoport improvizáció a tanultak felhasználásával
2/4–, 3/4–, 4/4–es metrum ismerete és mozgásban való alkalmazása
Hangok, szavak, énekhang játékos használata
A végtag ízületek szabadságfokának megismerése a fő irányokban
Az érzékszervek adta világ felfedezése
A belső kép, tükörkép és a társak jelzései alapján kialakult énkép összevetése

Követelmények:
A tanuló ismerje az alapmozgás formákat
A tanuló legyen képes tudatosan játszani a gravitáció és a teste adta lehetőségek széles spektrumával
mind egyénileg, mind kis és nagy csoportban. Legyen képes aktívan, jó helyzetfelismeréssel részt venni egy
csoport improvizációban, felhasználva a ritmika és a tér új ismereteit

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az absztrakció értése, létrehozása, más kontextusba való helyezése

–

A koordinációs készség fejlesztése

–

A térlátás, térfelosztás, téralkotás, térforma alkotás képességének fejlesztése

–

A zenei szövetek értelmezése és az azokhoz való viszony definiálása, variálása

Tananyag
Energia összehangoló játékok
Bemelegítő, állóképesség javító, erősítő játékos gyakorlatok
Koncentráló képességet javító feladatok
A csont–, izom– és szalagrendszer feltérképezése, lehetőségeinek mozgásban való kipróbálása, a
tapasztalatokból mozgásfolyamok alakítása
Térformák (kocka, mozgásgömb), egy, két és háromdimenzionális irányok használata
Az alap mozgásformák kötésének variációi, egyéni mozdulatsorrá való rögzítése
Testkapcsolatok (bodyhalf, diagonális kapcsolat, fejtető–farokcsont, ülőcsont–sarokcsont, tengelyek
mentén való elválasztás illetve forgatás)
Zenei ritmusok, szerkezetek analizálása, megértése, ritmikai képletek variálása, kánon, felezés, kiegészítés
Etűdök készítése egyénileg és kiscsoportban
Imagináció: képzeletbeli mozgások, tárgyakra való mozdulati reflektálás
Mozgáselemzés, stíluselemzés
Csoportimprovizáció stílusok, irányzatok szerint

Követelmények
A tanuló ismerje saját testének lehetőségeit és korlátait, tudatosan használja és koordinálja testrészeit.
Otthonosan mozogjon a tér rendszerében, tudatosan formálja a teret maga körül, ismerje a zene alapvető
alkotórészeit

A tanuló legyen képes egy egyszerűbb zenemű szerkezetének felismerésére, mozgásfolyamok
létrehozására és rögzítésére mind egyénileg, mind párban illetve kiscsoportban

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

KORTÁRSTÁNC

A Kortárstánc elnevezés egy összetett és átfogó technikát jelöl, amely épít a 20. században kialakult
különböző technika és stílus rendszerekre, úgymint Graham–, Limón– és Cunningham–technika, ezen kívül
beépíti mozgásanyagába és szemléletébe a „Release” (ellazulás) technika, az improvizáció és kontakt
improvizáció elveit, gondolatait, szempontrendszereit és gyakorlatait. Alapgondolata a test természetes
irányvonalainak használata, a gazdaságos energiahasználat, a széles és választékos mozgásrepertoár és a
test mozgáslehetőségeinek kiaknázása. Sajátossága, hogy dinamikusan változik és képviseli az adott kor
táncnyelvezetének irányvonalait, kapcsolatban van a kortárs művészet egyéb területeivel és fejlődésében
teret ad egyéni gondolatoknak, irányoknak
A kortárstánc képzés célja, hogy a tanulók felfedezzék a test természetes és sajátos mozgáslehetőségiet és
ezeken keresztül testismeretre és testtudatra tegyenek szert. Célja, hogy tágítsa a fizikai mozgásos
képességek határait, ösztönözze az önálló gondolkodást és munkavégzést, elősegítse a kreativitás
fejlődését, alakítsa ki és fejlessze a tanulóban a tánc és az egészséges életmód kapcsolatán alapuló
életvitelt. Célja, hogy a tanulók megéljék a társművészetekkel kapcsolatos kreatív alkotó folyamatot,
megtalálják a tánckifejezés egyéni útjait

Alapfokú évfolyamok

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló testismeretének fejlesztése, saját mozgás szótárának megismertetése, önálló feladatok
elvégzésének ösztönzése, a természetes mozgások megismertetése.
–

A lábfej és a bokaízület mozgásfelfedezésének ösztönzése.

–

A gerincoszlop mozgási lehetőségeinek felismertetése.

–
Az együttműködésre, kooperációra való készség fejlesztése páros, kiscsoportos, csoportos
együttműködés során.
–

A divergens gondolkodás fejlesztése

Tananyag
Bemelegítő és ráhangoló gyakorlatok, játékok
–
Az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő speciális
erősítő és nyújtó gyakorlatok
–

Csoportos játékok

Mozgásfelfedező gyakorlatok
–

A lábfej és bokaízület mozgásai a talajon és álló helyzetben

–

A gerinc mozgásai

–

Légző gyakorlatok

–

A talajszinten történő mozgáslehetőségek

Figyelem vezetési gyakorlatok
–

Mozgás és légzés kapcsolata

–

Csoportos figyelem – járás, futás, állás váltakozása

–

A tér alapvető irányaiban végzett gyakorlatok

Egyszerű gyakorlatsorok, mozgásminták
–

Talajon végzett (fekvő és ülő) törzs, láb és kargyakorlatok és azok kombinációi

–

Formák és azok átmenetei

–

Azonos oldali testrészekkel végzett mozgások

–

Állásban végzett törzs, kar és láb gyakorlatok (hajlítás/nyújtás, zárás/nyitás)

–

Testrészek vezetésére épülő gyakorlatok

–

Haladásos és mozgásszint váltással egyszerű sorok

–

Egyszerű szökdelések és ugrások

Kreatív, alkotó jellegű feladatok
–

Egyéni formák kialakítása és azok mozgásos összekapcsolása

Improvizációs feladatok
–

A zene ritmikájának, érzetének követésével szabad mozgások

–

Érzékszervi mozgásos feladatok

–

Egyéni formák

–

Utánzás, tükrözés

Követelmények
A tanuló ismerje a természetes mozgásokat és azok végrehajtási módjait, a lábfej, a bokaízület és a
gerincoszlop felépítését, a kapcsolatteremtés és együttműködés lehetőségeit, a kortárstánc adott
évfolyamának mozgásos anyagát
A tanuló legyen képes az együttműködésre páros és kiscsoportos feladatokban, a tananyag pontos
bemutatására, rövid kombinációk végrehajtására és az életkori sajátosságoknak megfelelő kreatív
feladatok elvégzésére

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló testismeretének fejlesztése, saját mozgás szótárának további megismertetése, önálló
feladatok elvégzésének ösztönzése, a természetes mozgások megismertetésének bővítése, a kreatív
gondolkodás ösztönzése.
–

A divergens gondolkodás fejlesztése

–
A láb mozgásainak megismertetése, a szökdelésekhez és az ugrásokhoz szükséges alapképességek
fejlesztése.
–

A biztonságos talajra érkezés elősegítése.

–

A gerincoszlop mozgásai lehetőségeinek vizsgálata.

–

A térérzék elősegítése, a mozgások dinamikai változatosságának felismertetése.

–
Az együttműködésre, kooperációra való készség fejlesztése páros, kiscsoportos, csoportos
együttműködés során.
–
Kreatív gyakorlatokon keresztül az önállóság ösztönzése, a figyelem fenntartásának fejlesztése és
az alkotás folyamatának bevezetése

Tananyag
Bemelegítő és ráhangoló gyakorlatok, játékok
–
Az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő speciális
erősítő és nyújtó gyakorlatok
–

Csoportos játékok

–

Figyelemfelkeltő játékok

Mozgásfelfedező gyakorlatok
–

A lábfej és bokaízület mozgásai a talajon és álló helyzetben

–

A gerinc mozgásai minden mozgásszinten

–

Légző gyakorlatok

–

A talajszinten történő mozgáslehetőségek

–

Vezetéssel folyamatos mozgások

–
Helyben mozgások a horizontális–, vertikális testtengelyek mentén valamint a mozgás fő
irányaiban
–

Különböző erőkifejtéssel végzett mozgások

–

Testtengely

Figyelem vezetési gyakorlatok
–

Mozgás és légzés kapcsolata

–

Csoportos figyelem – járás, futás, állás, ülés, fekvés

–

Páros feladatok

–

Csukott szemes feladatok

–

A tér alapvető irányaiban végzett gyakorlatok

Egyszerű gyakorlatsorok, mozgásminták
–

Talajon végzett (fekvő és ülő) törzs, láb és kargyakorlatok és azok kombinációi

–

Gurulás, kúszás, mászás

–

Formák, pozíciók és azok átmenetei a talajon és álló helyzetben

–

Azonos és ellentétes oldali testrészekkel végzett mozgások

–

Állásban végzett törzs, kar és lábgyakorlatok (hajlítás/nyújtás, zárás/nyitás)

–

Állásban alap lábfejpozíciók és térdízületi gyakorlatok (pliék)

–

Testrészek vezetésére épülő gyakorlatok

–

Haladásos és mozgásszint váltással egyszerű sorok

–

Egyszerű szökdelések és ugrások helyben és haladással, különböző térirányokban

–

Forgások, fordulatok állásban, ülésben

Kreatív, alkotó jellegű feladatok
–

Egyéni formák, mozgások kialakítása és azok összekapcsolása

–

Társ által készített formák és mozgások átalakítása (a tér és a dinamika eszközeivel)

–

Meglévő elemek összekapcsolása sorokká

Improvizációs feladatok
–

Zene inspirációjával, ellenpontozásával szabad mozgások

–

Érzékszervi mozgásos feladatok

–

Páros és csoportos improvizációk

–

Utánzás, tükrözés, ellenpontozás

–

Térjátékok

Követelmények
A tanuló ismerje a természetes mozgásokat és azok kombinálhatóságát, a láb ízületeinek alapmozgásait, a
biztonságos talajra érkezés végrehajtási módját és az adott évfolyam mozgásnyelvi tananyagát. Ismerje a
tér és a dinamika alapvető formáit és felhasználási lehetőségeit, a kapcsolatteremtés és együttműködés
lehetőségeit
A tanuló legyen képes az együttműködésre páros és kiscsoportos feladatokban, a tananyag
gyakorlatsorokba foglalt bemutatására, rövid kombinációk végrehajtására és az életkori sajátosságoknak
megfelelő kreatív és improvizatív feladatok elvégzésére

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló testismeretének további fejlesztése, saját mozgás szótár bővítése, önálló feladatok
elvégzésének ösztönzése, a természetes mozgásokból kiinduló összetett mozgások megismertetése, a
kreatív gondolkodás ösztönzése.
–

A divergens gondolkodás fejlesztése.

–

Az önállóság, az önálló munkavégzésre való képesség fejlesztése

–
A láb izomzatának fejlesztése, a szökdelésekhez és az ugrásokhoz szükséges alapképességek
fejlesztése.
–

A biztonságos talajra érkezés gyakoroltatása.

–

A gerincoszlop mozgáslehetőségeinek vizsgálata.

–

A kar mozgáslehetőségeinek felismertetése.

–
A térérzék és térbeli tájékozódás fejlesztése, a mozgások dinamikai változatosságának
képességfejlesztése.
–

A mozgások ritmikai változatosságának megismertetése.

–
Kreatív páros és kiscsoportos, csoportos gyakorlatok alkalmazásával az együttműködésre és
kooperációra való készség fejlesztése.
–

A figyelem fenntartásának fejlesztése és az alkotás folyamatának további megismertetése

Tananyag
Bemelegítő és ráhangoló gyakorlatok, játékok
–
Az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő speciális
erősítő és nyújtó gyakorlatok

–

Csoportos és párban végezhető improvizatív játékok

–

Figyelemfelkeltő és testre hangoló játékok

Mozgásfelfedező és testtudatossági gyakorlatok
–

A lábfej, boka és csípőízületek mozgásai a talajon és álló helyzetben

–

A gerinc végpontjainak mozgásba vezetése egyéni és párban végzett gyakorlatokkal

–

A kar ízületeinek mozgásfelfedezése, talajfogás kartámasszal

–

Független szabad karmozgások, ízületek tánca, kép: fonalak karvezetése

–

A talajszinten történő mozgáslehetőségek, tolások, húzások a talajon

–
Helyben mozgások a horizontális–, vertikális – és diagonális testtengelyek mentén, valamint a
mozgás fő irányaiban
–

Vezetetéssel folyamatos mozgások és lendületek (kar, láb, törzs)

–

Ejtések, a végtagok súlyának felhasználása

–

Különböző erőkifejtéssel, dinamikai váltásokkal végzett mozgások

–

A testtengely és a talaj viszonya

–

A testrészek elmozdulásai egymáshoz és a főtengelyhez képest.

–

Egyensúlyozás

Figyelem vezetési gyakorlatok
–

A belégzés és kilégzés szabad mozgással való összekötése

–

Csoportos figyelem – járás, futás, állás, ülés, fekvés

–

Páros feladatok, vezető/követő szerepek érintés nélkül

–

Csukott szemes feladatok párban és kiscsoportban

–

Nyugalmi helyzet, ellazulás és belső képek

Egyszerű gyakorlatsorok, mozgásminták
–

Talajon végzett (fekvő és ülő) törzs, láb és kargyakorlatok és azok kombinációi

–

Gurulás, kúszás, mászás, átmenetek

–

Formák, pozíciók és azok átmenetei a talajon és álló helyzetben

–

Azonos, ellentétes oldali testrészekkel végzett gyakorlatok

–

Állásban végzett törzs, kar és láb összetett gyakorlatok (hajlítás/nyújtás, zárás/nyitás)

–

Gördülések, spirálok a talajon, ülésben, állásban

–
Állásban lábfej pozíciók és térdízületi gyakorlatok (pliék, relevék) variációi és kombinációi
végtagmozgásokkal
–

Karvezetés, ejtés, lendület, karpozíciók

–

Haladásos és mozgásszint váltással egyszerű sorok

–

Térbe kimozduló helyváltoztató mozgások hossz–, magasság– és mélység relációban

–

Egyszerű szökdelések és ugrások helyben és haladással, különböző térirányokban

–

Forgások, fordulatok állásban, ülésben

–

Lassú, folyamatos mozgásos gyakorlatsorok különböző térirányokban

Kreatív, alkotó jellegű feladatok

–

Egyéni mozgássorok komponálása adott szerkesztési feladatokkal

–
Társ által készített formák és mozgások átalakítása, formálása, kiegészítése a tér, a dinamika és
ritmika eszközeivel
–

Meglévő elemek összekapcsolása sorokká

Improvizációs feladatok
–

Zene, hang és ritmusadások inspirálta szabad mozgások

–

Csoportos figyelmi improvizációk

–

Reagálások, dinamikai változtatással

–

Térjátékok

–

Testrészvezetéses feladatok (fej, lábfej, ujjak, szemek, nagy ízületek)

–

Páros impulzusadások

–

Egymást megfigyelő improvizációk, írásos és verbális visszajelzés

Követelmények
A tanuló ismerje saját mozgás szótárát, az adott évfolyam mozgásnyelvi tananyagát, a biztonságos talajra
érkezés végrehajtási módját, a gerinc és a karok mozgáslehetőségeit. Ismerje a tér, a ritmus és a dinamika
alapvető formáit és felhasználási lehetőségeit, a kapcsolatteremtés és együttműködés lehetőségeit
A tanuló legyen képes önálló feladatok végrehajtására, az együttműködésre csoportos feladatokban, a
figyelem megosztására improvizatív helyzetekben, a tananyag gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
rövid kombinációk végrehajtására és az életkori sajátosságoknak megfelelő kreatív feladatok elvégzésére

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló testismeretének további fejlesztése, saját mozgás szótár bővítése, önálló feladatok
elvégzésének ösztönzése, a természetes mozgásokból kiinduló összetett mozgások megismertetése, a
kreatív gondolkodás ösztönzése.
–

Az emlékezet fejlesztése.

–

A divergens gondolkodás alkalmazása különböző helyzetekben.

–

Az önállóság, az önálló munkavégzésre való képesség fejlesztése

–
A láb izomzatának fejlesztése, a szökdelésekhez és az ugrásokhoz szükséges képességek további
fejlesztése.
–

A biztonságos talajra érkezés gyakoroltatása.

–

A gerincoszlop mozgáslehetőségeinek vizsgálata, a törzs izomzatának fejlesztése.

–

A kar mozgáslehetőségeinek felismertetése.

–
A térérzék és térbeli tájékozódás fejlesztése, a mozgások dinamikai változatosságának
képességfejlesztése.
–

A mozgások ritmikai változatosságának megismertetése.

–
Kreatív páros és kiscsoportos, csoportos gyakorlatok alkalmazásával az együttműködésre és
kooperációra való készség fejlesztése.
–
A koncentráció és a figyelem fenntartásának fejlesztése, alkotói módok megismertetése, rövid
kompozíciók készítésének ösztönzése.
–

A társművészetek bevonásának mozgásos feladatokhoz

Tananyag
Bemelegítő és ráhangoló gyakorlatok, játékok
–
Az életkori sajátosságoknak és a képességek, készségek továbbfejlesztésének megfelelő speciális
erősítő és nyújtó gyakorlatok
–

Testre hangoló játékok

–

Térjátékok

–

Állóképességet fejlesztő játékok

Mozgásfelfedező és testtudatossági gyakorlatok
–

A láb ízületeinek mozgásai partner munkán keresztül (a láb súlyának megéreztetése)

–

Ellazítás és a végtag mozgatása párokban

–

A gerinc végpontjainak mozgásai egyénileg

–

A törzs mozgáslehetőségeinek gyakorlása (gerinc, karok, fej, testközpont kapcsolata)

–

A kar ízületeinek mozgásfelfedezése, talajfogás kartámasszal

–

Független szabad karmozgások, ízületek tánca, kép: fonalak karvezetése

–

A talajszinten történő mozgáslehetőségek, tolások, húzások a talajon

–

Vezetetéssel folyamatos mozgások és lendületek (kar, láb, törzs)

–

Végtag és az egész test mozgásai ejtésekkel, lendületekkel és zuhanásokkal

–

Különböző erőkifejtéssel, dinamikai váltásokkal végzett mozgások

–

A test központja, mint motor használata egyéni és páros feladatokban

–

A testtartás és testtengely viszonyának felfedezése

–

A testrészek elmozdulásai egymáshoz és a főtengelyhez képest

–

Térbe kimozduló helyváltoztató mozgások hossz–, magasság és mélység relációban

–

Egyensúlyozás különböző alátámasztási felületeken

–

Elmozdulások a (test fizikai adottságai alapján) a gravitáció aspektusából

Figyelem vezetési gyakorlatok
–

Irányított légzés, áramlás, engedés

–

Csoportos figyelemi gyakorlatok

–

Páros feladatok, vezető/követő szerepek érintés nélkül

–

Csukott szemes feladatok párban és kiscsoportban

–

Nyugalmi helyzet, ellazulás és belső képek

Egyszerű gyakorlatsorok, mozgásminták
–

Talajon végzett (fekvő és ülő) törzs, láb és kargyakorlatok és azok kombinációi

–

Természetes mozgásokkal összetett gyakorlatok, gyakorlatsorok

–

Formák, pozíciók, testszobrok és azok átmenetei a talajon és álló helyzetben

–
A lábfej, boka és csípőízületek gyakorlatai talajon és álló helyzetben, törzs és karmozgással
összekötve
–
Állásban végzett törzs, kar és láb összetett gyakorlatok (hajlítás/nyújtás, zárás/nyitás,
zuhanás/visszarugózás)
–

Spirálok a talajon, ülésben, állásban karmozgással és különböző lábpozíciókban végrehajtva

–
Állásban lábfej pozíciók és térdízületi gyakorlatok (pliék, relevék) variációi és kombinációi
végtagmozgásokkal, fordulattal
–

Karvezetés, ejtés, lendület, karpozíciók és ezek kombinációi

–

Haladásos és mozgásszint váltással gyakorlat sorok

–

Szökdelések, átugrások és ugrások helyben és haladással, különböző térirányokban, fordulattal

–

Ugrások gurulásba, támasz és karhasználat gyakorlatai

–

Forgások, fordulatok állásban, ülésben, fogás közbeni sík és térirányváltással

–

Forgások egyensúlyi helyzetbe és/vagy talajra érkezéssel

–
Lassú/gyors és folyamatos/szaggatott mozgásos gyakorlatsorok különböző térirányokban, eltérő
dinamikákkal, ritmusokkal
–

Mozgássorokat ismétlő összetett gyakorlatok és azok variációi

Kreatív, alkotó jellegű feladatok
–

Saját mozgásvariációk megadott szempontok, testrészek, mozgások használatával

–

Egyszerű mozgásgyakorlatok elemzései

–

Egyéni mozgássorok komponálása adott és választott szerkesztési feladatokkal

–

Mozgások a különböző érzékszervi területek illetve partner bevonásával

–

Vizuális alkotás felhasználása komponálásra (festmény, rajz, szobor)

–
Társ által készített formák és mozgások átalakítása, formálása, kiegészítése a tér, a dinamika és
ritmika eszközeivel
–

Meglévő elemek összekapcsolása összetett sorokká

Improvizációs feladatok
–

Zene, hang és ritmusadások inspirálta szabad mozgások

–

Csoportos gondolkodást fejlesztő improvizációk

–

Reagálások, dinamikai változtatással

–

Térirányokkal és térsíkokkal

–

Több testrész vezetésével

–

Páros improvizációk érintéses feladatokkal

–

Egymást megfigyelő improvizációk, írásos és verbális visszajelzés

Követelmények
A tanuló ismerje az adott évfolyam mozgásnyelvi tananyagát és saját mozgás szótárának kombinációs
lehetőségeit, a láb, a gerinc és a karok mozgáslehetőségeit. Ismerje a tér, a ritmus és a dinamika alapvető
formáit és felhasználási lehetőségeit, a kapcsolatteremtés és együttműködés lehetőségeit
A tanuló legyen képes önálló feladatok végrehajtására, az együttműködésre csoportos feladatokban, a
figyelem megosztására improvizatív helyzetekben, a tananyag gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
rövid kombinációk végrehajtására és az életkori sajátosságoknak megfelelő kreatív feladatok elvégzésére.
Képes legyen összetett mozgássor komponálására és bemutatására

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje

A test felépítését, saját mozgás szótárát és a tanult mozgásanyagot, a tér, a ritmus, a dinamika alapvető
formáit, a kifejezés eszközeit, együttműködési képességeit, fizikális határait. Ismerje a társművészetek
bevonásának lehetőségeit

A tanuló legyen képes
Ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, azokat a kapcsolatteremtésben, kommunikációban és az alkotói
folyamatban hasznosítani. Testismerete alapján legyen képes egészségét megőrizni és a tánctanulásban
szerzett képességeit az élet más területein is hasznosítani

A kortárstánc művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgya és időtartama:
Kortárstánc, csoportban 30–40 perc

A vizsga tartalma:
–

Kortárstánc gyakorlatsor önálló csoportos bemutatása

–

2–3 perces, a szaktanár által összeállított, kombináció kiscsoportos bemutatása

–

A szaktanár által előre kiválasztott kreatív feladat csoportos megoldása

–

Rövid improvizáció bemutatása előre megadott szempontok alapján

A vizsga értékelése
–

A bemutatott tananyag ismerete, a bemutatás biztonsága, minősége

–

A kreatív és improvizatív feladatok megoldási minősége

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló testtudatának fejlesztése, a testkapcsolatok megismertetése, a mozgás repertoár
bővítése, a puha izomtónus használatának vizsgálata, a gazdaságos energiahasználat, a kreatív alkotói
gondolkodás és az önálló feladatok elvégzésének ösztönzése.
–

A mozgásemlékezet fejlesztése.

–

A kortárstánc nyelvezetét adó technikák megismertetése

–
A térérzék, a dinamika és erőkifejtés törvényszerűségeinek és az időbeliség fogalmának
megismertetése.
–
A koncentráció és a figyelem irányításának fejlesztése, alkotói módszerek megismertetése,
kompozíciók készítésének ösztönzése.
–

Az alkotóképesség, kreativitás fejlesztése eltérő diszciplínák (társművészetek) bevonásával.

–

A kritikai gondolkodás fejlesztése elemzéseken keresztül

Tananyag
Bemelegítő és ráhangoló gyakorlatok
–

Speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok a légzés összehangolásával

–

Testre hangolódás talajon, egyénileg, párban

–

Állóképességet fejlesztő játékok

Mozgásfelfedező és testtudatossági gyakorlatok
–

A térd és csípőízületek mozgásai partner munkán keresztül

–

Ellazítás és végtagmozgatások párban

–

A gerinc mobilizálása

–

A törzs mozgáslehetőségeinek gyakorlása (gerinc, karok, fej, testközpont kapcsolata)

–

A kar használata talajra érkezéskor

–

Vezetetéssel folyamatos mozgások és lendületek (kar, láb, törzs)

–

Végtag és az egész test mozgásai ejtésekkel, lendületekkel és zuhanásokkal

–

Különböző erőkifejtéssel, dinamikai váltásokkal végzett mozgások

–

A test központ használata egyéni és páros feladatokban

–
Testkapcsolatok felfedezése (fej – farokcsont, testfél – jobb– és baloldal, kar – láb, testközpont –
periféria)
–

Helyes testtartás, „alignement”

–

Testrészek elmozdulásai az egymáshoz és a főtengelyhez képest

–

Térbe kimozduló helyváltoztató mozgások hossz–, magasság és mélység relációban

–

Egyensúlyozás „off balance” helyzetekben

–

A gravitáció használata

Figyelem vezetési gyakorlatok
–

A légzés és mozgás összehangoltságának megfigyelése

–

Páros és kiscsoportos feladatok, vezető/követő szerepek érintés nélkül

–

Nyugalmi helyzet, ellazulás és belső képek

–

Időérzékelést fejlesztő feladatok

Gyakorlatsorok, mozgásminták
–

Talajon végzett (fekvő és ülő) törzs, láb és kargyakorlatok és azok összetett sorai

–

Ülésben a test központ mozgásai: contraction/release

–
A lábfej, boka és csípő ízületek gyakorlatai talajon és álló helyzetben, törzs és karmozgással
összekötve,
–

Állásban végzett törzs, kar és láb összetett gyakorlatok és azok kombinációi

–

Ejtések, zuhanások, visszarugózások, kitartások, lendületek

–

Spirálok a talajon, ülésben, állásban karmozgással és különböző lábpozíciókban végrehajtva

–
Állásban lábfej pozíciók és plié, relevé gyakorlatok és kombinációi végtagmozgásokkal, negyed, fél
és egész fordulattal
–

Haladásos és mozgásszínt váltással gyakorlat sorok

–

Szökdelések, átugrások és ugrások helyben és haladással, különböző térirányokba, fordulattal

–

Ugrások gurulásba, támasz és karhasználat gyakorlatai

–

Forgások egyensúlyi helyzetbe és/vagy talajra érkezéssel

–
Lassú/gyors és folyamatos/szaggatott mozgásos gyakorlatsorok különböző térirányokba, eltérő
dinamikákkal, ritmusokkal
–

Mozgássorokat ismétlő összetett gyakorlatok és azok variációi

–

Kombinációk a tanult mozgássorok használatával

Kreatív, alkotó jellegű feladatok
–

Önállóan készített mozgásvariációk megadott szempontok használatával

–

Egyszerű mozgás gyakorlatok elemzései

–

Egyéni mozgássorok komponálása adott és választott szerkesztési feladatokkal

–

Mozgások a különböző érzékszervi területek illetve partner bevonásával

–

Vizuális alkotás felhasználása komponálásra

–
Társ által készített formák és mozgások átalakítása, formálása, kiegészítése a tér, a dinamika és
ritmika eszközeivel
–

Meglévő elemek összekapcsolása összetett sorokká

–

Mozgások megfigyelése, a mozgások leírása

Improvizációs feladatok
–

Csoportos gondolkodást fejlesztő improvizációk

–

Páros és trió improvizációk érintéssel

–

Több testrész vezetésével feladatok

–

Egymást megfigyelő improvizációk, írásos és verbális visszajelzés

–

Ritmusképlet szerinti mozgások a térben

Követelmények
A tanuló ismerje az alap testkapcsolatokat, a kortárstánc nyelvezetét adó technikák alapjait, az adott
évfolyam tananyagát, saját mozgásvilágának kifejező, előadói minőségeit, a tér, idő, dinamika és
erőkifejtés törvényszerűségeit valamint az időbeliség fogalmát
A tanuló legyen képes mozgásához a megfelelő energiahasználatra, differenciált izomhasználatra, az
életkori sajátosságoknak megfelelő kreatív feladatok elvégzésére, önálló gondolatainak kifejezésére,
improvizációban döntések meghozatalára, rövid mozgástanulmányok elvégzésére

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló testtudatának további fejlesztése, a testkapcsolatok fejlesztése és a sérülések
megelőzését célzó mozgásos elemek, gyakorlatok ismerete, megismertetése.
–
A mozgások folyamatának vizsgálata, a mozgás repertoár további bővítése, a fizikális
mozgáshatárok tágítása, a puha izomtónus használatának fejlesztése, a gazdaságos energiahasználat
ösztönzése.
–

A kreatív alkotói gondolkodás és az önálló feladatok elvégzésének segítése.

–

Az emlékezet fejlesztése.

–

A kortárstánc nyelvezetét adó technikák mélyebb megismertetése

–
A térérzék, a dinamika és erőkifejtés törvényszerűségeinek és az időbeliség fogalmának
használata.
–
A koncentráció és a figyelem irányításának fejlesztése, az összetett alkotói módszerek
megismertetése, kompozíciók készítésének ösztönzése.
–

Alkotóképesség, kreativitás fejlesztése eltérő diszciplínák (társművészetek) bevonásával.

–

A kritikai gondolkodás fejlesztése elemzéseken keresztül

Tananyag
Bemelegítő és ráhangoló gyakorlatok
–

Testre hangolódás talajon, álló helyzetben, egyénileg, párban

–

Speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok a légzés összehangolásával

–

Állóképességet fejlesztő játékok

–

Egymást vezető játékos gyakorlatok

Mozgásfelfedező és testtudatossági gyakorlatok
–

A térd és csípőízületek mozgásai partner munkán keresztül

–

Ellazítás és végtagmozgatások párban

–

A törzs mozgáslehetőségeinek gyakorlása (gerinc, karok, fej, testközpont kapcsolata)

–

A kar használata talajra érkezéskor középszintről

–

Lendületes kar, láb, törzsmozgások, ívek, rajzolatok

–

Végtag és az egész test mozgásai ejtésekkel, lendületekkel és zuhanásokkal

–

Különböző erőkifejtéssel, dinamikai váltásokkal végzett mozgások

–

A test központ erejének használata egyéni és páros feladatokban

–
Testkapcsolatok felfedezése (fej – farok csont, test fél – jobb– és baloldal, kar – láb, testközpont –
periféria)
–

Helyes testtartás, „alignement”

–

Testrészek elmozdulásai az egymáshoz és a főtengelyhez képest

–

Térbe kimozduló helyváltoztató mozgások hossz–, magasság és mélység relációban

–

Egyensúlyozás „off balance” helyzetekben

–

A gravitáció és a súly használata

Figyelem vezetési gyakorlatok
–

A légző mozgás megfigyelése irányított képadással

–

Páros, trió és négyes csoportokban feladatok, vezető/követő szerepek érintés nélkül

–

Nyugalmi helyzet, ellazulás és belső képek

–

Időérzékelést fejlesztő feladatok

Gyakorlatsorok, mozgásminták
–

Talajon végzett (fekvő és ülő) törzs, láb és kargyakorlatok és azok összetett sorai

–

Ülésben és állásban a test központ mozgásai: contraction/release

–
A lábfej, boka és csípő ízületek gyakorlatai talajon és álló helyzetben, törzs és karmozgással
összekötve,

–

Állásban végzett törzs, kar és láb összetett gyakorlatok és azok kombinációi

–

Ejtések, zuhanások, visszarugózások, kitartások, lendületek

–

Spirálok a talajon, ülésben, állásban karmozgással és különböző lábpozíciókban végrehajtva

–
Állásban lábfej pozíciók és plié, relevé gyakorlatok és kombinációi végtagmozgásokkal, negyed, fél
és egész fordulattal
–

Haladásos és mozgásszínt váltással gyakorlat sorok

–

Szökdelések, átugrások és ugrások helyben és haladással, különböző térirányokba, fordulattal

–

Ugrások gurulásba, támasz és karhasználat gyakorlatai

–

Forgások egyensúlyi helyzetbe és/vagy talajra érkezéssel, nyugalmi helyzetbe és folyamatokba

–
Lassú/gyors és folyamatos/szaggatott mozgásos gyakorlatsorok különböző térirányokba, eltérő
dinamikákkal, ritmusokkal
–

Mozgássorokat ismétlő összetett gyakorlatok és azok variációi

–

Kombinációk a tanult mozgássorok használatával

Kreatív, alkotó jellegű feladatok
–

Önállóan készített mozgásvariációk megadott szempontok használatával

–

Egyszerű kombinációk elemzései

–

Egyéni mozgássorok komponálása adott és választott szerkesztési feladatokkal

–

Mozgások a különböző érzékszervi területek illetve partner bevonásával

–

Vizuális alkotás felhasználása komponálásra

–
Társ által készített formák és mozgások átalakítása, formálása, kiegészítése a tér, a dinamika és
ritmika eszközeivel

–

Meglévő elemek összekapcsolása összetett sorokká

–

Mozgások megfigyelése, a mozgások leírása

Improvizációs feladatok
–

Csoportos gondolkodást fejlesztő improvizációk

–

Páros és trió improvizációk érintéssel

–

Több testrész vezetésével feladatok

–

Egymást megfigyelő improvizációk, írásos és verbális visszajelzés

–

Ritmusképlet szerinti mozgások a térben

Követelmények
A tanuló ismerje a testkapcsolatokat, a kortárstánc nyelvezetét adó technikák alapjait, az adott évfolyam
tananyagát, saját mozgásvilágának kifejező, előadói minőségeit, a tér, idő, dinamika és erőkifejtés
törvényszerűségeit valamint az időbeliség fogalmát
A tanuló legyen képes mozgásához a megfelelő energiahasználatra, differenciált izomhasználatra, az
életkori sajátosságoknak megfelelő kreatív feladatok elvégzésére, önálló gondolatainak kifejezésére,
improvizációban döntések meghozatalára, rövid mozgástanulmányok elvégzésére

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–
A tanuló testtudatának további fejlesztése, a testkapcsolatok fejlesztése és a sérülések
megelőzését célzó mozgásos elemek, gyakorlatok megismertetése, a test tartórendszerének
tanulmányozása.
–
Mozgássorok elemzésének megismertetése, a fizikális mozgáshatárok tágítása, a gazdaságos
energiahasználat tudatosítása.
–
A kreatív alkotói gondolkodás és folyamat értelmezése, önálló feladatok kivitelezésének
fejlesztése.
–

Az emlékezet fejlesztése.

–

A kortárstánc nyelvezetét adó technikák mélyebb megismertetése.

–

A problémamegoldó képesség fejlesztése

–
A térérzék, a dinamika és erőkifejtés törvényszerűségeinek valamint az időbeliség fogalmának
használata.
–
A koncentráció és a figyelem irányításának fejlesztése, összetett alkotói módszerek
megismertetése, egyéni és csoportos kompozíciók készítésének segítése.
–

Az alkotóképesség, kreativitás fejlesztése eltérő diszciplínák (társművészetek) bevonásával.

–
A kritikai gondolkodás fejlesztése elemzéseken keresztül és az alkotás–befogadás folyamatának
megismertetése, elemzése.
–

A tánc és az egészséges életmód kapcsolatán alapuló életvitel kialakítása és fejlesztése

Tananyag
Bemelegítő és ráhangoló gyakorlatok
–

Speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok a légzés összehangolásával

–

Állóképességet fejlesztő gyakorlatok

–

Önálló hangolódás figyelem vezetéssel fekvő helyzetben

Mozgásfelfedező és testtudatossági gyakorlatok
–

A térd és csípőízületek mozgékonysága, páros gyakorlatok

–

Ellazítás és puha izomtónussal mozgásszint váltások, képek segítségével (olvadás, fonalak tánca)

–

A nyak izmainak puha tónusa, ellazítása és a fej felfele előre iránya

–

A törzs energia irányvonalai, vállak, bordák, mellkas kapcsolatai

–

A törzs mozgáslehetőségeinek gyakorlása (gerinc, karok, fej, testközpont kapcsolata)

–

Test periféria térbeli mozgásai (kézfejek, lábfejek, fejtető, farok csont)

–

Végtag és az egész test mozgásai ejtésekkel, lendületekkel és zuhanásokkal

–

Különböző erőkifejtéssel, dinamikai váltásokkal végzett mozgások

–

A test központ erejének használata egyéni és páros feladatokban

–

Helyes testtartás, „alignement”, ízületek és csontok kapcsolatai álló helyzetben

–

Testrészek elmozdulásai az egymáshoz és a főtengelyhez képest

–

Térbe kimozduló helyváltoztató mozgások hossz–, magasság és mélység relációban

–

Egyensúlyozás váratlanul megállított helyzetekben

–

A gravitáció és a súly használata

Figyelem vezetési gyakorlatok
–

A légzés és mozgás összehangoltságának megfigyelése

–

Páros, trió és négyes csoportokban feladatok, vezető/követő szerepek érintés nélkül és érintéssel

–

Nyugalmi helyzet vizsgálata talajon és állásban

–

Ellazulás és belső képek

–

Időérzékelést fejlesztő feladatok

Gyakorlatsorok, mozgásminták
–
Testkapcsolatok gyakorlatai (fej – farok csont, test fél – jobb– és baloldal, kar – láb, testközpont –
periféria)
–

Talajon végzett (fekvő és ülő) törzs, láb és kargyakorlatok és azok összetett sorai

–

Gurulások kombinációi, emelkedéssel és ereszkedéssel a talajra

–

Ülésben és állásban, majd haladó gyakorlatokban a test központ mozgásai: contraction/release

–
A lábfej, boka és csípő ízületek gyakorlatai álló helyzetben, kötött és szabad törzs és karmozgással
összekötve
–

Állásban végzett törzs, kar és láb összetett gyakorlatok és azok kombinációi

–

Ejtések, zuhanások, visszarugózások, kitartások, lendületek

–

Spirálok szintváltással karmozgással és különböző lábpozíciókkal kombinálva

–
Állásban lábfej pozíciók és plié, relevé gyakorlatok és kombinációi végtagmozgásokkal, negyed, fél
és egész fordulattal
–

Haladásos és mozgásszínt váltással gyakorlat sorok

–

Szökdelések, átugrások és ugrások helyben és haladással, különböző térirányokba, fordulattal

–

Ugrások gurulásba, támasz és karhasználat gyakorlatai

–

Forgások egyensúlyi helyzetbe és/vagy talajra érkezéssel

–
Lassú/gyors és folyamatos/szaggatott mozgásos gyakorlatsorok különböző térirányokba, eltérő
dinamikákkal, szimmetrikus és aszimmetrikus ritmusokkal
–

Mozgássorokat ismétlő összetett gyakorlatok és azok variációi

–

Kombinációk a tanult mozgássorok használatával

Kreatív, alkotó jellegű feladatok
–

Önállóan készített mozgásvariációk megadott szempontok használatával

–

Meglévő elemek összekapcsolása összetett sorokká

–

Mozgások a különböző érzékszervi területek illetve partner bevonásával

–

Vizuális alkotás felhasználása komponálásra

–
Társ által készített formák és mozgások átalakítása, formálása, kiegészítése a tér, a dinamika és
ritmika eszközeivel
–

Mozgások megfigyelése és leírása

–

Mondanivaló létrehozása és táncban való megvalósítása

Improvizációs feladatok
–

Csoportos gondolkodást fejlesztő improvizációk

–

Páros és trió improvizációk érintéssel

–

Több testrész vezetésével feladatok egyénileg, párban

–

Egymást megfigyelő improvizációk, írásos és verbális visszajelzés

–

Ritmusképlet szerinti mozgások a térben

–

Improvizáció tárgyakkal, eszközökkel

–

Vizuális alkotások inspirálta improvizációk egyedül és kiscsoportban

Elmélet, verbalitás
–

Táncok értelmezése

–

A táncnyelv értelmezése a különböző kulturális és történelmi periódusok tükrében

–

Önálló kritikai véleményalkotás táncművek alapján

Követelmények
A tanuló ismerje a test anatómiáját, a sérülés megelőzését célzó mozgásos elemeket, gyakorlatokat, az
adott évfolyam tananyagát, az előadói minőségeket, a tér, idő, dinamika és erőkifejtés törvényszerűségeit
és használatát, az alkotás–befogadás folyamatát és a táncnyelv változásait a történelmi periódusok során,
kifejezetten a XX. és a XXI. századra vonatkozóan
A tanuló legyen képes a kortárstánc nyelvezetét adó technikákat differenciáltan használni rövid, önálló
kompozíciókban, önálló véleményformálásra, improvizációban döntések meghozatalára

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanuló testtudatának és anatómiai ismereteinek további fejlesztése, a testkapcsolatok
fejlesztése, a sérülések megelőzését célzó mozgásos elemek, gyakorlatok megismertetése, a test
tartórendszerének és működési mechanizmusának tanulmányozása.

–
Mozgássorok elemzésének megismertetése, a fizikális mozgáshatárok tágítása, a gazdaságos
energiahasználat tudatosítása.
–
A kreatív alkotói gondolkodás és folyamat értelmezése, önálló feladatok kivitelezésének
fejlesztése.
–

A mozgásemlékezet fejlesztése.

–
A kortárstánc nyelvezetét adó technikák találkozásának vizsgálata és felhasználhatóságuk,
átjárhatóságuk tanulmányozása.
–

Az előadói minőségek, kifejezőeszközök megkülönböztetési szempontjainak vizsgálata.

–

A problémamegoldó képesség fejlesztése.

–
A térérzék, a dinamika és erőkifejtés törvényszerűségeinek valamint az időbeliség fogalmának
használata.
–
A koncentráció és a figyelem irányításának fejlesztése, összetett alkotói módszerek
megismertetése, egyéni és csoportos kompozíciók készítésének segítése.
–

Az alkotóképesség, kreativitás fejlesztése eltérő diszciplínák (társművészetek) bevonásával.

–

A kritikai gondolkodás fejlesztése elemzéseken keresztül.

–

A tánc és az egészséges életmód kapcsolatán alapuló életvitel kialakítása és fejlesztése

Tananyag
Bemelegítő és ráhangoló gyakorlatok
–

Speciális erősítő és nyújtó gyakorlatok a légzés összehangolásával

–

Állóképességet fejlesztő gyakorlatok

–

Önálló hangolódás figyelem vezetéssel fekvő és álló helyzetben

–

Párban hangolódás érintéssel, hangadással

Mozgásfelfedező és testtudatossági gyakorlatok
–

A térd és csípőízületek mozgékonysága, páros gyakorlatok

–

Ellazítás és puha izomtónussal mozgásszint váltások, képek segítségével (olvadás, fonalak tánca)

–

A nyak izmainak ellazítása és a fej szabad mozgása

–

A törzs energia irányvonalai, szférái a vállak, bordák, mellkas, medence kapcsolatai

–

A törzs mozgáslehetőségeinek gyakorlása (gerinc, karok, fej, testközpont kapcsolata)

–

Test periféria térbeli mozgásainak testközponttal való összekötése

–

Végtag és az egész test mozgásai ejtésekkel, lendületekkel és zuhanásokkal

–

A test központ erejének használata egyéni és páros feladatokban

–

Helyes testtartás, „alignement”, ízületek és csontok kapcsolatai álló helyzetben

–

Testrészek elmozdulásai az egymáshoz és a főtengelyhez képest

–

Térbe kimozduló helyváltoztató mozgások hossz–, magasság és mélység relációban

–

Egyensúlyozás váratlanul megállított helyzetekben

–

A gravitáció és a súly használata

Figyelem vezetési gyakorlatok
–

A légzés és mozgás kapcsolatának megfigyelése

–

Páros, trió és négyes csoportokban feladatok, vezető/követő szerepek érintés nélkül és érintéssel

–

Nyugalmi helyzet vizsgálata talajon, állásban, egyensúlyi helyzetekben

–

Ellazulás és belső képek

–

Idő– és ritmusérzékelést fejlesztő feladatok

Gyakorlatsorok, mozgásminták
–
Testkapcsolatok gyakorlatai kombinációkban (fej – farok csont, test fél – jobb– és baloldal, kar –
láb, testközpont – periféria)
–

Talajon végzett (fekvő és ülő) törzs, láb és kargyakorlatok és azok összetett sorai

–

Gurulások kombinációi, emelkedéssel és ereszkedéssel a talajra

–

Ülésben és állásban, majd haladó gyakorlatokban a test központ mozgásai: contraction/release

–
A lábfej, boka és csípő ízületek gyakorlatai álló helyzetben, kötött és szabad törzs és karmozgással
összekötve
–

Állásban végzett törzs, kar és láb összetett gyakorlatok és azok kombinációi

–

Ejtések, zuhanások, visszarugózások, kitartások, lendületek szintváltásokkal

–

Spirálok szintváltással karmozgással és különböző lábpozíciókkal kombinálva

–

Haladásos és mozgásszínt váltással egyszerű és összetett gyakorlat sorok, etűdök

–

Szökdelések, átugrások és ugrások helyben és haladással, különböző térirányokba, fordulattal

–

Ugrások, vetődések gurulásba, támasz és karhasználat gyakorlatai

–

Forgások egyensúlyi helyzetbe és/vagy talajra érkezéssel, váratlan helyzetekben megállítva

–
Lassú/gyors, folyamatos/szaggatott mozgásos gyakorlatsorok különböző térirányokba, eltérő
dinamikákkal, szimmetrikus és aszimmetrikus ritmusokkal
–

Mozgássorokat ismétlő összetett gyakorlatok és azok variációi

–

Kombinációk a tanult mozgássorok használatával

Kreatív, alkotó jellegű feladatok
–

Önállóan készített mozgásvariációk megadott szempontok használatával

–

Meglévő elemek összekapcsolása összetett sorokká

–

Vizuális alkotás felhasználása komponálásra

–

Mozgások leírás alapján történő megvalósítása

–

Mondanivaló létrehozása és táncban való megvalósítása

Improvizációs feladatok
–

Csoportos gondolkodást fejlesztő improvizációk

–

Páros és trió improvizációk érintéssel

–

Több testrész vezetésével feladatok egyénileg, párban

–

Egymást megfigyelő improvizációk visszajátszása

–

Jelen idejű komponálás

–

Érzelem és történet kifejezése improvizációkban

–

Vizuális alkotások és irodalmi művek inspirálta improvizációk egyedül és kiscsoportban

Elmélet, verbalitás
–

A táncnyelv értelmezése a különböző kulturális és történelmi periódusok tükrében

–

Az esztétikum változása a táncban, mint kifejezési formában a 20. századtól napjainkig

–

Mozgóképművészet és tánc.

–

Tánc, tudomány és technika – különböző tudományos elvek, koncepciók

–

Önálló kritikai véleményalkotás táncművek alapján

Követelmények
A tanuló ismerje a test, mint élő rendszer anatómiáját, , a sérülés megelőzését célzó mozgásos elemeket
és gyakorlatokat, az adott évfolyam tananyagát, az előadói kifejezés eszközeit, az alkotás–befogadás
folyamatát és a táncnyelv változásait a történelmi periódusok során, kifejezetten a XX. és a XXI. századra
vonatkozóan
A tanuló legyen képes a kortárstánc nyelvezetét adó technikákat differenciáltan használni önálló
kompozíciókban, önálló véleményformálásra, improvizációban döntések meghozatalára

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
A test anatómiáját, a kortárstánc nyelvezetét és fejlődési, kutatási irányvonalait, a tér–, idő–, dinamikai
rendszert, a kifejezés eszközeit, az alkotás–befogadás folyamatát

A tanuló legyen képes
Ismereteit a gyakorlatban alkalmazni, azokat a kapcsolatteremtésben, kommunikációban és az alkotói
folyamatban hasznosítani és az alkotásba eltérő diszciplínákat (társművészeteket) bevonni. Testismerete
alapján legyen képes egészségét megőrizni és a tánctanulásban szerzett képességeit az élet más területein
is hasznosítani

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgyai és időtartamuk:
Kortárstánc, csoportban 30–40 perc

A vizsga tartalma:
–

Kortárstánc gyakorlatsor önálló csoportos bemutatása

–

3 perces, a szaktanár által összeállított kompozíció kiscsoportos bemutatása

–
A szaktanár vagy a tanuló által előre kiválasztott témára készített önálló, rövid kompozíció
bemutatása
–

Rövid improvizáció bemutatása előre megadott szempontok alapján

A vizsga értékelése
–

A bemutatott tananyag ismerete, a bemutatás biztonsága, minősége

–

A kreatív és improvizatív feladatok megoldási minősége

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal

Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

LIMÓN–TECHNIKA

A Limón–technika lendítésekre, excentrikus forgásokra, a repülést, a szabadság érzetét keltő mozgásokra
épül, melyben a test folyamatos zuhanásban és emelkedésben tartózkodik. A hangsúlyt a folyamatosságra
és az energia átalakulására, újrafelhasználhatóságára helyezi. A technika egyszerre igényli a fizikai erőt, a
kontrollált, összeszedett (koordinált) mozgást, a gravitációnak való ellenállást és engedést, valamint a
könnyedséget és a kifinomult érzékenységet
A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a Limón–technika alapjait képező és a többi
modern tánctechnikától eltérő alapmozgás elveket tapasztalás útján és az alapelveket képesek legyenek
alkalmazni egyszerű ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban és
etűdökben. A Limón–technika nyelvezetének elsajátítása. A test tudatos használata és finom, érzékeny
koordinációjának fejlesztése

Alapfokú évfolyamok

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az alaptartás, testtartás megismertetése és kialakítása.

–

A Limón–technika elsajátításához szükséges alapok megismertetése.

–

A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test izolált mozgásai közben.

–

A gravitáció használatának elősegítése.

–

A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése.

–

A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés fejlesztése.

–

A Limón–technika nyelvezetének megismertetése

Tananyag
Talajon fekvésben végzett gyakorlatok:
–

A gerinc izolált mozgásai

–

Légző gyakorlatok

–
Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált
mozgáslehetőségeinek feltárása és elsajátítása

Ülésben végzett gyakorlatok:
–

Folyamatos gerincgördülések előre, oldalra, véghelyzetben kitartással, elnyújtással

–

Gurulások, kar támasz helyzetekkel

–

Láb pozíciók (előkészítő, első, második pozíció) elsajátítása

–
Fej, kar, láb izolációs mozgáslehetőségeinek feltárása többnyire még az adott testrész
súlytalanításával
–
A gerincoszlop szakaszainak egymást követő mozgatása folyamatos gördülések által először előre,
majd oldalirányban is
–

Fej, kar, láb izolált zuhanások a gravitáció használatával

–

Gerincgördülések, vezetések különböző lábpozíciókban végrehajtva

Talajon végzett haladó gyakorlatok
–

A karok súlyátvevő szerepének megismerése

–

A végtagmozgások és a törzs lendületének felhasználása

–

A testközpont ereje lendületekben

–

Folyamatos gurulások fekvésben, ülőhelyzetekben

–

Ülésből fekvésbe érkezések lendületekkel

–

Kéz és lábtámasz helyzetek

Álló középgyakorlatok
–

Alaptartás helyzete

–

Kar, törzs és láb alap pozíciók

–

Kar és láb izolált mozgásai

–

Plié, parallel és en dehors pozíciókban függőleges nyugalomban lévő törzs munkával

–
Plié, parallel és en dehors pozíciókban gerincgördítéssel, karlendítéssel, majd törzs– és
karlendítéssel
–

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve

–

Törzsnyújtás, zuhanások, suspention

–

Lábfő, boka, ízületek artikulációi

Diagonális–haladó gyakorlatok
–

Testsúlyáthelyezés siklásba, a testközpont folyamatos mozgása

–
Kis ugrások előrehaladással, egy lábról egy lábra és egy lábról két lábra érkezéssel, parallel és en
dehors pozíciókban

Követelmények
A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, törzs
egyszerűbb koordinációját, a gravitáció mint erő felhasználását (földhasználat és könnyedség), a
mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait
A tanuló legyen képes az adott gyakorlatok, rövid kombinációk pontos végrehajtására, a gyakorlatok
kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára és a tanult mozgásanyagból összeállított rövid
etűd bemutatására

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az alaptartás, testtartás tudatos használatának fejlesztése.

–

Az ismeretanyag elmélyítése, a mozgásszótár és mozgásminőségek bővítése.

–

A Limón–technika gyakorlatainak képesség szinten történő elsajátítása.

–

A súlyhasználat megtapasztalása és kialakítása a test összetett mozgásai közben.

–

A gravitáció használatának vizsgálata.

–

A légzés és a mozdulat összehangoltságának ösztönzése.

–

A mozgástanulási képesség, a mozgáskoordináció, a ritmikai készség és a térérzékelés fejlesztése.

–

A technikára jellemző összetett mozgássorok biztonságos alkalmazása rövid etűdökben.

–

A Limón–technikára jellemző előadásmód kialakításának elősegítése.

Tananyag
Talajon fekvésben végzett gyakorlatok
–

A gerinc izolált mozgásai

–

Légző gyakorlatok végtag és törzsmozgásokkal koordinálva

–
Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált mozgásainak
egymás után kötése
–

Mellkas emelés fekvőhelyzetből vállig, fejtetőig, majd ülésig

Ülésben végzett gyakorlatok
–
Fej (nyaki gerinc szakasz), kar (vállízület) és láb (csípő–, térd–, bokaízületek) izolált mozgásainak
egymás után kötése
–
A különböző alap láb és karpozíciók összekötve a gerinc szakaszainak egymást követő
mozgatásával (rugózás, gördülés és visszaépítés) előre, oldalirányban, spirális helyzetekben
–

Törzszuhanások előre és oldalirányokba

Talajon végzett haladó gyakorlatok
–

Gurulások központ és végtagindítással, lendületekkel

–

Ülésből, középhelyzetekből fekvésbe érkezések lendületekkel, esésekkel

–

Kéz és lábtámasz helyzetekben kitartások majd zuhanások

Álló középgyakorlatok
–

Kar, törzs és láb alap pozícióik és rotációs gyakorlatok

–

Kar és láb izolált mozgásai a technika stílus jegyinek alapján (ujjak, kézfej mozgása)

–

A gerinc szakaszainak mozgatása gördülés által, szakaszonként megállítva és visszagördítve

–

Törzsnyújtás, zuhanások és körkörös irányok különböző lábpozíciókban

–

Plié és relevé gyakorlatok parallel és en dehors pozíciókban

–

Egyszerű tendu gyakorlatok, kar– és törzslendítéssel, ejtéssel koordináltan

–

Láblendítések, lengetések, karmozgással összekötve

–

Egyszerű támadások különböző térirányokba

–

Támadások karejtéssel

Diagonális–haladó gyakorlatok
–

Siklás előre, oldalra, hátra haladással, kar– és törzsmozgásokkal koordinálva, fordulattal

–

Siklás tempóváltással, kis ugrásokkal

–

Kis ugrások előrehaladással, ritmikai változtatásokkal

–

Láblengetések előrehaladással

–

Egyik lábról a másikra történő átugrások

Etűdökkel, rövid koreográfiák
–

Egyszerű talajon végzett etűdök támaszhelyzetekkel, lendületekkel

–

Etűdök álló helyzetben, térbeli elmozdulás nélkül és haladással

–

Rövid koreográfia dinamikai váltásokkal, nehezebb zenei beosztásban

Követelmények
A tanuló ismerje a technika alapelemeit, egyszerű gyakorlatait, a technikára jellemző kar, láb, törzs
összetett koordinációját és variációs lehetőségeit, a gravitáció, mint erő felhasználását (földhasználat és
könnyedség), a tér használatát, a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait
A tanuló legyen képes összetett gyakorlatok, hosszabb kombinációk pontos végrehajtására, a gyakorlatok
kivitelezéséhez szükséges és megfelelő energia használatára, a technika dinamikai és érzelmi változásainak
érzékeltetésére a kombinációkban, valamint rövid koreográfia meggyőző előadására

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
A Limón–technika alapjait képező és a többi moderntánc–technikáktól eltérő alapmozgás elveket, a
technika jellemző gyakorlatait és térhasználatát

A tanuló legyen képes
Finom, koordinált mozgásra, a megfelelő súlyhasználatra és a gravitáció érzékelésére, az alapelvek
megfelelő alkalmazására ülő, álló és haladó gyakorlatokban, kombinációkban, összetett mozgássorokban
és etűdökben. Legyen képes a technika dinamikai és érzelmi változásainak érzékeltetésére
kombinációkban, és rövid koreográfia meggyőző előadására

A művészeti alapvizsga követelményei
A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgyai és időtartamuk:
Limón–technika, csoportban 30–40 perc

A vizsga tartalma:
–
A Limón–technika vizsga anyaga a szaktanár által összeállított, talajon, állásban és haladással
végzett egyszerű majd összetett gyakorlatokból álló tréning sor, melyet a tanulók csoportos formában,
önállóan mutatnak be. 2–3 perces etűd kis csoportokban történő bemutatása

A vizsga értékelése
–

A vizsga értékelésének szempontjai:

–
A bemutatott tananyag ismeretének minősége, a technika dinamikai változatosságának
megjelenési szintje
–

A gyakorlatok technikai végrehajtásának biztonsága

–

A Limón–technika stílusának megfelelő előadásmód minősége

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz

Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

KONTAKT IMPROVIZÁCIÓ

A kontakt improvizáció spontán fizikai dialógusok sora, amelyek a mozdulatlanságtól az erőteljes,
energikus mozdulatokig terjednek. A tánc a két mozgásban lévő test közötti kommunikáción alapul,
valamint a táncosok mozgását irányító fizikai törvényekhez való közös viszonyulásukon, úgymint a
gravitáció, a lendület, a tehetetlenség, a súrlódás. Ahhoz, hogy ezeket az élményeket átélhessük, a test
megtanulja az izom többlet–feszültségeit felszabadítani és a mozgás természetes folyamának teret
engedni egy bizonyos minőségű akaratlagosság elhagyásával. A gyakorlatok tartalmazzák a gurulást, esést,
a fejjel lefelé levést, a fizikai kapcsolat pontjának követését, a súly megtámasztását és átadását. A
mozgásanyag a befelé figyelést és a mozgás folyamata iránti nyitottságot tükrözi. A mozdulatok forrása az
a kreatív mozgatóerő, amit az egyensúlyi helyzetekből való kibillenés, a dezorientáltság idéz elő. Általános
a duett–forma, de többen is táncolhatják egyszerre. A kontakt improvizáció eltér a többi tánctechnikától,
célja a spontán kialakult helyzetekre adott egyedi válasz megtalálásának támogatása

A kontakt improvizáció célja, hogy a tanuló megismerje és megtapasztalja e táncforma technikai elemeit
és tanulmányozza az érintésből adódó információk fogadását és adását, megfigyelje a test reflexeinek
működését. Célja az egyéni mozgásszótár, az improvizációs készség, az érintés nélkül és érintésen
keresztül történő kommunikáció, a figyelem, a váratlan helyzetek megoldási képességének, a belső
mozgások érzékelésének fejlesztése. A kreatív kompozíciós készség fejlesztése. A tanuló a különböző
területekről jövő információk megszerzésével képes lesz testének tudatosabb használatára, az
improvizációkban mozgásainak, reflexeinek és döntéseinek megfigyelésére. A technikai elemek
gyakorlásával „izom emlékezet” alakul ki, amely emlékezet képessé teszi a tanulót testének
leggazdaságosabb és legmegfelelőbb használatára

Alapfokú évfolyamok

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A figyelem fenntartásának, a tanuló testismeretének, a mozgás gömbszerű térérzékelésének,
improvizációs készségének, verbális és non verbális kommunikációjának és kreativitásának fejlesztése.
–

A belső történések megfigyeltetésének képességfejlesztése.

–

A puha izomtónusú és a gördülékeny talajra érkezés kialakítása.

–

Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése.

–

A saját test megtapasztalásának ösztönzése a társ viszonylatában.

–
Duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés megfelelő használatának
kialakítása.
–
Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások az adott pillanatban megfelelő
kiválasztásának fejlesztése.
–
Az érzékszervek differenciált használatának fejlesztésével a figyelem belső irányításának
elsajátítása.
–
Csoportos játékokon keresztül a kapcsolatteremtés fejlesztése, a felszabadult mozgás ösztönzése,
a figyelem megosztásának elősegítése és a váratlan helyzetekre való felkészülés vizsgálata.
–

Az átélt fizikális élmény verbális megfogalmazásának elősegítése, ösztönzése

Tananyag
Egyéni mozgásfelfedező feladatok
–

Mozgások különböző testrészek indításával

–

A testközpont mint motor felfedezése

–

A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont

–

A gerinc mozgásaink megismerése, mozgások alacsony, közép és magas szinteken

–

Tér, idő, dinamikai játékok

Test tudatossági feladatok
–

Az elengedés és feszítés állapotai

–

A különböző izomtónusok használata

–

Aktív/passzív szerepek

–

Információ adása és vétele érintéssel

–

Az érintés minőségei

–

Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére

–

Ízületek izolálása végtagmozgatással

–

Végtagok súlyérzékelése aktív, passzív szerepekkel

–

A légzés megfigyelése, a légző mozgás szabadsága

–

Gyakorlatok képek használatával: olvadás, gyökerezés/ellebegés

A talajon végzett gyakorlatok
–
Gurulások különböző testrészek indításával (medence, kézfej, lábfej, fej, spirál, banán, vállon át
előre/hátra)
–

Tolások, kúszások, mászások, gördülés

–

Támaszok. Fekvésben végrehajtott partner munkák

A partner munka
–

Súlyérzékelési feladatok talajon, aktív/passzív szerepek

–

Egyszerű figyelemirányító gyakorlatok

–

Vezető/követő szerep feladatok

–

Impulzusadással improvizációba vezetés

A táncforma alaptechnikai elemei
–

Gurulások: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel

–

Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban; párban – talajra vitel nélkül; csoportban

–

Csúszások: egyénileg – talajon, falon; párban – társon: fekvő–, közép– és álló helyzetekben

–

Mászások: egyénileg (kéz és lábtámaszok); párban társon: fekvő–, közép– és álló helyzetekben

–
Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás
közben
–

Húzások: párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás közben

–
A kontakt „gördülő pontja”: Egyénileg talajon, labdával, falnál, párban állásban (csak karok és a hát
használatával)
–

Emelések: test központra

–

Statikus helyzetekben, földre vitellel

–
Ugrások, elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása (álló– és támaszhelyzetekbe);
párban – medence és válltámasszal, központra érkezések
–

Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással

–

Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások

–

Asztal pozícióból földre kerülések kéztámaszon át

–

Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető (követő szerep feladatok

–

Vezetett és szabad improvizációk

–

Egyéni, páros improvizációk

–

Páros gyakorlatokból felfedező improvizációk

–

Fej–fej, hát–hát, tenyér–tenyér, talp–talp érintéssel

–

Strukturált improvizáció

Az érzékeléses feladatok
–

Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek

–

Periférikus látás megfigyelése

–

Tapintás, hallás, nyomásérzékelés

Csoportos játékok
–

Térjátékok

–

Dinamikai játékok

–

Ügyességi játékok

–

Figyelemvezetéses játékok, labdával, tapssal

Visszajelzés és verbalitás
–

Adott faladat vagy improvizáció utáni visszajelzés

–

Óra végi megosztás

–

Párban vagy csoportban

–

A tanár vezetésével vagy anélkül

Követelmények
A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés különböző minőségeit
A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha izomtónusra és
földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, kreatívan használni a helyzetek adta
lehetőségeket

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A figyelemfenntartás képességének, testismeretnek, a mozgásszótárnak, a gömbszerű
térérzékelésnek, a döntéshozatali képességnek, a kreativitásnak, az improvizációs készségnek, a verbális és
nonverbális kommunikációnak a fejlesztése.
–

Az elengedés/engedés érzet további fejlesztése, differenciálása, finomítása.

–
Az izomtónus differenciált használatának fejlesztése, a figyelem hosszabb időn át való
fenntartásának kialakítása.
–

A gravitáció testre gyakorolt hatásának megismertetése, használatának megtapasztalása.

–

A biztonságos súlyadás/átvétel kialakítása.

–
Magasabb helyekről (lendületekből) a puha izomtónusú és gördülékeny talajra érkezés
elsajátítása.
–

Az érintéssel és érintés nélkül történő kommunikációs készség fejlesztése.

–
Szóló, duett és trió improvizációkban a súly, a gravitáció, a tér, az érintés és a dezorientáció
használatának további fejlesztése.
–
Az érzékelés, észlelés és a figyelem által irányított mozgások kiválasztásának fejlesztése az adott
pillanatnak megfelelően.
–

A döntési képesség fejlesztése.

–
Az érzékszervek differenciált használatának további fejlesztése, a figyelem belső irányításának
tudatosítása.
–

A verbális kifejezés fejlesztése véleményformálás nélkül

Tananyag
Egyéni mozgásfelfedező feladatok
–

Mozgások különböző testrészek indításával

–

Belső és külső tereket felfedező táncok

–

A testközpont, mint motor használata

–

A perifériáról indított mozgások: kézfej, lábfej, fejtető, farok csont

–

A testközpont és a periféria kapcsolata

–
A gerinc mozgásaink felfedezése kéztámasz helyzetekben, átjárhatóság az alacsony, közép és
magas szinteken történő mozgások között
–

Tér, idő, dinamikai játékok

Test tudatossági munka
–

Az előző év anyagának ismétlése

–

Nyak, váll–kar, csípő–láb grafika a test általános ellazulási állapotának megteremtésére

–

Végtagok súlyérzékelése, passzív szerepből aktívvá válás

–

Ízületek szabad mozgásai végtagmozgatással

–

Gyakorlatok képek használatával: fejfonál, hálók, természeti képek

–

Autentikus mozgás, a partner tanúja a csukott szemmel mozgó társ táncának

A talajon végzett gyakorlatok
–

Gurulások: ismétlések különböző testrészek indításával

–
Tolások, kúszások, mászások, gördülések: ismétlések és a mozgások kombinálása, improvizációba
vezetése
–

Támaszok, gyors és dinamikus átmenetek

–

Fekvésben végrehajtott partner munkák

Partner munka
–

Súlyérzékelési feladatok középhelyzetekben

–

Összetett figyelemirányító gyakorlatok

–

Vezető/követő szerepek váltakozása, majd egybeolvadása

–

Impulzusadás, ellenállás, kiegészítés, hozzáadás, ellensúlyozás

Technikai elemek
–

Gurulások: ismétlések: egyénileg, párban, súlyadással/átvétellel, érintő kísérettel, ellenállással

–
Dőlések: egyénileg – talajon, középhelyzetben, állásban, haladással; párban – talajra vitel nélkül és
talajra vitellel, hármas csoportokban, minden irányba, 6 fős csoportban, emelésekbe, elkapásokba,
improvizációval
–
Csúszások: párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben, haladás közben, a társ
követésével, földre vitellel, súlyadással befejezve
–
Mászások: egyénileg – kéz és láb támaszok, párban – társon: fekvő–, közép– és álló–helyzetekben,
haladás közben, csoportban, földre vitellel
–
Tolások: egyénileg talajon, középhelyzetben; párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás
közben
–
Húzások: egyénileg talajon, középhelyzetben, párban fekvő–, közép– és álló helyzetekben, haladás
közben, csoportban, eltérő dinamikai végrehajtások
–
A kontakt „gördülő pontja”: egyénileg talajon, párban állásban az egész testfelület használatával,
szintváltásokkal
–
Emelések: testközpontra, felgurítások statikus és dinamikus helyzetekben, dőlésből hátra vételek
támaszba érkezéssel
–
Ugrások és elkapások: egyénileg – a talajra érkezések gyakorlása álló– és támasz helyzetekbe,
gurulásban, párban – előre, oldalra, hátra ugrások – medence támasszal, központra érkezéssel, statikus és
dinamikus helyzetekben
–
Ellensúlyozás: párban – álló helyzetben, szintváltással, kipörgetéssel, dinamikus helyzetben
forgással
–
Fejjel lefelé történő dezorientáló gyakorlatok: egyénileg – kéztámaszok, kézállások, asztal
pozícióból földre kerülések kéztámaszon át
–

Bizalmi feladatok: csukott szemes feladatok, vezető/követő szerep feladatok

Vezetett és szabad improvizációk

–

Egyéni, páros és csoportos improvizációk

–

Páros és kis csoportos gyakorlatokból felfedező improvizációk

–

Strukturált improvizáció

–

Improvizáció képekkel

–

A tanár vezetésével vagy anélkül

Érzékeléses feladatok
–

Csukott szemes bizalmi feladatok: vezető/követő szerepek

–

A periférikus látás használata

–

A látás, nézés mozgásirányító szerepe

–

Tapintás, hallás, nyomásérzékelés, energia, erő, inercia

Csoportos játékok
–

Térjátékok

–

Dinamikai játékok

–

Páros és csoportos szerepjátékok

–

Figyelemvezetéses játékok labdával

Visszajelzés és verbalitás
–

Adott faladat vagy improvizáció után

–

Óra végén

–

Párban

–

Csoportban

–

Tanári vezetéssel vagy tanári vezetés nélkül

Követelmények
A tanuló ismerje a táncforma alaptechnikai elemeit, az érintés mélységeit és azok információtartalmát, a
tér gömbszerű használatát, a döntéshozáshoz szükséges fizikális készenléti állapotot
A tanuló legyen képes saját testsúlyát érzékelni és használni, a gördülékeny és puha izomtónusra és
földhasználatra, a technikai elemek improvizáció közbeni előhívására, az érintésen keresztül
kommunikálni, engedni a táncot történni, kreatívan használni a helyzetek adta lehetőségeket

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje a kontakt improvizáció mozgásnyelvét, alap technikai elemeit, a puha izomtónus
használatát, a súly, az érintés, a környezettel és partnerekkel kialakított kontaktus törvényszerűségeit.
A tanuló legyen képes a technikai ismereteit a szabad táncban (duett, trió) előhívni és alkalmazni, döntést
hozni és kreatívan megoldani a váratlan helyzeteket.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll

A vizsga tantárgyai és időtartamuk:
Kontakt improvizáció, csoportban 40–50 perc

A vizsga tartalma:
–
A szaktanár által összeállított kontakt improvizáció technikai alapgyakorlatok csoportos
bemutatása tantermi körülmények között.
–

Improvizációs feladatok bemutatása szóló és duett formákban.

–
3–4 perces adott szabályokon alapuló és/vagy szabad kontakt improvizáció duett bemutatása
tantermi körülmények között.

A vizsga értékelése
–
A Kontakt improvizáció elveinek és alaptechnikáinak gyakorlati ismerete – mértéke, mennyisége és
minősége.
–

A tananyag által szerzett ismeretek alkalmazásának minősége.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Video– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

TÁNCTÖRTÉNET

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

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések
felismertetése
–
A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó
műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése
–
A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális
kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése.
–

A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése.

–

A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése

Tananyag
A mozgás fogalma: életfunkciós mozgások, közhasználatú táncok, művészi mozgás, a művészi mozgás
nyelvezete

Az őskor táncélete: ábrázoló táncok, szertartás táncok
Az ókor táncéletének bemutatás 2–3 kultúra (egyiptomi, indiai, japán, görög) alapján
A középkor társadalmának, táncéletének bemutatása
A reneszánsz kialakulása Európában, hatása a művészetek fejlődésére, a reneszánsz táncmesterek, a
balett gyökerei
A barokk kor általános jellemzői és az udvari balett kialakulása
Noverre és a cselekményes balett
A romantika alapelvei, a kor jelentős prímabalerinái (Marie Taglioni, Fanny Elssler) koreográfusai, (Jules
Perrot, Filippo Taglioni) kiemelkedő művek

Követelmények
A tanuló ismerje az egyetemes tánctörténet során a művészeti ág fejlődésében jelentős szerepet betöltött
eseményeket, helyszíneket, műveket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben illetve önálló
gondolatok megfogalmazására egy tánc koreográfia kapcsán

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az egyetemes tánctörténet kronológiai rendjén keresztül a történelmi összefüggések
felismertetése.
–
A tánctörténet szempontjából kiemelkedő események, alkotók megismertetése és meghatározó
műveik elemzése során komplex látásmód kialakítása és fejlesztése

–
A stílusérzék, logikus gondolkodás valamint a táncműfajok iránti érzékenység, a nonverbális
kifejezések, a képzelőerő és mozgásmemória fejlesztése.
–

A kulturált szórakozás igényének kialakítása, a saját tapasztalatszerzés ösztönzése.

–

A táncműfajok iránti nyitottság és befogadóképesség fejlesztése

Tananyag
Az orosz táncélet kialakulása és a romantika továbbélése Kelet–Európában
Marius Petipa munkássága
Jelentős orosz művészegyüttesek: Gyagilev– balett
Az amerikai moderntánc kialakulása és hatása az európai tánckultúrára
Lábán Rudolf újításai a német expresszionizmus művészetében
A magyar mozdulatművészet kialakulása, jelentős képviselők munkássága
Jelentős táncműhelyek (Szeged, Pécs, Győr) munkássága, alkotóik, jelentősebb műveik

Követelmények
A tanuló ismerje a XX. századi magyar táncművészet jeles képviselőit, meghatározó műveiket, a színpadi
táncművészet fontos fordulópontjait, a magyar táncélet legfontosabb eseményeit, az országos
rendezvényeket, egyesületeket, szakmai szervezeteket, oktatási intézményeket
A tanuló legyen képes néhány mondatban önállóan kifejezni magát egy adott témakörben, gondolatainak
megfogalmazására egy táncmű, koreográfia kapcsán, a tánctörténet fordulópontjainak megnevezésére, a
tánc műfajainak elkülönítésére, a terminológia helyes használatára

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
Az egyes stílusirányzatok táncos mozgásnyelvét, mozdulatkincsét
Az egyes korszakok, irányzatok legkiemelkedőbb alkotóit, műveit

A tanuló legyen képes
A fenti ismereteit a tánctanulás, az alkotás, a szabad tánc, a műélvezet helyzeteiben alkalmazni, tudását a
kapcsolatteremtés, a kifejező mozgás szolgálatába állítani
Gondolatait megfelelő szókinccsel szabatosan elmondani.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga írásbeli és szóbeli részekből áll:

A vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet
30–40 perces írásbeli
5–8 perces egyéni beszélgetés

A vizsga tartalma
–

A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított tánctörténet témakörökből áll

–
Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző tartalmú, a tanultak felidézését, alkalmazását,
értelmezését valamint a problémamegoldást ill. értelmező választ igénylő feladatokat tartalmaz

A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról
Választható témakörök:
Az őskor táncművészete
A középkor jellemző táncformái
A reneszánsz és barokk kor táncélete
A romantika

A reformkor táncélete
A XX. század táncélete
Amatőr és hivatásos együttesek Magyarországon
A táncos szakma jelentősebb szervezetei, oktatási intézményei, országos rendezvényei

A vizsga értékelése
Írásbeli vizsga
–

A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák

–
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot,
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá

Szóbeli vizsga
–

A tananyagtartalom elsajátításának mértéke

–

Az összefüggések ismerete

–

A szakmai kommunikáció fejlettsége

–
Az osztályzatra a helyi tantervben meghatározott formák szerint a szaktanár tesz javaslatot,
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Videólejátszó vagy DVD–lejátszó
Televízió
Magnetofon
Diavetítő
CD–lejátszó
Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán)
Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat)
Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok)
Hangtár – CD, magnókazetta (tánctörténethez kapcsolódó zenei anyagok)

LÁBÁN–TECHNIKA

A Lábán–technika – korábbi elterjedt nevén „Európai modern” technika – Rudolf Lábán elméleti
rendszerére épül. Nem stílus, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az
adott pedagógus, adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlat és mozdulatsora. Célja a táncművészet
tudatos táncolás útján történő továbbfejlesztése, a tér– és az erőtan adott évi követelményeinek
elsajátítása, tudatos használata és verbalizálása
A helyi tanterv és a pedagógus szabadsága az oktatási forma meghatározása, mely lehet másolás alapú,
melyben rögzített gyakorlatsorok rendszeres ismétlése történik, improvizáció alapú, ahol a tér és erő
princípiumok határozzák meg az improvizáció gyakorlatokat és vegyes típusú, amely a fent említett két
forma elegye. Amennyiben a tanulók alkalmasak rá, kompozíciós feladatokat is tartalmazhat az óra.
Aktív erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a könnyű mind az erős erőfajta megjelenik; passzív
erő–befektetésű mozgások, melyekben mind a gyenge mind a nehéz erőfajta megjelenik

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tánc alkotóelemeinek Lábán által rendszerezett, megfelelő szintű megismerése és tudatosítása,
kiegészítve, megerősítve a tanszak más évfolyamain megismert tánctechnikák megértését.
–

A testtel és az idővel, mint táncalkotó elemekkel kapcsolatos ismereteket bővítése.

–

Testtudat, ritmus/idő érzék

–
A mozgáslehetőség bővítése, az időben – mint mértékegységben – történő gondolkodás
kialakítása
–

A tempó különbségek megtapasztalásának elősegítése

Tananyag
A tér alsó szintjén végzett gyakorlatok:
–
A központból, perifériából (lábujj, kézujj, fejtető), és midlimb–ből (könyök, térd) indított
mozdulatok; bodyhalf: (testfél) – jobb–bal oldal, alsó–felső test tudatos, totális használata; diagonális
kapcsolat tudatosítása; egyéb, a csoport igényeinek megfelelő testkapcsolat felhasználása

A tér középső szintjén végzett gyakorlatok:
–
Izolációs gyakorlatok – lábfej, lábujjak, térd, csípő, felsőtest, fej, kar, kézujjak, alsó test: sarok–
ülőcsont kapcsolat variációi a gravitáció, mint nehezítő tényező bevonásával; felsőtest: fejtető, farkcsont
kapcsolatának mozdulatokban való feltérképezése; felsőtest: hát–kézujjak kapcsolatának megtartása
különböző kar és testhelyzetekben
–

Koordinációt fejlesztő gyakorlatok: bodyhalf (testfél), diagonális kapcsolatok felhasználásával

–

A gyakorlatok folyamatos nehezítése, a térben való haladás fokozatos bevezetése.

A tér felső szintjén végzett gyakorlatok:
–

Testkapcsolatok, koordinációk és izolációk alkalmazása; ugrások; emelések

Az idő, mint variációs elem:

–
A gyakorlatok metruma 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 illetve ettől eltérő szabályszerű illetve szabálytalan
beosztású is lehet

Az improvizáció, mint módszer használata
–

Mint egy–egy rögzített gyakorlatsor variációja

Verbalitásfejlesztés:
–
A tanulók fizikai síkon megélt tapasztalatainak szavakba öntése: egyénileg, csoportos megbeszélés
során, írásosos formában

Követelmények
A tanuló ismerje a Lábán Rudolf által meghatározott testkapcsolatokat, mozdulatindítási lehetőségeket, a
ritmikai előjegyzések gyakorlati megkülönböztetését, használatát, a különböző tempókat
A tanuló legyen képes a különböző testrészek tudatos izolációjára, totális mozgásra, az izolált testrészek
tudatos koordinációjára, ritmus képletek mozgásban való pontos visszaadására, metrum–tartásra

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A térismeret rendszerezése, az erőhasználat, mint táncalkotó elem tudatosítása

–

A testtudat, ritmus/idő érzék, tértudat fejlesztése

–

A saját testen kívüli világ rendszerezése.

–
Önmagára, kis és nagycsoportra való figyelés; izomkontroll, optimális izomhasználat;
koncentrációs készség fejlesztése

Tananyag
A 27 térirány Lábán Rudolf meghatározása szerint:
6 egy dimenzionális irány: mély, magas, jobb, bal, előre, hátra
12 két dimenzionális irány: bal magas, jobb magas, bal mély, jobb mély, elől magas, elől mély, hátul magas,
hátul mély, jobb elől, bal elől, jobb hátul, bal hátul, háromdimenziós irányok jobb elöl magas, jobb elöl
mély, bal elöl magas, bal elöl mély, jobb hátul magas, jobb hátul mély, bal hátul magas, bal hátul mély
A 27. irány a táncoló maga
Szagitális tengely és sík, vertikális tengely és sík valamint horizontális tengely és sík
Térben alkotott formák, egyénileg – kocka, mozgásgömb és csoportosan: térrajzok például shapeflow
segítségével
Az alap szakkifejezések elméletben és gyakorlatban
Totális mozgás: az izolált mozgás ellentéte, teljes test vagy teljes testrész együttmozgását jelöli
Bodyhalf: testfél, a test vertikális középvonalától számított teljes jobb oldalát vagy teljes baloldalát jelöli
A test köldöknél elhelyezkedő horizontális vonal által elválasztott felső testet illetve alsó testet is jelölheti
Midlimb: végtag közép, a lábnál a térdet, a karnál a könyököt jelöli

Követelmények
A tanuló ismerje az erőtant és a minőségtant mind elméletben mind gyakorlatban: az egy–, a két– és
háromdimenziós irányokat, a 3 alaptengelyt és síkot, a 3 alapvető szintet, a mozgásgömb fogalmát, az
aktív és passzív erőhasználatot

A tanuló legyen képes megkülönböztetni a 27 irányt, mozogjon tudatosan az oktaéderben és a kockában.
Az izomhasználat tudatos befolyásolása a gravitáció ellenében, összetett minőségű mozdulatok
kivitelezése

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

GRAHAM–TECHNIKA

A Graham–technika az első önálló mozdulatkinccsel, táncnyelvvel, dinamikai elvekkel, didaktikai
rendszerrel felvértezett moderntánc rendszer, mely a mai napig inspirációs forrás a színpadi tánc, a
tánckultúra fejlesztés világában, nem utolsósorban a táncpedagógia hatékony eszköze.
A tantárgy tanításának célja a speciális és széles körben hasznosítható dinamikai alapelveket tartalmazó
technika megismertetése.

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–
A testtudat fejlesztése, ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának
fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése.
–
A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe,
megtalálva a különbségeket és párhuzamokat.
–
Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–
technika speciális térhasználatának felismertetése.
–

A diagonális mozgás fejlesztése

Tananyag
Alapelemek, alapsorozatok
Talajon végzett gyakorlatok:
–

Bounces: a törzset és a medenceízületeket fokozatosan bemelegítő, rugózó gerincmozgások

–

Breathing: a légzés bevonása a törzs, majd a teljes test mozgásába

–
Spiral: a spirális mozgások alapja, a gerincforgatás, mely előkészíti a talajról fölemelkedés és az
oda–vissza ereszkedés technikáját
–

Contraction–release: a testközpont, mint minden mozgás kiindulópontja

Álló helyzetben végzett gyakorlatok
–

Brush: a lábfő, boka, térd bemelegítése

–

Plié: az emelkedés, ereszkedés és az ugrás előkészítése

–
Plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések s azok
kombinációinak formájában, a központból indítva

Térben haladó gyakorlatok
–

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat

–

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással

–

Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva

Az év végére az alapelemek és sorozatok ritmikai, tempóbeli, térbeli variációkkal gazdagíthatók

Követelmények
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer
alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham–
technika helyét a tánctörténetben
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris
szempontból helyes végrehajtására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A testtudat fejlesztése, a ritmikai, dinamikai, előadói képességek, a mozgáskultúra tudatosságának
fejlesztése, a fogalmi ismeretek, a szakterminológia bővítése.
–
A tananyagból nyert ismeretek beépítése más tánctechnikák gyakorlati és elméleti ismereteibe,
megtalálva a különbségeket és párhuzamokat.
–
Az alapelemek, alapsorozatok és azok technikai, dinamikai és stiláris jellemzőinek, a Graham–
technika speciális térhasználatának felismertetése.

–

A diagonális mozgás és a mozgáskombináció fejlesztése

Tananyag
Talajon végzett gyakorlatok: bounce, breathing, spirál, contraction–release ritmikai és dinamikai
nehezítésekkel
–
Spirál IV. pozícióban, fold – a bonyolultabb törzsfordítási gyakorlat a testközpont–indítású
„contraction–release” és a spirális mozgások ötvözése, föl/leereszkedés a talajról/talajra
–
Álló középgyakorlatok: a gravitáció felhasználásával és leküzdésével, valamint a lendület
felhasználásával és fékezésével
–
Brush, plié, plié–contraction–release, a lábak combtőből való mozgatása, lendítések, emelések, s
azok kombinációinak formájában
–

Weight shift, suspension: testsúly eltolással, elbillentéssel

Térben haladó gyakorlatok,
–

Walk – diagonális lépés–, járás–, futásgyakorlat

–

Triplet – hármaslépések, irányváltásokkal, ritmizálással

–
Skip – ugrások egyik lábról a másikra, haladva. A diagonális–haladó gyakorlatok bővítése:
lépéskombinációk; az eddig álló helyzetben végzett gyakorlatok kimozdítása különböző terekbe,
fordulatok kidolgozása a spirál elv alapjain
–
Alapugrások különböző terekben, eltérő ritmikával, a „contraction–release”, valamint a „spirál”
elemeinek alkalmazása az ugrások közben
Gyakorlatsor, füzér összeállítása koreografált formában, az elvégzett 2 év anyagának szemléltetésére, az
egyéni képességek bemutatására

Követelmények
A tanuló ismerje a Graham–technika, mint a klasszikus balettől eltérő, első teljes moderntánc rendszer
alapelveit, a technika alapelemeit, alapsorozatait, azok helyes végrehajtásának szempontjait és a Graham–
technika helyét a tánctörténetben
A tanuló legyen képes az alapelemek és alapsorozatok felismerésére, azok technikai, dinamikai és stiláris
szempontból helyes végrehajtására

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

IMPROVIZÁCIÓ ÉS KOMPOZÍCIÓ

Az improvizáció elnevezésű tantárgy Rudolf Lábán elméleti rendszerére épül. Ez a struktúra nem stílus,
táncnyelv, hanem táncnyelv alkotó módszer. Lábán táncalkotó elveire épülő, mindig az adott pedagógus
adott tanulókra tudatosan szerkesztett gyakorlatsora. Célja a táncművészet tudatos táncolás útján történő
továbbfejlesztése
Az improvizáció, mint táncforma alkalmazása elősegíti a tanuló egyedi mozgásszótárának bővítését. A
képzés célja, hogy a tanuló képes legyen a tánc alkotóelemeinek megismerésére, tudatos alkalmazására
A Lábán módszer a mozgás egyetemes szabályszerűségeire, lehetőségeire mutat rá, fejlesztve ezzel a már
előző évfolyamokban megismert moderntánc–technikák megértését, tudatosabb kivitelezését
A kompozíció az improvizáció rendszere mentén integrálja a különböző művészeti ágak kompozíció
elméleteiben felhalmozott tudást. A tantárgy a tanuló saját mozgásmemóriáját, struktúrafelismerő illetve

alkotóképességét, kommunikációs eszközeit fejleszti, valamint megalapozza a lehetőségét annak, hogy a
későbbiekben aktív alkotóvá váljon egy koreográfus mellett vagy önállóan is

Továbbképző évfolyamok

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Kreativitásfejlesztés

–

Az integrált gondolkodásmód: érzelmi–szellemi–fizikai önvaló összekapcsolása

–
Testtudat fejlesztés: a test és az idegrendszer, izom, csont és szalagrendszer közötti kapcsolat
tudatosítása
–

Az érzelmek verbalizálásának elősegítése

–

Az érzelmek mozdulati absztrahálásának elősegítése

–

A struktúrában való gondolkodás képességének fejlesztése

Tananyag
A test, a tudat és az érzelmek kapcsolatán alapuló egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő
improvizációs feladatok
Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk
Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét
Zártkörű improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása érdekében

Hazai és külföldi, példaértékű előadások megtekintése és elemzése
Kortárs alkotókkal való eszmecsere

Követelmények
A tanuló ismerje az anatómia alapjait mind elméletben mind gyakorlatban. A tanuló képes legyen
kifinomult idegrendszerről tanúskodó egyéni jegyeket viselő mozgás–improvizációs folyamatokat
létrehozni
A tanuló legyen képes önállóan és kisebb csoportokban is – felismerhető rendszeren alapuló – rövid
mozgásetűdök alkotására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A kreativitás fejlesztése

–

A tér, mint absztrakció felismerése

–
A tér, mint eszközzel való játék fejlesztése (távolságok, irányok, formák, képzőművészeti eszközök
alkalmazása)
–

A tér szerkeszthetőségének felismerése (2 és 3 dimenziós művek példája alapján)

–

A tér, mint színpadi eszköz feltérképezése (díszlet, színpadi szabályok, perspektíva)

–

A téridő kapcsolat élményének megtapasztalása

–

Az idő, mint absztrakció felismerése

–
Az idő szerkeszthetőségének felismerése (zenei struktúrák, előadás struktúrák, irodalmi
struktúrák)
–

Az idő, mint színpadi eszköz feltérképezése (színpadi idő, film idő, real time)

–

Az idő, mint eszközzel való játék fejlesztése

Tananyag
A tér és az idő témájában adott egyéni illetve csoportos kooperációt igénylő improvizációs feladatok
Szabályrendszeren alapuló kötött és szabad improvizációk
Szabálykövető és szabályteremtő jelenlét
Alkotói rendszerek ismertetése
Alkotói rendszerek másolása
Új alkotói rendszerek létrehozása
Zártkörű és nézők számára is nyitott improvizációs bemutatók az előadói helyzet megtapasztalása
érdekében.
Zártkörű és nézők számára is nyitott kompozíciók bemutatása a visszajelzés (negatív és pozitív kritikák)
megtapasztalása érdekében.

Követelmények
A tanuló ismerje a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályait, a társművészetek szerkesztési
modelljeit, egyéni, kiemelkedő megoldásait
A tanuló legyen képes a tér és az idő kulturálisan elfogadott szabályainak újraértelmezésére, a régi
modelleket új kontextusba helyezni

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

REPERTOÁR

A tanulók megismerkednek, és részletesen elemzik a hazai és nemzetközi modern tánc repertoárt.
Létrehozzák saját egyéni alkotásaikból álló mozgás nyelvüket. Kialakul egyfajta önálló gondolkodásmód és
egyéni véleményalkotási képesség a táncművek, koreográfiák elemzése során.
A tanulók lehetőséget kapnak az egyéni és csoportos megnyilvánulásokra, önálló alkotások létrehozására
és bemutatására. Felmérhetik, és tudatosan fejleszthetik tanulási képességeiket, stílusérzéküket.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanulót tegye képessé a modern órákon tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos
koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására.
–

Alakítsa ki a csoport kooperáció, az együtt gondolkodás és az alkotás képességét

Tananyag
A megismert táncstílusokra, mozgásanyagra építve a szaktanár által kiválasztott, betanított vagy felújított
művek előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult lépésanyagokat,
ismereteket

Követelmények
A tanuló ismerje a tanulás szempontjait, folyamatát, az előadott mű lépésanyagát, stílusát
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos,
művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás képességével

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos
koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására.
–

Alakítsa ki a csoport kooperációt, az együtt gondolkodás és az alkotás képességét.

–
Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére,
elmélyítésére

Tananyag
A megismert táncstílusok mozgásanyagára építve a szaktanár illetve a tanulók által létrehozott művek
előadása. A tananyagnak tartalmazni kell az előző évfolyamokban tanult lépésanyagokat, ismereteket.

Megismerkednek a modern repertoár jellegzetes műveivel, és a szaktanár vezetésével elemzik. Ezekből
ihletet meríthetnek és az adott koreográfiához hasonló, rövid műveket készítenek. A modern repertoárból
a szaktanár feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket

Követelmények
A tanuló ismerje az eddig elsajátított koreográfiák lépésanyagát
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos,
művészi előadására. A tanuló rendelkezzen a társakhoz való alkalmazkodás képességével

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos
koreográfiák elsajátítására és minőségi előadására
–

Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás és önfejlesztés képességét.

–
Motiválja a tanulót az eddig betanult koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére,
elmélyítésére

Tananyag
Megismerkednek a modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel. A szaktanár irányításával előre
kiválasztott és meghatározott részletek önálló betanulása. A modern repertoárból a szaktanár feladata
kiválasztani a feldolgozandó műveket

Követelmények
A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz tartozó
alapismeretekkel
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, a tanult tánc tudatos,
művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló tanulás képességével, művészi alázattal és
együttműködési képességgel

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A tanulót tegye képessé az eddig tanult ismeretek felhasználásával egyéni és csoportos
koreográfiák létrehozására és minőségi előadására
–
Alakítsa ki a tanulóban az önálló tanulás, az önfejlesztés és a csoporttal való együttműködés,
együttgondolkodás képességét
–
Motiválja a tanulót az eddig elsajátított koreográfiák művészi előadásának továbbfejlesztésére,
elmélyítésére és az önálló véleményalkotásra

Tananyag
Megismerkednek az aktuális modern repertoár hazai és nemzetközi műveivel
A modern repertoárból a szaktanár és a tanuló közös feladata kiválasztani a feldolgozandó műveket
Az eddig megismert, elsajátított és feldolgozott mozgásrepertoár felhasználásával a tanulók létrehoznak
rövid önálló koreográfiákat, műveket

Követelmények
A tanuló ismerje az adott koreográfiák pontos lépésanyagát és rendelkezzen az adott darabhoz tartozó
alapismeretekkel
A tanuló legyen képes a koreográfia elemeinek gyors és lényegi elsajátítására, az önfejlesztésre és a tanult
tánc tudatos művészi előadására. A tanuló rendelkezzen az önálló gondolkodás, művészi alázat és az
együttműködés képességével

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz
Kísérő hangszerek
Hangzóanyag lejátszására alkalmas lejátszó/erősítő, hangfal
Videó– vagy DVD lejátszó, televízió vagy monitor

KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

Az alapfokú művészetoktatás célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a külvilág tudatos érzékeléséhez,
tanulmányozásához, valamint a belső látás és a képzelet finomításához, tudatosításához. A tanulók belső
világának gazdagítása teszi lehetővé, hogy egész személyiségük használni és hasznosítani tudja az
összegyűjtött és egyre tudatosabban szelektált vizuális információkat. Az élményszerű tapasztalások és
képzetek teremtik meg az önmeghatározások és önkifejezések egyre differenciáltabb formáit.

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja lehetőséget nyújt az esztétikai
érzékenység – nyitottság, igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság – alakítására, a látás kiművelésére és
tudatosítására. A követelmény és tantervi program bővíti a képi műveltséget, a képi emlékezetet és
képzeletet. A tervező, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító
tevékenységek gyakorlata finomítja a kézügyességet, technikai érzékenységet, valamint erős érzelmi–
motivációs bázist teremt, mely fejleszti a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális
eszközökkel való megjelenítésének képességét is.
A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző– és iparművészeti tevékenységek iránt
érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti
szakterületeken való jártasságok megszerzését. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók
személyiségfejlődését és biztosítja a tehetséggondozás lehetőségét. Figyelembe veszi az életkori
sajátosságokat; a tanulók érdeklődésére, a kézműves hagyományokra, valamint a klasszikus és kortárs
képző– és iparművészeti, médiaművészeti értékekre építve gyarapítja ismereteiket, s alakítja készségeiket.
Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon fejleszthetik vizuális műveltségüket, és különféle szakirányú
területeken szerezhetnek jártasságot.
A vizuális művészeti oktatás megismerteti a tanulókkal az adott művészeti ág műfaji sajátosságait, a
művészi kommunikáció megjelenítési módjait. A képzés célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és
tovább éltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében.

A képző– és iparművészeti ág sajátosságai:
–
tevékenységközpontúság – a tanulók a vizuális tananyagtartalmakat, feladatokat gyakorlati,
tapasztalati módon, különböző tevékenységek által, komplex témákba ágyazottan dolgozzák fel, amelyben
a cselekvésből származó tapasztalat adja a tanulás alapját,
–
feladattudatosság – egy témával, témakörrel való hosszabb idejű elmélyült foglalkozás, mely
elősegíti a tanulók türelmének, kitartásának fejlődését,
–
alkotói magatartás – amelyben fontos szerepet kap a nyitottság, az egyéni látásmód, a
lényegkiemelés, a problémaérzékenység és problémamegoldás képessége,

–
komplexitás – amely átjárhatóságot biztosít a képző– és iparművészeti, a népművészeti és
médiaművészeti területek között, illetve az egyéb művészeti ágak között,
–
folyamatszerűség az egyes feladatok végig vitelében és a szervesen kapcsolódó, egymásra épülő
feladatsorokban, projektekben,
–
kreatív cselekvőképesség, melynek fontos részterülete a kísérletező kedv, bátorság, lényeglátás,
szituativitás, döntésképesség, nézőpontváltás, sorrendmódosítás,
–
interaktivitás és együttműködési készség, mely feltételezi a személyközi kapcsolatok aktivitását, a
kooperációt és innovációt,
–
tanulók önkifejezési készségének kialakítása és mélyítése a személyre szabott feladatok, egyéni
korrektúra megvalósulása révén,
–

szociális érzékenység és empátia, az én– tudatosság, önszabályozás és önállóság fejlesztése.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tanszakok és tantárgyak

Képzőművészeti tanszak (előképző 1–2. évfolyam + 1–3. alapfokú évfolyam)
Főtárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyam)
Grafika és festészet alapjai (1–3. alapfokú évfolyam)

Kötelező tantárgy:

Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam)

Választható tantárgy:
Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1–2. évfolyama)
Népművészet (1–10. évfolyam)
Művészettörténet (3–10. évfolyam)

Tanszakok és főtárgyaik a 4. alapfokú évfolyamtól a továbbképző 10. évfolyamáig
Fém– és zománcműves tanszak – Fém– és zománcműves műhelygyakorlat
Fotó és film tanszak – Fotó és film műhelygyakorlat
Grafika és festészet tanszak – Grafika és festészet műhelygyakorlat
Környezet– és kézműves kultúra tanszak – Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat
Szobrászat és kerámia tanszak – Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
Textil– és bőrműves tanszak – Textil– és bőrműves műhelygyakorlat

Kötelező tantárgy:
Vizuális alkotó gyakorlat (1–10. évfolyam)

Választható tantárgyak:
Népművészet (1–10. évfolyam)
Művészettörténet (3–10 évfolyam)

A tantárgyak tartalma
Moduláris rendszer szerint alapmodul a vizuális alkotó gyakorlat, a grafika és festészet alapjai, egyedi
szakmai modul a műhelygyakorlat.
A vizuális alapozó gyakorlatok az előképző első két évfolyamának komplex művészeti tantárgya. Sokszínű
alkotó játékra ad lehetőséget. A legkülönfélébb anyagok, eszközök, technikák megismerése segíti a
gyermekek kreativitásának kibontakozását és a tradicionális kézművesség értékeinek továbbadását.
A vizuális alkotó gyakorlat a képző– és iparművészeti ág, az ősi és kézműves tárgyformálás, a
médiaművészet sokféle tevékenységének megismertetésére szolgál. Feladata a vizuális eszköztár bővítése,
a művészi kifejezési formanyelv kialakítása, gazdagítása, változatos kreatív feladatsorokon keresztül.
A grafika és festészet alapjai tantárgy a képi kifejezés változatos módjainak elsajátítását és alkalmazását
teremti meg. Előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát.
A műhelygyakorlat lehetővé teszi az ősi, a hagyományos és a kortárs képző– és iparművészeti, valamint
médiaművészeti szakirányú tevékenységek elsajátítását. A tanuló a helyi lehetőségektől függően a
műhelygyakorlatok közül érdeklődésének és képességének megfelelően választ.

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy

Főtárgy
Kötelező tantárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

(1.)

(2.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelezően választható
tantárgy
(2)

2

2

2

2

2

2

2

Választható tantárgy

(2)

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

1–2

Összes óra:

(2–4) (2–4) 4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

A fenti táblázat „Összes óra” rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a
második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak. Az
előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni.
A vizuális alkotó gyakorlat és a műhelygyakorlatok óraszáma 1–3 vagy 3–1 arányban átcsoportosítható.

A főtárgyak képzési ideje:
2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok
3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai
3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Fém– és zománcműves műhelygyakorlat, Fotó és film
műhelygyakorlat, Grafika és festészet műhelygyakorlat, Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat,
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat, Textil– és bőrműves műhelygyakorlat

A tanítási órák ideje: 45 perc

A KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Kiemelt kompetenciák a képző– és iparművészeti oktatás területén
A kiemelt kompetencia területek a vizuális művészeti alkotótevékenység által a személyiség fejlesztését, az
önkifejezés kibontakoztatását segítik.
Olyan tulajdonság–együttest alakítanak ki, amely lehetővé teszi a változó élethelyzetekhez való rugalmas
alkalmazkodást, a probléma felismerést, a probléma megoldást.

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges

Szakmai kompetenciák
A környezet által közvetített üzenetek befogadása
A környezet által közvetített üzenetek értelmezése
Tervezési készség
Alkotói magatartás
Kreativitás
Vizuális gondolkodás
Vizuális kifejezőkészség
Eszközhasználati készség
Anyaghasználati készség
Komplex szemlélet
Tudatos környezetformálás igénye

Biztonságos munkavégzés képessége
Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség
Problémaérzékenység
Véleményformálási képesség

Személyes kompetenciák:
Nyitottság
Fejlődőképesség
Önállóság
Önkifejezés
Rugalmasság
Érzékenység
Kísérletező kedv
Interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció).

Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Empatikus készség
Együttműködési készség
Kezdeményezőkészség
Segítőkészség

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

–

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.

II. FEJEZET
KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK

VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK

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

Előképző évfolyamok

1–2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A közvetlen érzéki tapasztalás (hallás, látás, tapintás) útján megszerzett élmények képi, plasztikai
feldolgozási képességének fejlesztése.
–

A természeti és tárgyi környezet szépségeinek felfedeztetése.

–

A hagyományok élményszerű megismertetése.

–

Egyszerű kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása:

–
Az arányok, színek, formák, felületek, tömegek és a tér felfedeztetése játékos tevékenységeken
keresztül.
–

Az önkifejezés változatos formáinak megismertetése.

–

Az egyéni és csoportos alkotómunka alapelemeinek elsajátíttatása.

–
Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.
Kreatív munkára és gondolkodásra nevelés.

Tananyag
Feladatcsoportok
Érzékszervi tapasztalások
–

Színek, formák, hangok megfigyelése, hasonlóságaik észrevétele

–

Hangokkal, mozgással, látvánnyal való analogikus játékok

–

Dramatizálással, mozgással, hanggal érzelmek, élmények kifejezése

–

A ritmus és a megélt mozgás vizuális megjelenítése

Vonal, forma
–

A vonal és a folt megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben

–

A forma gazdasága

–

Pont–, vonal–, folt– és formaképző játékok

Felületek
–

A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok biztosításával

–

Felületképzési játékok síkban és plasztikában változatos anyagokkal

Méretek és arányok
A méretek és arányok érzékletes megtapasztalása (kisebb, nagyobb; hosszabb, rövidebb, sovány, kövér)
–

Játékos arányváltó feladatok

A színek világa
–

A színek hangulati hatásának átélése, alkalmazása

–

Színkeverési játékok

Téri élmények
–

A sík és a tér megtapasztalása

–

Térjátékok (kinn, benn fent, lent). Zárt és nyitott terek

–

Téri élmények rajzi, plasztikai megjelenítése

Idő élmények
–

Az idő múlásának és a változás megtapasztalása

–

Eseménysort kifejező képsorozat, leporelló készítése

–

Egyszerű animációs játékok

Mese és valóság
–

A mesebeli világok, lények, történések síkban és plasztikában

–

Környezetünk formái, szereplői sík és plasztikus formában

Tárgykészítés
–
Játékok, használati és ajándéktárgyak létrehozása (mézeskalács, textilfonatok, papírhajtogatások,
papírdombormű, agyag– vagy gipszfigurák)

–

Hagyománytárgyak készítése

VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT

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

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az alapvető képzőművészeti technikák segítségével a látvány és jelenségek befogadására,
értelmezésére való ösztönözés, gondolatainak, terveinek képi vagy plasztikai megoldásán keresztül.
–
A művészeti tevékenységekhez szükséges eszközhasználat, anyagalakítás megismertetése kép és
tárgykészítés vagy egyéb alkotófolyamat végigvitelével.

–

A tanuló figyelmes, kitartó munkavégzésének fejlesztése.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
Kézműves és népművészeti technikák
Mesék jellegzetes történetvezetése
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
Mesék, kalandos történetek
–

Egyéni fantáziára épülő illusztratív mesefeldolgozások

–

Elbeszélés vonalakkal, különböző vonalminőségek keresése

–
Vonalrajzos kompozíciók különféle alapformákban, hangsúlyos kontúrok alkalmazásával (ceruza,
filctoll, zsírkréta és vízfesték)

Színes világok megelevenítése
–

Kitalált történetek feldolgozása színes kompozícióban

–

A színek hatása, érzelmi ereje

–

Színkontrasztok, színharmóniák (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák)

Plasztikus figurák
–

A szereplők megjelenítése – mesehősök, állatfigurák (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé)

–

Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek – bábfigurák készítése

Megszemélyesítés
–

Síkfigurák kialakítása (papírtépés, ragasztás, kivágás, festés)

–

Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé)

Mesék birodalma
–
A kiválasztott mesehősök környezetének feldolgozása különféle technikákkal (ceruzák, tollak,
tusrajz)
–
A természeti és ember alkotta környezet modellezése, újrateremtése a fénymásolt elemek,
motívumok segítségével
–

Hangulati elemek megjelenítése (vidám, mozgalmas, kopár, félelmetes)

Varázslatos tárgyak, különös eszközök
–

Edények, eszközök kialakítása (agyagból, karcolt díszítéssel)

–

Az adott történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése

–

A gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságai, felhasználási lehetőségei

–

Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása

–

Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt

Figura és mozgás
–
A történet szereplőinek megjelenítése ecsetvázlattal, színfoltokkal (álló–, guggoló, több–kevesebb
figura, árnyképek)
–

Mozgás, mozdulat, mozdulatsor megjelenítése egyszerű animációs eszközökkel

–

Emberi figurák és állatfigurák mintázása – különféle mozdulatok megjelenítése

Minta, jel, jelkép
–

A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai

–

Megőrzött nyomok az agyaglapon (üzenetek, lenyomatok készítése különböző eszközökkel)

–
A törzsi művészet mintakincse, motívumgyűjtés (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás
agyagba)
–

Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták

–

Fonások papírcsíkokkal, színes fonalakkal, zsinórokkal

–

Szám–, állati és növényi szimbólumok a mesék világában

–

Pecsétek, szerencsét hozó tárgyak, amulettek készítése (agyag, gipsz, talált, gyűjtött tárgyak)

Időkerék – évszakváltások
–

Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása

–

Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése

–

A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat,

–

az alapvető ábrázolási technikákat,

–

az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat.

Legyen képes:
–

motívumgyűjtésre, feldolgozásra,

–

vázlatok készítésére,

–

vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására,

–

ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A vizuális művészetek műfaji sajátosságainak, anyagainak és eszközeinek megismertetése a
kézműves tárgyformálás egyes elemeinek, technikai fázisainak kipróbálásán keresztül.

–
Az alkotási folyamat során a képzelet, a tapasztalat és az emlékezet élményanyagának
mozgósítása, az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése.
–

A környezet által közvetített üzenetek befogadtatása, értelmezése.

–
A tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának
segítése.
–

A tanuló érdeklődésének felkeltése, fenntartása, kitartó munkavégzés képességének fejlesztése.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
Ábrázolás és tárgyalkotás az életkori sajátosságoknak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba illesztve
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok, eszközök csoportos és egyéni kreatív használata
Az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségei
A formák, színek használatában való jártasság
Kézműves és képzőművészeti technikák
Az egyes témák, témacsoportok többirányú feldolgozása
A különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Népművészeti hagyományok, művészettörténeti érdekességek
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
–

Elbeszélés vonalakkal

–

Hétköznapi történetek fő motívumainak megjelenítése

–

Feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban

–

Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz)

–

Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával

A színek érzelmi ereje
–

Saját élmények feldolgozása színes kompozíciókban

–

Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása (színes ceruza, pasztell, tempera, kevert technikák)

Plasztikus figurák – formai felfedezések
–

Kedvenc állatok – állatfigurák és figurális dombormű mintázása

–

Sosemvolt lények életre keltése (mintázás agyagból, gipszfaragás, papírmasé)

–

Agyagplasztikák, figurák készítése, díszítésük földfestékkel

Szabadon formálható anyag
–

Ünnepek régen és ma

–

Személyes tárgyak, ünnepi ajándékok készítése különféle anyagokból

–

Az ünnep díszletei

Tér és idő feldolgozása

–
Adott történet, valamilyen folyamat megjelenítése képsorozattal vagy egyszerű fázisrajzokkal
(tempera, tollrajz)
–

Eseménynaptár – képsorozatok készítése monokróm és színes technikákkal

–

Az otthoni környezet modellezése agyagból. A tér átalakítása

–
A mi városunk – nagyméretű, színes kompozíciók, csoportmunkában (plasztikus megjelenítés
papír, papírmasé és más anyagokkal)

Minta, jel, jelkép
–

A mintaképzés síkbeli és plasztikus módjai

–

A magyar népművészet mintakincse – motívumgyűjtés

–

Fonások hánccsal, színes fonalakkal, zsinórokkal

–

Növények stilizált megjelenítése (sgrafitto jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba)

–
Geometriai szimbólumok (négyzet, kör, felfelé – lefelé mutató háromszög, csillag, egymásba
kapcsolódó körök)
–

Pecsét faragása, idolok, amulettek készítése (agyag, gipsz)

A tárgykészítés folyamata
–

Ismerkedés a gyapjú–, a textilanyagok tulajdonságaival, felhasználási lehetőségeivel

–

Ünnepi jelkép megjelenítése nemezen (tarsolyfedőlap)

–

Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása

–

Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt

–

Ragasztóanyagok, ragasztási technikák megismerése

–

Ékszerkészítés gyönggyel és más természetes anyagokkal

Évszakváltás
–

Az ünnepekhez fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása

–

Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése

–

A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája

–

Változások az ünnepi szokások körében – páros képek készítése

Megszemélyesítés
–

Én és a külvilág – Önarckép, jellegzetes arányok, karakterjegyek

–

Az önismeret útjai – az emberi arc arányai, a karakter, a mimika megjelenítése

–

Meglévő portréfotók felhasználása, nagyítása (ismétlődések, átírások, fénymásolatok segítségével)

–

Alakoskodások – szimbolikus tartalmak megjelenítése az arcábrázoláson keresztül

–

Maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé)

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat,

–

az alapvető ábrázolási technikákat,

–

az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat.

Legyen képes:
–

motívumgyűjtésre, feldolgozásra,

–

vázlatok készítésére,

–

vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására,

–

ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére.

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az ismeretek, élmények befogadásának, feldolgozásának segítése, a tanulók életkori
sajátosságainak megfelelő, változatos alkotó folyamatokba való bevonásával.
–
A csoportos és egyéni alkotótevékenységek formáinak megismertetésével a tanuló kreatív
személyiségjegyeinek, pozitív lelki tulajdonságainak előhívása, megerősítése.
–

A képi emlékezet és képzelet gazdagítása, az esztétikai érzékenység, nyitottság kialakítása.

–
A népművészeti és művészettörténeti ismeretek alkotó tevékenységhez kapcsolódó aktív
beépítése.
–

A vizuális kifejezéshez, alkotáshoz szükséges készségek fejlesztése.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
Ábrázolási és tárgyalkotási ismeretek
A síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök

Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
Népművészeti ismeretek, művészettörténeti érdekességek
Kézműves és népművészeti technikák
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
Elbeszélés vonalakkal
–

Legendás történetek megjelenítése, feldolgozása különféle vonalrajzos kompozíciókban

–

Hangsúlyos kontúrok alkalmazása (ceruzák, tollak, tusrajz)

–

Leporelló készítése az egyes jelenetek összeállításával

A színek érzelmi ereje
–
Természeti erők megelevenítése színekkel, az adott jelenségek saját élményekre épülő (vagy
színházra, táncra, mesékre támaszkodó) feldolgozása színes kompozícióban
–

Színkontrasztok, színharmóniák alkalmazása

–
A színek és alkalmazott technikák megjelenítő és hangulatközvetítő képessége (színes ceruza,
pasztell, tempera, kevert technikák)

Plasztikus figurák – formai felfedezések
–

Figurateremtés, jellegzetes arányok, karakterjegyek felfedezése

–
Táltosok, paripák, félelmetes szörnyállatok – képzelet és előtanulmányok alapján (figurális
dombormű mintázása agyagból, gipszfaragás, papírmasé)
–

Növények, termések formája, szerkezete, színei (színes ceruza, kréta, akvarell)

Szabadon formálható anyag
–

Agyagedény formálása felrakással

–

Agyagplasztikák, állatfigurák készítése, díszítésük földfestékkel, bekarcolt mintákkal

–
Állatok ábrázolása emlékképek vagy közvetlen látvány alapján – tömeg, arányok, mozgás
érzékeltetése

Tér és idő feldolgozása
–
Természeti erők, különleges és félelmetes természeti jelenségek felidézése, megjelenítése
képsorozattal (tempera, tollrajz)
–

Különböző kompozíciók készítése spirál– és hullámmotívum felhasználásával

–

A természet körforgása (olajpasztell, tempera, fotó, montázs, kollázs)

Minta, jel, jelkép
–
Életfa motívum, varázslatos növények megjelenítése népmesék, legendák alapján, (sgrafitto
jellegű viaszos technika, festés, karcolás agyagba, gipszbe)
–

Papírkivágások – szimmetria, pozitív–negatív formák, ritmusok, sorminták

–

A varrás, hímzés alapfogásai, formaalkotó és dekoratív szerepük

–

Egyéni fantáziára épülő illusztratív feldolgozások

–

Az elvonatkoztatás útja és célja – anyaggyűjtés

–

A tűz, víz, föld, levegő – szimbólumok a különböző kultúrákban

–
Sárga, narancs, piros, barna, lila, zöld, fehér, arany. Színszimbólumok használata (papírragasztás
kivágott színes motívumok kompozícióba rendezésével)

A tárgykészítés folyamata
–

Az adott témakörhöz, történethez kapcsolódó valós tárgyak, varázseszközök készítése

–

Különféle hagyományos kézműves technikák, díszítési módok alkalmazása

–

Állat alakú és antropomorf edény készítése agyagból

–

A textilanyagok, a gyapjú alkalmazási lehetőségei

–

Nemezfigura készítése

–

Tárgykészítés népi hagyományok alapján, a keleti és a mai kultúra esztétikája szerint

–

Természetes anyagok, ágak, termések alakítása, felhasználásuk más anyagokkal együtt

–

Ragasztóanyagok, ragasztási technikák használata

–

Ékszerkészítés gyöngyfűzéssel

Évszakváltás
–

Az évszakokhoz fűződő népi hagyományok képi, plasztikai feldolgozása

–

Mézeskalácsformák rajzolása, tervezése

–

A népi kézművesség néhány jellegzetes eleme, technikája

–

Megszemélyesítés

–

Mozgatható bábfigurák készítése. Karakterábrázolás és a mozgatás lehetőségei

–
Zsineggel mozgatható figurák, pálcára vagy lécre szerelt bábok (papírkivágás, mozgatható elemek
összeállítása, festés)
–

Álarcok, maszkok, készítése (papír, gipsz, agyag, papírmasé)

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a témához kapcsolódó formákat, színeket, motívumokat,

–

az alapvető ábrázolási technikákat,

–

a kézművesség, a hagyományos népi kultúra egyes szokásait, tárgyait és technikáit,

–

az egyszerű kézműves technikai fogásokat, plasztikus megoldásokat,

–

a vizuális művészetek formáit, sajátosságait, anyagait és eszközeit.

Legyen képes:
–

motívumgyűjtésre, feldolgozásra,

–

a látvány és jelenségek értelmezésére,

–

vázlatok készítésére, átírásra,

–

vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és sokszínű alkalmazására,

–

ügyelni a képek kidolgozottságára, technikai következetességére.

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, fejlesztése.

–
A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek
megalapozása.
–
A látvány utáni ábrázolás alapvető törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer
alapjainak elsajátíttatása.
–

A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek továbbfejlesztése, a képi műveltség bővítése.

–

A tanuló kitartó, feladattudatos munkavégzésének segítése.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
A látvány megfigyelése, értelmezése, rögzítése
Síkbeli és plasztikus munkákhoz szükséges anyagok és eszközök
Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok
A középkor művészettörténeti érdekességei
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák
A formák, színek tudatos használata és a térábrázolás kérdései
A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák
Hagyományos és új médiumok

Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
Történetszövés – történetábrázolás
–
Képzeletbeli utazás (egy középkori városban – illusztrációk különféle rajzeszközökkel, vagy
képregényszerűen elmesélve)
–
A kor hétköznapjainak megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével. A
tervek nagyítása, megfestése (képi, fotó, videó – vagy számítógépes feldolgozások)

Környezetábrázolás – hangulatteremtés
–

A környezet épített elemeinek rajza (homlokzatok)

–
kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú anyagokkal, tussal, páccal – makett készítése
vegyes technikával
–

Makettkészítés (házak, lakótornyok, várak) különféle anyagok felhasználásával

Színharmóniák
–

A monokróm színhasználattól a komplementer színpárokig

–

Egy főszínre hangolás, főszín és elsődleges keverékszínei

–

Tiszta színekből és szürkékből építkező képek

Rész és egész
–

Papírmozaik készítése (ókori vagy bizánci minták alapján)

–

Üvegablakok

–

Rózsaablak – színes kép készítése

–

Királyfejek, egészalakos figurák rajza viaszolt, festett alapról visszakaparásos technikával

Képeskönyv
–

A mai életünk kódexe

–

Cél és célszerűség, a könyvkötés alapfogásai

–

A papír tulajdonságai

–

Betűkép, iniciálé készítése, szövegírás (temperafestés, kézírás vágott hegyű tollal)

Mintakincs
–

Az adott korra jellemző minták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása

–
A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz,
különböző léptékben – páros munka)
–
Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, felhasználásával (akvarell
ceruza, vízfestékek, sablonok)

Plasztika
–
Oszlopszobrok. Szoborfaragás (egyszerűen formált emberfigurák gipszből, ytong téglából,
purhabból)

–

Vízköpők. Fantasztikus figurák, állatalakok (gótikus templomokról; mintázás agyagból)

–

Figurateremtés valódi állatok és képzeletbeli szörnyek megformálásával

Öltözéktervezés
–

Sisak készítése. A viselhetőség és a méretek figyelembe vétele

–
A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás,
festés, varrás)

Arcképtár
–

Önarckép különböző elképzelt szerepben, jelmezben és korban való ábrázolása

–

Önarckép gyűjtemény mai környezetben (ceruza, krétarajzok, tempera)

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a választott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait,

–

a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét,

–

a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit,

–

a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–

a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére,

–

egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására,

–

motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,

–

a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására,

–

színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére,

–

kompozíciós ismereteinek alkalmazására,

–

változatos – forma – faktúra és felületminőségek létrehozására,

–

különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók–tárgyak létrehozására,

–

egyéni eszközhasználatra,

–

a műalkotások értő befogadására,

–

vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására,

–

a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására.

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az emberi és a természeti környezet esztétikumának felismertetése, a művészetek, alkotási
tevékenységek iránti érdeklődés megerősítése.
–

A látás és a látványértelmező képesség pontosítása, fejlesztése.

–
A kézműves tárgyalkotás, a képző– és iparművészeti, médiaművészeti tevékenységek körének
bővítése.
–
A látvány utáni ábrázolás törvényszerűségeinek felismertetése, a vizuális nyelvrendszer
alkalmazásának fejlesztése a különböző feladatok során.

–

A manuális tudás és az alkotóképesség továbbfejlesztése, a stílusérzék megalapozása.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
A látvány megfigyelése, perspektivikus ábrázolása
Rajzeszközök, plasztikus és modellező anyagok és eszközök
Különféle képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
Az egyes műfajokra jellemző előadásmódok
Az ókori antik világ és a reneszánsz művészettörténet érdekességei
Az egyes népművészeti tájegységekre jellemző stílusjegyek, technikák
A formai, színtani alapismeretek
A tárgyalkotás, a tárgykészítéshez kapcsolódó anyagok, egyes eljárások, technikák
Hagyományos és új médiumok
Az előképek megismerése, feldolgozása – tanulmányrajzok, vázlatok, makettek, modellek
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
Történetábrázolás
–
Életképek (reneszánsz palotában; illusztrációk különféle színes eszközökkel vagy képregényszerűen
elmesélve)

–
A kor ünnepeinek megjelenítése a megismert ábrázolási formák, stílusjegyek felidézésével (képi,
fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások)

Tornyok, várak, paloták
–

Épületábrázolás tusrajzzal

–
Struktúra – textúra, formaszerkezet és felületi megjelenés (kollázs különböző felületű, struktúrájú,
textúrájú anyagokkal, tussal, páccal)
–

Makettkészítés különféle anyagok felhasználásával csoportmunkában

Színharmóniák
–
Tájképek különböző fényviszonyok között – csak színfoltokkal festve – hajnalban, délben,
szürkületben, éjszaka (gyűjtés elektronikus formában is, kísérletek a számítógépes grafikai programok
használatával)
–
Telt és tört színek, komplementer színek és különböző árnyalataik (festés akvarellel, krétával,
kevert eljárással)

Környezetábrázolás – kép és valóság
–

A tárgyak és a természeti környezet megfigyelése

–

Az ablakon át látható világ (ábrázolás pitt–krétával, festéssel)

–

A vonalperspektíva, levegő és színperspektíva felfedezése

–

Előtér – középtér – háttér (tusrajzok, szénrajzok)

–

Öltözéktervezés

–

A szín– és az anyagválasztás szerepe

–
Fejfedők (bohócsipka) készítése a viselhetőség és a méretek figyelembe vétele (papír és
textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás, festés, varrás)

Képeskönyv
–

A természet törvényeinek, jelenségeinek megfigyelése, összegyűjtése, lejegyzése

–

Növények, állatok minél pontosabb megfigyelés alapján készült illusztrációi

–
Magyarázó rajz, részletek és leírások a tervlapon (aprólékos ceruza és tusrajzok, temperafestés,
kézírás vágott hegyű tollal)

Mintakincs
–

A korra jellemző textilminták, díszítések gyűjtése, vázlatfüzetbe rajzolása

–
Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz,
különböző léptékben – páros munka)
–
Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények felhasználásával (akvarell
ceruza, vízfestékek, sablonok,)
–

Egyszerű díszítőelemek szimmetrikus, pozitív–negatív formákká, ritmussá rendezése

–
Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín– és forma–variációk létrehozása
(papírmetszet létrehozása)

Arcképtár
–
Hétköznapi tömeg (piaci sokadalom) összeállítása nagyméretű kartonra (saját, választott
figurákkal)

–

Különböző korú és karakterű emberek portréja. (Csoportmunka. Ceruza, krétarajzok, tempera)

Fény– árnyék jelenségek
–

Titokzatos terek létrehozása, a fény–árnyék hatások felhasználásával

–

Vázlatok készítése jellegzetes fény–árnyék viszonyok bemutatására

–
Térkonstrukció talált, gyűjtött tárgyakból, lepedőkből, zsinórokból, kartonokból többféle
bevilágítással (közös, csoportos alkotás)
–
Fényképek, videó készítése a terek bejárásával, a korábbi munkák térbe helyezése, „helyzetbe
hozása”
Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait,

–

a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét,

–

a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit,

–

a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–

a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére,

–

egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására,

–

motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,

–

a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására,

–

színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére,

–

kompozíciós ismereteinek alkalmazására,

–

változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására,

–

különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására,

–

egyéni eszközhasználatra,

–

a műalkotások értő befogadására,

–

vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására,

–

a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A látvány és a tanult ábrázolás összhangba hozása a személyes mondanivalóval.

–

A természet– és emberábrázolás különböző formáinak megismertetése.

–

A stílus– és arányérzék továbbfejlesztése.

–
Az önálló kézműves tárgyalkotás technikájának megválasztására, a képző– és iparművészeti,
médiaművészeti tevékenységek eszköztárának biztonságos használatára való képesség fejlesztése.
–

A látvány utáni ábrázolás árnyaltabbá tétele, a kompozíció, a szín és az előadásmód finomítása.

–

A képi műveltség bővítése.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
Rajzeszközök, vizes bázisú festékek és plasztikus anyagok
A képző– és iparművészeti, népművészeti, médiaművészeti technikák
A barokk művészettörténeti korszakára jellemző stílusjegyek, technikák
A stíluskorszakra jellemző előadásmódok
Témavariációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
Történetábrázolás
–
Mozgalmas jelenetek (Álarcosbál egy barokk kastélyban. Illusztrációk különféle színes eszközökkel
vagy képregényszerűen elmesélve)
–
Groteszk, vígjátéki történetelemek illusztratív feldolgozása a megismert ábrázolási formák,
stílusjegyek felidézésével (képi, fotó, videó vagy számítógépes feldolgozások)

Tornyok, várak, paloták
–

Épületek belseje, bútorai

–
Épületábrázolás tusrajzzal, vegyes technikával (kollázs különböző felületű, struktúrájú, textúrájú
anyagokkal, tussal, páccal)

Színharmóniák

–
Öltözetek pasztellszínekkel (gyűjtés elektronikus formában, kísérletek a számítógépes grafikai
programok használatával)
–

Színhangulatok festése zenei hangzásokra (akvarell, kréta kevert eljárások)

Öltözék
–

Legyező és maszk készítése a működés és a méretek figyelembe vétele

–
A szín– és az anyagválasztás szerepe (papír, textilanyagok felhasználása, karcolás, hajtás, ragasztás,
festés, varrás)

Kép és valóság
–

A térábrázolási konvenciók, optikai csalódások, illúziókeltés

–

A perspektíva és az axonometria fintorai (Escher rajzai, térformái. Gyűjtések)

–
Tárgyak ábrázolása eltérő, végletes nézőpontokból – alulnézet, felülnézet, közelről – és messzire
távolodva (grafit, szén, pittkréta)

Mintakincs
–

Épületdíszítések, minták gyűjtése, rajzolásuk vázlatfüzetbe

–
Gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése (vízfestés, ecsetrajz,
különböző léptékben – páros munka)
–
Ornamentika szerkesztése, rajzolása természeti motívumok, növények, csiga, kagylómotívumok
felhasználásával (akvarell ceruza, vízfestékek, sablonok)

Arcképtár
–

Arcképek díszes keretben

–

Különböző korú és karakterű emberek portréja (ceruza, krétarajzok, tempera)

A tárgyak egyedi vonásai
–
Lakomák gazdag tárgyi világa. Gyűjtés a németalföldi festmények és mai fotók, installációk
körében
–
Hasonlóság és különbözőség. Azonos funkciójú tárgyak megfigyelése, egyedi vonásaik,
különbözőségeik felfedezése (ceruza, vízfesték)

A tárgyak összhangja
–

Hangszerek

–

Klasszikus és saját megoldások

–
Csendélet, drapériák, hangszerek beállításával (összefogott kompozíciók, finom
részletmegoldások. Pasztellkréta)
Vizsgamunka készítése
Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

az adott kor művészetét, kézműves kultúráját, tárgyait,

–

a vizuális kifejezés formáit, eszközeit, elemeit és nyelvezetét,

–

a tervezéstől a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit,

–

a legfontosabb baleset és munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–

a látvány és jelenségek értelmezésére, rögzítésére,

–

egy gondolat, téma kibontására, sík és plasztikus variációinak létrehozására,

–

motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,

–

a perspektivikus ábrázolás alapszabályai szerint tárgycsoportok, figurák ábrázolására,

–

színtani alapismereteinek felhasználásával önálló képek készítésére,

–

kompozíciós ismereteinek alkalmazására,

–

változatos forma–, faktúra– és felületminőségek létrehozására,

–

különböző anyagokkal és eszközökkel, változatos konstrukciók, tárgyak létrehozására,

–

egyéni eszközhasználatra,

–

a műalkotások értő befogadására,

–

vizuális eszköztárának, folyamatos bővítésére és alkalmazására,

–

a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a vizuális művészetek eszköztárát,

–

a tárgytervezés és tárgykészítés fázisait,

–

a rajzolás, festés, térművészet műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit,

–

a különböző ábrázolási és tárgyalkotó technikákat,

–

a legjelentősebb művészettörténeti korszakok művészetének jellegzetességeit, kultúráját, tárgyait,

–

a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat.

A tanuló legyen képes:
–

az alkotói munka végigvitelére,

–

a látvány és jelenségek megragadására, visszaadására,

–

motívumgyűjtésre, feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,

–

a perspektivikus ábrázolás szabályainak alkalmazására,

–

színtani ismereteinek felhasználására,

–

kompozíciós ismereteinek alkalmazására,

–

sokféle eszköz– és anyaghasználatra a kifejezés érdekében,

–

konzekvens munkák elkészítésére,

–

a művészettörténeti korok, stílusok megkülönböztetésére, értő befogadására,

–

a legfontosabb baleset– és munkavédelmi szabályok betartására.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama:
Vizuális alkotó gyakorlat
–

vizsgamunka bemutatása 15 perc

–

helyszíni feladat megoldása 105 perc

A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a vizuális alkotó
gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai
jártasságát, tudását.
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze:
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon
választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
–

tárgy, tárgyegyüttes,

–

festészeti, grafikai alkotás–sorozat,

–

szobor, térkonstrukció és variációi.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyaggal és
technikával létrehozott alkotás, amely lehet:

–

tárgy,

–

festészeti, grafikai alkotás,

–

szobor, térkonstrukció

A vizsga értékelése
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai:
–

esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte,

–

tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,

–

a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése,

–

alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság,

–

térformálás, konstruáló és kompozíciós készség,

–

a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata,

–

az elkészült munka egyedisége, összhangja.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Felkészítés a tanult művészeti kifejezőeszközök önálló alkalmazására.

–

A vizuális érzékelés és visszatükrözés képességének finomítása.

–

A konstruáló, plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátíttatása.

–
Az elvont gondolkodás, az analizáló–szintetizáló képesség kialakítása, a látás kiművelése és
tudatosítása.
–

Az ábrázolási konvenciók megismertetése, elsajátíttatása.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
Az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeinek megismerése
A látvány pontos megfigyelésére, leképezése
A vizuális információk megértésére, átírására, felhasználására
A képi gondolkodás, vizuális absztrakció
Tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére
A gondolat, téma kibontása, variációk, sorozatok, tárgyegyüttesek létrehozása
A jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére
A sűrítés, és felbontás mint alkotói (komponálási) eszköz
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
A beállítás
–

A geometrikus testek arányai, térbeli elhelyezkedése

–

A népi tárgykultúra tárgyai egyszerű műtermi környezetben

–
A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot minél pontosabb visszaadása
(ceruzarajz, színes munkák)

A szerkezettől a formáig
–

Drapéria vonalas ábrázolása (ceruza, pittkréta, szén)

–

Drapéria mozgásban. Fotók készítése szálló, lengő drapériáról, és azok megfestése

–
A drapéria mint plasztikai elem és jel. Fríz mintázása, gipszfaragás drapériamotívum után,
gipszöntések

A térről – síkban
–

Rajzolt és festett belső terek – a perspektíva törvényei szerint

–

Szobasarok, lépcsőház rajzolása festése

–

A formák változatos megjelenítése. Szerkezeti kiemelések

–

A perspektíva érzékeltetése vonalakkal (szerkezeti rajz, ceruza, pittkréta)

–

A tanulmányok feldolgozása (tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, papírmetszet)

Rajzi – plasztikai előtanulmányok
–

Testrészek, fejrészletek. Vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével)

–
A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, vonalhálós
rajzolás, faktúrák megjelenítése
–

Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján

–

Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások

A térről – térben
–
A külső és belső tér érzékeltetése természeti formák alapján (csigaház, metszet készítése
mintázással)
–
Agyagszobor, agyag plakett készítése a formaépítés, arányok térbeliség pozitív–negatív formák
megjelenítésével

Ábrázolás és szerkesztés
–

A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók és felhasználásuk a művészi ábrázolásban

–

Gyakorlatok a kétpontos perspektíva, a kavallier axonometria megismerésére

–

Vonal a térben. Fém–, spárga– és üvegplasztikák

Nagyságrend
–
A korábbiakban feldolgozott témák, tanulmányok egyéni vagy csoportos módon történő
megfestése, megrajzolása nagy méretben (csomagolópapír, A/0 rajzlap, illetve kisméretű karton A/4
méret)
–

A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése

Portré
–

Önarckép készítése fénykép és tükör segítségével

–

Az elkészült munkák összehasonlítása, elemzése

–

A festett pasztell jellemzői, a pasztell technika megismerése

–

A színek keverése

Szokatlan megjelenés
–

Plasztikai munkák talált anyagokkal, meglepő formatársításokkal

–

Gömb térbeli problémaköre: osztott gömb, gömbszeletek egymásra mintázása

–

Portré gipsszel való mintázása, a fej rajza és mintázása különböző túlzásokkal, torzításokkal

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat,

–

a térábrázolás alapelemeit,

–

a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit,

–

a kompozíció jelentéshordozó elemeit,

–

az alapvető színtani törvényszerűségeket,

–

a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat,

–

a legfontosabb munkavédelmi előírásokat.

Legyen képes:
–

a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére,

–

motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,

–

kompozíciós ismereteinek alkalmazására,

–

egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására,

–

a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására,

–

műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,

–

geometrikus és természeti formák ábrázolására,

–

a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni,

–

illusztrációkat készíteni.

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A geometrikus és természeti formák ábrázolása, tárgycsoportok, portrék, figurák ábrázolása a
perspektíva és az anatómia és szabályai szerint.
–

Különféle illusztrációk készítése.

–

A kiadott feladatok önálló megoldása, biztos eszközhasználattal.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
Az ábrázolás arányrendszere, szerkezete
Tónusos ábrázolás
A természeti formák átírása
Az anyagszerűség ábrázolása

A tér különböző léptékű megjelenítése
A konstruktivizmusra jellemző stílusjegyek, technikák
Anatómiai ismeretek
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
A beállítás
–

Tárgyak, térelemek a szabadban

–
A tárgyak, tárgyegyüttesek feldolgozása, az arányok, a térbeli állapot, a természetes fényviszonyok
minél pontosabb visszaadása (ceruzarajz, színes munkák)

A beállítás átformálása
–
A tárgyegyüttes képének feldolgozása, átírása más anyagokkal, technikákkal, különböző művészeti
stílusokkal (barokk, impresszionista, expresszionista stílusgyakorlatok)

A szerkezettől a formáig
–
Állat– és emberi koponya szerkezetének különféle rajzeszközökkel való ábrázolása (ceruza,
pittkréta, szén)
–

Koponya és változó környezete. Fotók készítése és azok megfestése

–

A koponya bonyolult plasztikai problémái. Reliefmintázás, mintázás 1:1 méretben

A térről – síkban

–

Rajzolt és festett épületek, terek, utcaképek a perspektíva törvényei szerint

–

A felületek és formák változatos megjelenítése. Kiemelések

–
A perspektíva érzékeltetése vonalakkal, tónusokkal, színfoltokkal (szerkezeti rajz, tónusos rajz –
szén, pittkréta, pasztell, akvarell)
–
A tanulmányok feldolgozása tollrajz, színespapír–kollázs és grafikai lapok, linó–, papírmetszet
formájában

Rajzi – plasztikai előtanulmányok
–

Szobrok, portrék – vázlatok, krokik készítése (nagyítás és kicsinyítés rajz segítségével)

–
A vonallal való rajzolás módozatai pontozott, rácsozott, satírozott rajz és foltképzés, vonalhálós
rajzolás, faktúrák megjelenítése
–

Rajzolás és mintázás élő modell vagy gipszöntvény alapján

–

Fotóhitelességű és expresszív feldolgozások

A térről – térben
–

Termések titokzatos szerkezete, pozitív–negatív formái

–

A természeti formák szerepe a formatervezésben

–

A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés: a karakter

–

Formakövető vonal: a plaszticitás

–

Folyamatábra, fázisrajzok a mozgásváltozás kifejezésében

Ábrázolás és szerkesztés

–

A perspektíva és egyéb ábrázolási konvenciók alkalmazása a művészi ábrázolásban

–

Művészettörténeti példák tanulmányozása

–

Gyakorlatok a perspektíva, és a Monge–szerkesztés megismerésére

Nagyságrend
–
A korábbiakban feldolgozott témák, konstruktív tanulmányok egyéni vagy csoportos módon
továbbfejlesztése, megrajzolása, megfestése óriás és kisméretben (falfelület, csomagolópapír, A/0 rajzlap,
illetve kisméretű karton A/4 méret)
–

A méretváltásból adódó kompozíciós problémák elemzése

Portré
–

Rajzok élő modell után

–

A formák felismerése az árnyék változásakor az arcon, bevilágítási feladatok

–

Fej rekonstrukció koponya alapján

–

Az emberi arc titkai. A látvány és a rajzi szabályok együttes érvényesítése

–

A portrérajzolás és –festés fejlődése a különböző művészettörténeti korszakokban

–

Portré. Plasztikus megjelenítések (vésett, mintázott relief és körplasztika)

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:

–

a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat,

–

a térábrázolás alapelemeit,

–

a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit,

–

a kompozíció jelentéshordozó elemeit,

–

az alapvető színtani törvényszerűségeket,

–

a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat,

–

a legfontosabb munkavédelmi előírásokat.

Legyen képes:
–

a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére,

–

motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,

–

kompozíciós ismereteinek alkalmazására,

–

egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására,

–

a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására,

–

műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,

–

geometrikus és természeti formák ábrázolására,

–

a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni,

–

illusztrációkat készíteni.

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–

A látás és a látványértelmező képesség tudatosítása, az önkifejezés eszköztárának gazdagítása.

–
Az esztétikus környezet iránti igény kialakítása, amelyen keresztül a tanuló képes lesz azt alakítani,
formálni, megőrizni.
–

A vizuális ismeretek, jártasságok kialakítása, elmélyítése.

–

A kritikai véleményformálás igényének és képességének kialakítása.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
A környezet– és tárgykultúra
Tónusos ábrázolás újabb technikái
A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései
A bábkészítés hagyományai
A plein air festészet legismertebb alakjai
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
–

Alakrajz

–

Csontváz rajza

–

Krokik, vázlatok álló, fekvő és mozgó figurákról (ceruzarajz, tus és pácvázlatok)

–

Körberajzolások, tükörrajzok, fotók egymásról, azok rajzban történő átdolgozása

–
Kollázsok és montázsok emberi alakok átalakításával, emberi alak részletrajzainak összeillesztése,
fotószekvenciák emberek mozgásáról

Átváltozások
–

A modell után elkészített munkák feldolgozása más eszközökkel, technikákkal, más méretben

–
A mozdulatok értelmezése, újrarajzolása a figura testhelyzeteinek jellemző jegyeinek,
térbeliségének kiemelése, torzítása
–

Új beállítások új nézőpontokkal

Bábfigura
–

Wayang–báb készítése finom faragással fából vagy habanyagból, a bábu festése

–

A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése

–

A bábu hangja és beszéde, játéktere

Változatok művészettörténeti alkotásokra
–

Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében

–
Másolatok készítése a kép egyes elemeiről hagyományos festészeti és grafikai eljárásokkal
(belerajzolások, átfestések, stílusparódiák, méret– és elemváltoztatások)

A természetben
–

Vázlatok és festmények készítése a természetben

–

A plain air–ben való munka megismerése (pác, lavírozott tus, aquarell és a gouache)

–

Fotóséták – fotózás a természetben – fotósorozatok kialakítása

Karakterkeresés
–

A portrérajzolás, a karakter kiemelése

–

Karikatúrák és illusztratív képek készítése modell alapján, vonalas és színes képek. Önarcképek

–

Az elkészített rajzok alapján végletes torzítások keresése a karakter teljes megváltoztatásával

–

Portré vázlatok készítése, 1:1 portré mintázása

Népművészet és természet
–

Betekintés a magyar népi viseletkultúrába

–
Természeti népek technikái. Gyűjtés szakirodalomból, és azok anyagainak feldolgozása
(fazekasság, hímzés, faragás, szövés, fonás)
–

A népművészet előadásmódjának felidéződése a kortárs alkotók munkáiban

Érzelmi hatások
–

Fogalompárok szerinti képalkotás (vidám–szomorú, haragos–megbocsátó, nyomasztó–feloldó)

–

Érzelmi állapotok színben való kifejezése

–

A színek sztereotip kapcsolata érzelmi állapotokkal, fogalmakkal

–

Realisztikus és absztrakt megközelítés

Emlékmás

–
Rövid portréfilm készítése egy kortárs képzőművészről, annak alkotási módszereiről, műveiről,
személyes beszélgetés vagy bemutatás formájában
–

Forgatókönyv, fotódokumentáció

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat,

–

a térábrázolás alapelemeit,

–

a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit,

–

a kompozíció jelentéshordozó elemeit,

–

az alapvető színtani törvényszerűségeket,

–

a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat,

–

a legfontosabb munkavédelmi előírásokat.

Legyen képes:
–

a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére,

–

motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,

–

kompozíciós ismereteinek alkalmazására,

–

egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására,

–

a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására,

–

műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,

–

geometrikus és természeti formák ábrázolására,

–

a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni,

–

illusztrációkat készíteni.

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A látvány és az absztrakció kölcsönhatásának megismertetése a figuraábrázoláson keresztül.

–

A látványértelmező képesség tudatosítása, a figura és környezetének kialakításával.

–
A vizuális ismeretek, jártasságok elmélyítése, összegzése az ismétlődő és fokozatosan nehezedő
feladatok mentén.
–

Ismerkedés a kortárs művészet törekvéseivel.

Tananyag
Vizuális alkotó gyakorlat – ismeretek
A környezet– és tárgykultúra
Tónusos ábrázolás újabb technikái
A rendeltetés, a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggései
A bábkészítés hagyományai
A plein air festészet legismertebb alakjai
A nonfiguratív ábrázolás eszköztára

Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
Alakrajz
–
Vázlatrajzok, krokik csoporttársakról, álló és mozgó alakokról. A vonal ereje, hangsúlyai
(ceruzarajz, tus és pácvázlatok, agyag– és viaszkrokik)

Figura a térben
–

Figura épített térben, ülő és álló figurák külső és belső térben

–

Plein air és embercsoport rajza

Átváltozások
–

Ülő, fekvő figura rajza

–

Egy feladat többféle feldolgozása, variációk anyagokra, technikákra

–

A kompozíciós elemek kiegyensúlyozott arányait felborító változatok létrehozása

Bábfigura
–

Marionett báb készítése vegyes anyaghasználattal

–

A fej, a törzs, a mellkas, a mozgó végtagok kialakítása, a bábu összeszerelése

–

A bábu mozgathatósága, játéktere

Szín–tér
–

Színes vázlatok készítése a színpadi tér színdinamikai megoldásához

Változatok művészettörténeti alkotásokra
–

Gyűjtés a különböző stílusú figuraábrázolások körében

–

Montázsok, anakronisztikus részletek beépítése a műalkotásokba

–

Stíluskeresés

–

Karakterkeresés

–
A teljes figura mint karakter. Karikatúrák és krokik készítése modell alapján, vonalas rajzok,
szoborvázlatok készítése
Érzelmi hatások
–

Eseménysor ábrázolása figurális és nonfiguratív képsorozatokban

–

Kollázs grafikai kiegészítéssel

–

Fogalompárok szerinti képalkotás (mozgalmas – unalmas, harsány – szelíd, haragos – vidám)

–

Érzelmi állapotok kifejezése színekkel

Emlékmás
–

Gyerekkori történet

–
Videofelvétel készítésére alkalmas színes figurák és díszlet jellegű tér megalkotása (papír, gipsz,
faszerkezet). Csoportos feladat
–

A film rajzos forgatókönyvének megtervezése, elkészítése

Vizsgamunka készítése
Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a különféle vizuális művészetek jel– és jelképrendszerét,

–

a tervezéstől a megvalósításig, vagy a tárgyalkotásig tartó kreatív folyamat részeit,

–

a sík– és térművészet törvényszerűségeit, műfaji sajátosságait, anyagait és eszközeit,

–

a rajzi, festészeti, plasztikai, konstruáló és tárgyalkotó technikákat,

–

a térábrázolás alapelemeit,

–

a vetületi, axonometrikus és perspektivikus ábrázolás alapelemeit,

–

a kompozíció jelentéshordozó elemeit,

–

az alapvető színtani törvényszerűségeket,

–

a jellegzetes vagy híres képző– és iparművészeti, médiaművészeti és népművészeti alkotásokat,

–

a legfontosabb munkavédelmi előírásokat.

Legyen képes:
–

a látvány és jelenségek árnyalt értelmezésére,

–

motívumok feldolgozásra, vázlatok készítésére, átírásra,

–

kompozíciós ismereteinek alkalmazására,

–

egy gondolat, téma kibontására, variációinak létrehozására,

–

a munkafázisok, részfeladatok megoldására és összehangolására,

–

műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,

–

geometrikus és természeti formák ábrázolására,

–

a perspektíva szabályai szerint tárgycsoportokat, figurákat ábrázolni,

–

illusztrációkat készíteni.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a vizuális művészetek területén létrejött értékeket,

–

a népi kultúra jellegzetes szokásait, tárgyait,

–

a sík– és térbeli művek, alkotás–sorozatok létrehozásának módjait,

–

pontos arányokat és karaktereket rögzítő rajzok, plasztikák készítési módszereit,

–

a fény–árnyék viszonyok törvényszerűségeit,

–

a művészeti anatómia alapvető törvényszerűségeit,

–

az alapvető munkabiztonsági, környezetvédelmi előírásokat.

A tanuló legyen képes:
–

eligazodni a művészettörténet korstílusai között,

–

az adott témák önálló feldolgozására,

–

művészeti ismereteinek alkotó felhasználására,

–

A témák elemző értelmezésére, sokrétű technikai feldolgozására,

–

konkrét és elvont gondolatok képi–plasztikai megjelenítésére,

–

portré, figura rajzolására, festésére vagy mintázására,

–

a saját és mások alkotásainak elemző értékelésére.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A vizsga tantárgyai és időtartama
Vizuális alkotó gyakorlat
–

a vizsgamunka bemutatása 10 perc

–

helyszíni feladat megoldása 180 perc

A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
alkotó, konstruáló, tárgykészítő képessége. A feladatmegoldás tükrözze a tanulónak a vizuális alkotó
gyakorlatok során megszerzett tudását a művészeti ág anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított vizsgamunka mutassa be a tanuló technikai
jártasságát, tudását.
A vizuális alkotó gyakorlat alapvizsga két részből tevődik össze:
A) Dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képsorozat vagy tárgy, tárgycsoport.

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon
választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
–

tárgy, tárgyegyüttes,

–

festészeti, grafikai alkotás–sorozat,

–

szobor, térkonstrukció és variációi

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kész kép vagy tárgy.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyaggal és
technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
–

tárgy,

–

festészeti, grafikai alkotás,

–

szobor, térkonstrukció

A vizsga értékelése
A vizuális alkotó gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
–

esztétikai érzékenység, művészeti ismeretek jelenléte,

–

a vizuális nyelv kifejezőeszközeinek használata,

–

tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,

–

sík és térbeli ábrázolási képesség,

–

a kísérletező kedv és kreativitás megjelenése,

–

alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság,

–

térformálás, konstruáló és kompozíciós készség,

–

a tartalomnak megfelelő anyag, forma, szín, technika és kifejezésmód használata,

–

az elkészült munka egyedisége, összhangja.

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

GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI

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

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A környezet esztétikumára érzékeny nyitott szemlélet kialakítása.

–

A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.

–
A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok játékos
gazdagítása.
–

A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.

–

Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.

–

Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.

Tananyag

Grafikai és festészeti ismeretek
A vonal megjelenési formái
A szín szerepe az érzelmek, hangulat kifejezésében
A forma, folt, felület és textúra jelentése és létrehozásának lehetőségei
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai
Részlet és nagyítás
A díszítés sajátosságai
A nyomhagyás egyszerű technikái
Kompozíciós alapismeretek
Az illusztratív ábrázolás
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
A vonal
–

A vonal megjelenési formái a valóságban és a képzőművészetben. Játékos felfedezések

–

A vonal mint mozgásnyom

–

Eltérő célú és irányú mozgások megfigyelése, létrehozása

–

Változatos mozdulatokkal, mozgással hagyott nyomok más–más felületeken és anyagokon

A szín
–

Szín és mozgás

–

Különböző mozgások, mozdulatok (simogatás, dobolás) által keltett érzelmek kifejezése színekkel

–
Mozdulatok, mozdulatsorok színes lenyomatai nagyméretű felületeken kézzel, szivaccsal, széles
ecsettel
–

Színek és élmények közti asszociatív kapcsolat

–
Érzelmek, hangulatok megjelenítése különböző formájú és anyagú felületeken absztrakt
színfoltokkal
–

A kedvenc tárgy, lény jellemének kifejező ábrázolása színekkel szokatlan formájú felületeken

–

A tárgy, lény hangulatváltozásainak megjelenítése színek segítségével

Felület és forma
–

Különféle felületek és formák által kiváltott érzelmek

–

Játékos forma– és felületalakítási kísérletek

–

Gesztusok által létrehozott foltok, felületek

–

Különböző érzelmi állapotok lenyomata

Felület és textúra
–

A környezet felületeinek megismerése élményszerű tapasztalatok által

–

Vizuális és taktilis érzékelés közti kapcsolat

–
Különböző felületű, textúrájú anyagok gyűjtése, meghatározott szempontok szerinti
csoportosításaik
–

A gyűjtött anyagok kollázsként való felhasználása

–

Különböző anyagok felületének tapintással való érzékelése (bekötött szemmel)

–

A tapintási élmények megfogalmazása, megjelenítése, tapintási napló, térkép készítése

Minta a környezetben
–

Környezetünkben levő tárgyakon található mintákból gyűjtemény létrehozása

–

A gyűjtött minták egy–egy részletének nagyítása, új kontextusba helyezése

Díszítés, díszítmények
–

Lapok felületek díszítése grafikai és festészeti technikákkal, jelentést hordozó motívumokkal

Nyomhagyás
–

Különböző formájú, felületű tárgyakkal foltok, rajzolatok létrehozása

–
Az elkészített nyomatok kiegészítése, továbbfejlesztése jelentést hordozó illusztratív alkotássá
tussal, filctollal, festékkel

Kompozíció
–

Képi elemek rendezése

–
Ugyanazon elemekből eltérő hatású, egyensúlyú kompozíciók összeállítása monokróm festéssel,
kollázzsal, egyszerű nyomhagyással

Képalkotás
–

Illusztrációk készítése mesék, események szereplőinek nagyméretű ábrázolásával

–
Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív megfogalmazása grafikai és festészeti eszközökkel,
anyagokkal (grafit, toll, kréta, vízfesték, kollázs)
Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a vonal megjelenési formáit,

–

a szín szerepét az érzelmek, hangulat kifejezésében,

–

a forma, folt, felület és textúra jelentését és létrehozásának lehetőségeit,

–

a díszítés sajátosságait,

–

a nyomhagyás egyszerű technikáit,

–

a kompozíciós alapismereteket,

–

az illusztratív ábrázolás alapjait.

Legyen képes:
–

mozgásnyomok vonallal történő rögzítésére,

–

az érzelmek vonallal, színnel történő ábrázolása,

–

forma, folt, felület és textúra létrehozására,

–

a nyomhagyás egyszerű technikáinak alkalmazására,

–

képalkotásra,

–

gyűjtemény létrehozására,

–

eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz– és anyaghasználati készség fejlesztése.

–

A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok gazdagítása.

–

A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.

–

Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.

–

Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.

Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
Vonal a térben
A szín szerepe és hatása a tárgyakon és a térben
A színek és lelki minőségek
Felület és textúra kontrasztok és létrehozásának lehetőségei
A gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjai
A díszítés sajátosságai
A tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolat
Egyszerű nyomatok
A kiemelés

Az illusztratív ábrázolás
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
A vonal
–

Vonalak a térben

–

Vonalszerű anyagokkal (kötél, szalag) térjátékok, installációk létrehozása

–

A létrehozott vonalterek megjelenítése különböző grafikai eszközökkel

–

Az elkészült grafika továbbfejlesztése, alakítása variációk, sorozatok formájában

A szín
–

A színek és térbeli formák kapcsolata a mesékben és a valóságban

–

Színes terek, téri formák létrehozása, térátalakítások

–
Különböző színű vagy különböző színűre festett talált tárgyak (textilek, dobozok, fonalak)
segítségével eltérő funkciójú és hangulatú színes terek megépítése
–

A létrehozott terek által nyújtott élmények megjelenítése festéssel, kollázzsal

–
Tulajdonságok, fogalmak rokonítása, összekapcsolása színekkel és egyszerű térbeli formákkal,
tárgyakkal
–

Térbeli formák, tárgyak felületének átalakítása festéssel, tárgymesék létrehozása

–

Egy konstruált tér hangulatának, jelentésének módosítása színcserével

Felület és forma
–

Ellentétek, felületi kontrasztok

–

Semleges, nyugodt felületeken markáns ellentétek, felületi kontrasztok létrehozása

–

A gesztusokkal létrehozott foltok, felületek által közvetített információk

Felület és textúra
–

Különböző felületeket, textúrákat ábrázoló képek, fotók gyűjtése, csoportosítási lehetőségek

–

A gyűjtött fotók, fénymásolatok grafikai kiegészítései, átalakításai

–

Az elkészült lapokból illetve a gyűjtött fotókból kollázsok, képtárgyak készítése

Minta a környezetben
–
Növények, állatok fotóin, illetve mikroszkopikus felvételeken található minták, mintázatok
gyűjtése
–

A gyűjtött mintakincs szabad felhasználása méret és léptékváltással

Díszítés, díszítmények
–
Funkcióval, jelentéssel bíró plasztikus tárgyak felületének megmunkálása, díszítése grafikai és
festészeti technikákkal

Egyszerű nyomatok
–
Képi üzenetek létrehozása egyszerű sokszorosítási technikákkal (papírdúc, papír– vagy
műanyagkarc, sablon átfújással)

Kompozíció
–

A kiemelés szerepe és lehetőségei a valóságban, a mesékben és a különböző művészeti ágakban

–
A kép egyes szereplőinek, elemeinek hangsúlyozása (formával, mérettel, színnel, aránnyal,
nézőponttal, felülettel, kontraszt alkalmazásával, elhelyezéssel)

Képalkotás
–

Illusztrációk készítése

–
Történetek, mesék jeleneteinek illusztratív ábrázolása grafikai és festészeti eszközökkel,
anyagokkal, valamint ezek kombinált megoldásaival (festett ceruzarajz, színezett tollrajz, kollázs, vegyes
technika)
Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

vonal a térképző szerepét,

–

a szín szerepét, hatását a tárgyakon és a térben,

–

felület és textúra kontrasztok létrehozásának lehetőségeit,

–

a gyűjtés, gyűjtemény létrehozásának módjait,

–

a díszítés sajátosságait,

–

a tárgyak funkciója és díszítése közti kapcsolatot,

–

a kiemelés módjait,

–

az illusztratív ábrázolás sajátosságait.

Legyen képes:
–

vonalvariációk létrehozására,

–

a lelki minőségek kifejezésére,

–

felület és textúra kontrasztok létrehozására,

–

egyszerű nyomatok készítésére,

–

képalkotásra,

–

gyűjtemény létrehozására,

–

eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A grafikai és festészeti munkához szükséges eszköz és anyaghasználati készség fejlesztése.

–

A vonallal, színnel, felülettel, díszítménnyel, kompozícióval kapcsolatos tapasztalatok gazdagítása.

–

A képalkotáshoz szükséges érzéki tapasztalások és technikai ismeretek átadása.

–

Örömteli munkával a személyes megnyilvánulásnak teret adó alkotótevékenység motiválása.

–

Kreatív gondolkodásra, alkotásra nevelés.

–

Az önkifejezés változatos formáinak alkalmazása.

Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
A vonal és a mozgás–változás
A színek egymáshoz való viszonya
A színek érzelmi minősége
Színharmóniák, színkontrasztok
A forma, folt, felület és textúra kifejező használata
A gyűjtés, gyűjtemény felhasználásának lehetőségei
A funkció és díszítés
Egyedi motívumok, motívumrendszer
Dombornyomat
Kompozíciós variációk
Illusztratív sorozatok
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
A vonal
–

Változások vizuális nyomai

–
A valóságos és képzeletbeli változások nyomainak megjelenítése különböző grafikai és festészeti
technikákkal
–

Improvizatív és tudatos vonal– és hangjátékok

–
Különböző hatású, karakterű hangok, zajok, zenék inspiráló hatására különböző karakterű vonalak,
rajzos vonalszövetek készítése

A szín
–

Színfoltok festése zene hangulatára

–

A színek egymáshoz való viszonya, a színek érzelmi minősége

–

Természeti jelenségek színekkel és színárnyalatokkal való kifejezése

–
Egy–egy szín más színekkel való kapcsolatának mesén, dramatikus játékon keresztül történő
átélése, az élmények megfestése
–

Árnyalt vizuális minőségek, színharmóniák

–
által

Fogalmakkal, hangokkal, mozdulatokkal leírható tartalmak megjelenítése színek, színharmóniák

–

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:
–

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
A tónus szerepe
A színek érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatása
A sötét–világos, a hideg–meleg színkontraszt
A faktúra és textúra alakítás lehetőségei

Képépítési és kompozíciós lehetőségek (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív formák,
szabályosság–szabálytalanság)
Téma variációk és különböző méretű alkotások készítésének sajátosságai
A ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz technikája
Az anyagnyomatok, a monotypia, a magas nyomás műveletei
Kollázs és vegyes technikájú alkotások készítésének lehetőségei
Az akvarell– és temperafestés eltérő technikai sajátosságai
A pasztellkép készítés technikája
Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságainak megfelelő betű, monogram, embléma, piktogram tervezése
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Vonal
–

A vonal ritmust kifejező hatása

–

A vonal karaktermegjelenítő szerepe

–

A vonal pszichikai kifejezőereje

–

Sorsok, korok, egyéniségek kifejezése különböző vonalhasználattal

–

Vonal a festészetben és a grafikában

–

Vonal a térben és képtárgyakon

–

Vonal a tájban, természetben, (monumentális) szabadtéri installációk, land art

Szín
–

Színes fonalak, drapériák – színes terek, színkontrasztok

–

A színek hatása (érzelmi, hő és figyelemfelhívó hatás)

–
A színek analogikus kapcsolata az érzetekkel, a különböző kifejezési nyelvekkel és szellemi
tartalmakkal

A fény és a sötét differenciálódása
–

A fény és a sötét által közvetített tartalmak (mesék, mítoszok, legendák)

–

Játék a fénnyel (lámpákkal, vetítőkkel)

–

Tárgyak, terek és a fény kapcsolata

–
Külső–belső élmények átélése, megtapasztalása és megjelenítése (zenei, akusztikai analógiák
felismerése, létrehozása)
–

A fekete szín használata, a fekete–fehér kontraszt (fekete tér, fekete tárgy)

–

A szürkétől a feketéig – grafikában és festészetben

Felületképzés
–

Faktúra és textúra alakítás a grafika és festés eszközeivel

–

Felületkontrasztok létrehozása (különböző anyagok nyomataival, kollázzsal)

–

Lavírozott tus, pác és akvarell rajzok

–

A gyors, könnyed festés technikája

–

Festett ceruzarajzok. Különböző technikák vegyítése, kísérletezések

Kifejezés, képalakítás
–
Organikus képalkotás (szerves elrendezés, kiemelés–elhagyás, pozitív–negatív formák,
szabályosság–szabálytalanság)
–

Képi elemek átrendezése, variációk, kompozíciós lehetőségek

Képalkotás
–

Illusztráció készítése

–

Tusrajzzal a monokromitás, a foltképzés és a vonalrendszerek szerepének hangsúlyozása

–

Egyedi nyomtatással monotypia készítése

Tér – környezet
–

A körülvevő környezet elemei által létrehozott különböző méretű, nyitott és zárt terek

–

Térépítések és térjátékok a különböző érzékelési területek bekapcsolásával

–

Hagyományos és rendhagyó térképek készítése (hang–, taktilis–, hőtérképek)

–
Eltérő hangulatú, méretű, arányú és szerkezetű terekben, (labirintusokban) átélt tapasztalások,
élmények megjelenítése grafika, festészet és kevert technikák segítségével

A betű és kép
–

Jel (egyedi, saját jel)

–

Betűkarakter, monogram

–

Az alkalmazott grafika műfaji sajátosságaival embléma, piktogram tervezése

–

A kódextől a könyvnyomtatásig

–

A nyomtatott írás és a kép használhatósága

–

Miniatúrák, óriásképek

Műalkotások
–

A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása

–

Anyagok, eszközök, megoldások a különböző korokban

–

A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten

–

Műalkotások a környezetünkben, galériákban

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a grafika és festészet alapvető technikai és műfaji sajátosságait,

–

a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát,

–

a grafika és festészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét, kortárs alkotóit,

–

a vizuális kifejezés, képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit,

–

a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:

–

munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni,

–
a vizuális kifejezőeszközök és módok (vonalak, színek, formák, felületek és kompozíciós
lehetőségek) kifejezési szándék szerinti használatára,
–
a tanult grafikai és festészeti technikákkal (ceruza–, tus–, pác–, akvarell– és krétarajz, anyag
nyomatok, monotypia, kollázs, akvarellfestés, temperafestés, pasztell és vegyes technika) alkotásokat
létrehozni,
–

egy téma kapcsán variációkat és különböző méretű alkotásokat készíteni,

–

képzőművészeti alkotásokon a színek, vonalak felületek sajátosságait felismerni,

–

eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A környezet által közvetített üzenetek befogadásának és értelmezésének mélyítése.

–

A formák, színek változatos, gazdag használatának kialakítása.

–

A külső látvány és a lelki tartalmak érzékeny megjelenítésének fejlesztése.

–

A véleményformálás finomítása saját és mások műveivel kapcsolatban.

–

A tanulók tervezési készségének és problémamegoldó képességének fejlesztése.

Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
A megvilágítás szerepe

A fény és árnyék grafikai és festészeti eszközökkel való megjelenítésének lehetőségei
A forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztok
A redukció, a sűrítés, a fokozás és a kiemelés szerepe
A felületgazdagítás lehetőségei
A színperspektíva szerepe
A különböző színviszonyok hatása, kifejezőereje
Variációk, sorozatok készítése
Nagyítások, méret és léptékváltások alkalmazása
Eltérő képkivágások hatásainak megtapasztalása és alkalmazása
A sablonnyomat, dombornyomat technikája
A linómetszés technikája
Alkalmazott vagy tervezőgrafika sajátosságainak megfelelő tipográfia, könyvborító, plakát tervezése
Jelmezek, maszkok, díszletek készítésének sajátosságai
Egyszerű akció, performance létrehozása
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
A fény és a sötét
–

Karakteresen eltérő erejű, irányú megvilágítású tárgyak és terek létrehozása, megjelenítése

–

A fény és árnyék grafikai eszközökkel való kifejezése

–

Színes kompozíciók, és variációk készítése a látvány inspiráló hatására

Kontrasztok
–
Forma, méret, felület, szín és kompozíciós kontrasztokra épített kép, képtárgy sorozatok, variációk
létrehozása, a zene–hang, mozgás–tapintás, az irodalom és a képzőművészet inspiráló hatására
–

További lehetőségek, variációk és kísérletezések új médiumok, műfajok segítségével

Kifejezés – karakterek
–

Emberi és mitikus karakterek vizuális kifejezése

–
Emberek, hősök, tárgyak jelleme, hangulatváltozásaik megjelenítése a festészet és grafika
eszközeivel
–

Portrék, maszkok, jelmezek készítése

–

Kifejező karakterek létrehozásának inspirálása játékokkal és akciókkal

–

A kifejezés lehetőségei a redukció, a sűrítés, a fokozás, és a kiemelés eszközeivel

–
Egy téma feldolgozása a sablonnyomat (kivágott papír vagy műanyag motívumokkal),
dombornyomat, tus– és a temperatechnika lehetőségeit felhasználva
–

Felületgazdagítási lehetőségek

–

Dramatikus játék a kész alkotásokkal

Tér – környezet
–

A közvetlen környezet tárgyai, tárgykarakterek szembeállítása, csoportosítások

–

Tárgyátalakítások, átfestéssel, zavarófestéssel

–

Tárgyak idegen, megszokottól eltérő környezetbe helyezése

–

Léptékváltás adta lehetőségek felhasználása

–

Egy tárgy részletének felnagyítása, változatos képkivágások

–
A látvány és fantázia képi elemeinek összekapcsolása egy tárgy, szerkezet belső terének ábrázolása
során

Írás – kép
–

Alkalmazott vagy tervezőgrafikai ismeretek segítségével könyvborító, plakát készítése

–

A képhez felirat tervezése (számítógép segítségével). Betű, tipográfia

–

A betű, írás és kép szabad műfajú felhasználása

Szín
–

„Szín–tér”, külső–belső terek színviszonyai

–

Az illúziókeltés lehetőségei

–

Színperspektíva

–

Kompozíciós változatok a színkontrasztra

–

A szín kifejezőereje, mélysége, mozgása a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése során

–
Terek berendezése, benépesítése eltérő méretű és színű figurákkal, szalagokkal, textilekkel,
lámpákkal
–

Doboz szín–házak – azonos motívumok más–más színviszonyok között

Képalkotás

–

A gouache technikájának ismerete

–
A linómetszés technikájának elsajátítása, sajátosságai, műfaji követelményei, az anyag– és
eszközhasználat specifikumai
–

Egydúcos linómetszet

–

Színes linómetszet kialakítása a dúc továbbvésésével

–

Különböző méretű illusztráció, illusztráció sorozat készítése zenei, irodalmi alkotáshoz

–
Illusztráció készítése egyedi és sokszorosítási technikákkal (ecset– és tollrajz, gouache,
linómetszet)

Műalkotások
–

A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása

–

Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban

–

A feladatokhoz kapcsolódó műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten

–

Műalkotások a környezetünkben, galériákban

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a szín kifejezőerejét, a színperspektíva szerepét,

–

a különböző színviszonyok hatását,

–

a sablonnyomat, dombornyomat, linómetszés technikáját.

Legyen képes:
–

a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban alkalmazni,

–
a fény – árnyék – szín összefüggéseit felhasználni a külső látvány és a lelki tartalmak megjelenítése
során,
–

alkalmazni a léptékváltás adta lehetőségeket,

–

véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban,

–

eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A személyes kifejezési eszközök megtalálásának ösztönzése.

–

A kísérletező kedv, a döntésképesség és az alkotói magatartás fejlesztése.

–

A képépítési és kompozíciós törvényszerűségek tudatos használatának ösztönzése.

–

A tudatos környezetformálás igényének kialakítása.

Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
A színmodulációk, lokál és valőr színek
A szín–önkontraszt és komplementer kontraszt hatásai
A túlzás, fokozás szerepe

Az egyensúly feltételei
Az átírás módjai
A dekoratív festészet sajátosságai
A különböző stílusjegyek felismerésének szempontjai
Többdúcos linómetszet létrehozása
Hidegtű vagy pusztatű technikája
Az improvizatív és a tervezett művek közti különbségek
Látványterv létrehozása
Akrilfestés gyakorlata
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Képalkotás
–
Személyes jelentéssel bíró fogalmak, tartalmak, tárgyak grafikus megjelenítése (változás,
kapcsolat, szembenállás)
–

Színes sokszorosítás. A színek felhasználásának lehetősége a sokszorosított grafikában

–

Többdúcos linómetszet készítése

–

Alapszín keveredések, átfedések, új szín létrehozása, alányomás

–

Sorozat készítése amorf keretű linódúcokkal

–

Hidegtű

–

A hidegtű vagy pusztatű technika elsajátítása, a mélynyomás alapjai

–
Alapozatlan, puszta, felfényesített lemezre karcolás tűvel, a felületek megdolgozása jelet hagyó
eszközökkel
–

A vonalkarakter lehetőségeinek kiaknázása a dúc felnagyításával

–

A magas– és a mélynyomás variálásának lehetőségei

Stílusvariációk, átiratok
–
Különböző korok eltérő stílusú, témájú alkotásainak átfestése, összekeverése és egybeépítésük
variációi
–

Stílusjegyek átváltoztatása, méret– és léptékváltások

–

Nagyméretű dekoratív, díszletjellegű megoldások. Tervek készítése

–

Fotókból képsorozatok összeállítása, eltérő képkapcsolási lehetőségek tudatos használata

–

Művek összehasonlítása

Egyéni vizuális kifejezés
–
Személyes kifejezőeszközök és módok megtalálása az egyéniség, a technikai lehetőségek és a
műfaji sajátosságok összehangolása által, önálló kísérletezések segítségével
–

Folyamat – karakter – személyes idő kifejezési lehetőségei

–

Személyes képnapló készítése, lelki tartalmak, történések és változások vizuális rögzítése

–

Improvizációk és tervezett művek

–
Zenei vagy egyéb inspiráció segítségével túlzások, fokozások, egyensúly vesztések megjelenítése
festészeti és vegyes technikájú alkotásokon, képtárgy sorozatokon

Vizsgamunka
–
Az eddigi ismeretek felhasználásával, egyéni kifejezési szándék szerinti kép, képtárgy, képsorozat
készítése választott technikával és dokumentálása.

Műalkotások
–

A feladatokhoz kapcsolódó grafikai, festészeti és egyéb alkotások inspirációs felhasználása

–

Anyagok, eszközök, megoldások és stiláris jegyek a különböző korokban

–

Elemzések a grafika és festés módszereiről, a színhasználatról és az anyagokról

–

Művészeti, művészettörténeti ismeretek beépítése az alkotó tevékenységbe

–

A feladatokhoz kapcsolódó kortárs műalkotások folyóiratokban, könyvtárban, interneten

–

Műalkotások a környezetünkben, galériákban

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit,

–

a tanult vizuális kifejezőeszközöket és módokat a képalkotási gyakorlatban,

–

a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit.

Legyen képes:
–

különbséget tenni a magas– és mélynyomás között,

–
grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló koncepciók alapján
különböző méretű variációkat, kép–, képtárgy sorozatokat, illusztrációkat készíteni,
–

munkáját esztétikusan összeállítani, bemutatni,

–

műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,

–

véleményformálásra műalkotásokkal kapcsolatban,

–

eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a grafika és festészet történetét, korszakait, jellemző alkotásait,

–

a grafika és festészet kiemelkedő hazai és külföldi képviselőit, kortárs alkotóit,

–

a grafika és festészet technikai és műfaji sajátosságait,

–

a képgrafikai, alkalmazott grafikai és a festészeti tevékenységeket, eljárásokat

–

a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök szakszerű használatát,

–

a képépítés törvényszerűségeit, kompozíciós lehetőségeit,

–

a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.

A tanuló legyen képes:
–

munkájához motívumokat gyűjteni és vázlatokat, színvázlatokat készíteni,

–

a tanszak tanult műfaji sajátosságainak megfelelő átírásra, absztrakcióra,

–

az egyedi– és sokszorosított grafikai eljárások, festészeti technikák alkalmazására,

–

a grafikai és festészeti anyagok helyes használatára,

–

a színek, formák és kompozíciós lehetőségek kifejezési szándék szerinti használatára

–
grafikai és festészeti elméleti és gyakorlati tudásának alkalmazásával önálló alkotások, variációk és
illusztrációk készítésére,
–
a tanult grafikai és festészeti technikák sokszínű használatára és továbbfejlesztési lehetőségeinek
keresésére, kísérletezésre,
–

esztétikus képi megjelenítésre,

–

műalkotás és környezet kapcsolatának, összefüggéseinek felismerésére,

–

önálló véleményformálásra saját és mások műveivel kapcsolatban,

–

a munkavédelmi szabályok betartására.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
A grafika és festészet műhelygyakorlat
–

tervezés 40 perc

–

tárgykészítés 140 perc

A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa
be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását.

A grafika és festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet
műfajából.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott
alkotás, amely lehet:
–

alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás, sorozat vagy variáció,

–

grafikai és festészeti illusztráció sorozat,

–

szabadodon választott technikákkal készített képi alkotás, alkotássorozat vagy variáció.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet
műfajából.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával
létrehozott alkotás, amely lehet:
–

modell alapján készített képi, képtárgyi átírás,

–

alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv – sorozat.

A vizsga értékelése
A grafika és festészet műhelygyakorlat alapvizsga értékelésének általános szempontjai:
–

tervezési, képalkotási készség,

–

színhasználat, kompozíciós készség,

–

alapvető anyag– és eszközismeret, jártasság,

–

a grafikai és festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazása,

–

a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró és kifejezőképesség,

–

az elkészült munka összhangja.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A hagyományos és az új médiumok iránti nyitott szemlélet kialakítása.

–

Munkáinak esztétikus dokumentálásának és installálásának ösztönözése.

–
A tanuló átíró képességének, kreativitásának, komplex szemléletének és kísérletező kedvének
fejlesztése.

Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
A színek reklámpszichológiai törvényszerűségei és összefüggései
A látvány átírásának lehetőségei
A pszeudo, a transzparencia fogalma és jelensége a művészetben
Az intermédia, az akcióművészet, az installáció és az environment műfaji sajátosságai
Rézkarc készítése
A különböző műfajok, technikák határait kitágító lehetőségek
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
A látvány
–

Tárgyak, arcok sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet eszközeivel

–

Megvilágítási problémák, fény– és színviszonyok elemzése, megállapítások alkalmazása

–

A színtani ismeretek: színek derítése, ösztönös és tudatos színhasználat

–

Vázlatok, variációk és nagyméretű festmény készítése

Láttatás – képi közlés
–

A látvány (tárgy, portré) feldolgozása, átírása különböző művészeti stílusokban

–

Képi látványelemek felhasználása például a képregény vagy storyboard műfajában

Képalkotás
–

Rézkarc készítése

–

Az anyag–előkészítés műveletei (fazettálás, polírozás, alapozás, kormozás, kitakarás)

–

A maratás; a marófolyadék, az idő, a vonalháló és a karakter pontos megismerése

–

Festékkeverési gyakorlatok, próbalemezek, próbanyomatok készítése

–

A művészettörténetből vett példa tanulmányozása, másolása, egy–egy részletének kiemelése

Intermédia – kísérletek
–

Installáció, environment és akcióművészet sajátos jegyei

–
Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (pszeudo,
transzparencia, kontraszt, mélység, zárt–nyitott)
–
A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresése
–
Kísérletek, próbálkozások olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20.
század képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia,
installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák,
interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek)
–

A munkafolyamatok, kísérletek dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével

Alkalmazott művészet
–

Tervezőgrafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány)

–

Tetszőleges reklámtéma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeivel

–

A színdinamikai szempontok figyelembevétele

–

A színek hatása, a színek információsegítő szerepe

–

Színek a különböző médiumokban

–

Számítógép kínálta lehetőségek felhasználása

–

Tipográfiai ismeretek felhasználása

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a hidegtű és a rézkarc közti különbségeket, ismerje fel ezeket a nyomatokon,

–

a színek érzelmeket alakító hatását saját festményein,

–

az alkalmazott grafika és a szín reklámpszichológiai törvényeit és összefüggéseit,

–

az intermédia egyes műformáit,

–

a kortárs hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket.

Legyen képes:
–

klasszikus sokszorosított grafikai lapok készítésére,

–

technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására,

–

nyitott szemlélettel közeledni a hagyományos és az új médiumok felé,

–

munkáinak dokumentálására és installálására,

–

műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására,

–

saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére,

–

eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.

–

Önálló koncepciójú kísérletek, alkotói folyamatok végigvitelének elősegítése.

–

A kísérletezési kedv ösztönzése a grafika és festészet határterületein.

–

A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése.

Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
Az arányok szerepe, jelentősége
Árnyékok, reflexek a téri illúziókeltésben
A látvány átértelmezésének lehetőségei
A kiemelés – elhagyás szerepe, hatása
A térbeliség – síkra feszítettség szabályai, kifejezőeszközei
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői
Az olajfestés alapjai
A filmnyelv és az elektronikus művészetek kommunikációs technikái
Az intermédia, a posztmodern formanyelve

Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
A látvány
–

A figura arányainak, sajátos, egyedi jellemzőinek rögzítése a grafika és a festészet eszközeivel

–

A figura és környezetének viszonya

–

Megvilágítás, árnyékok és reflexek

–

Táj festése a szabadban akvarellel, temperával

–

A térillúzió festésének lehetőségei

Láttatás – képi közlés
–
A látvány (táj) befejezése, újrakomponálása, feldolgozása és átírása a helyszínen készített saját
fotók, vázlatok alapján
–
A látvány átértelmezése, megfogalmazása különböző művészeti stílusok átirataiban, játék egyes
mesterek sajátos vizuális hatáselemeivel
–

A kiemelés – elhagyás, térbeliség – síkra feszítettség vizuális kifejezőeszközeinek alkalmazása

Tematikus képalkotás
–

Variációk a tér megfogalmazására a grafika és a festészet nyelvén

–

Olajfestés

–

Az olajfestés technikájának alapjai

–

A festés története, a vászon, a vakkeret, az ecsetek, az alapozás megismerése

–

Grafikai megoldások, rézkarc nyomatok a tér megjelenítésében

–

Az önálló vonal– és formakialakítás, a hozzáadás – elvétel fejlesztési lehetőségeit felhasználva

Intermédia – kísérletek
–

A film, média képi nyelve

–

A színek játéka, a színek bizonyos irányokba történő eltorzítása, megváltoztatása

–
Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (illúzió, szemérem –
szégyen, csend – zaj, rés – szilánk)
–
A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresése, kísérletezések
–
Variációk olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század
képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia,
installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák,
interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek)
–

A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével

–

Műalkotás igényű dokumentáció készítése

Alkalmazott művészet
–

Tervező grafikai feladatok (plakát, CD, kiadvány, írás–kép, névjegy, web–lap)

–

Tetszőleges téma feldolgozása a grafika és a festészet eszközeit felhasználva

–

Az egyéni formanyelv

–

Az önkifejezés korlátai, lehetőségei az alkalmazott művészetben

–

Önálló forma és karaktervilág, vonal– és folthasználat

–

Klasszicitás – modernség, posztmodern, kortárs – eredetiség

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

az olajfestés technikájának alapjait,

–

a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit,

–

a grafika és festészet szaknyelvét.

A tanuló legyen képes:
–

különböző anyagokkal, stílusjegyekkel alkotásokat létrehozni,

–

tájkép festésére természetben, vázlatok alapján műteremben,

–

önálló alkotó tevékenységre a festészet határterületein,

–

alkalmazni a grafikai sorozatok ismétlődő műfaji, stiláris eszközeit,

–

eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A grafika és festészet szaknyelvének árnyalt használatának fejlesztése.

–

Önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozásának ösztönzése.

–

A kísérletezési kedv bátorítása a grafika és festészet határterületein.

–

A felelősségtudat, a döntésképesség, az empatikus és a kommunikációs készség fejlesztése.

Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek
Belső tartalmak és karakterek megjelenítési lehetőségei
Anatómiai törvényszerűségek
Általános és egyedi jegyek
Téri illúzió a különböző műfajokban
Stíluskontraszt
Látvány átértelmezése a különböző műfajokban
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői
Technikák, műfajok elméleti és gyakorlati ismeretei
Díszlet és látványterv
Interaktív tér
Az intermédia kifejezési lehetőségei
A filmetűd sajátosságai
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok

A látvány
–

Arcok, figurák, karakterek

–

Önarckép sorozat, a belső változások vizuális rögzítése változatos eszközhasználattal

–

Portré, figura különböző környezetbe, térbe helyezése

Láttatás – képi közlés
–

Stíluskalandok a kortárs grafika és festészet hazai törekvéseinek inspiráló felhasználásával

–

Játék egy klasszikus és egy kortárs stílus elemeivel, koncepcióival

–

Azonos témára ellentétes stílusú képek, grafikai lapok készítése

Tematikus képalkotás
–

Díszlet és látványtervek

–

Szabadon választott mű színpadképének, látvány– és jelmeztervének elkészítése

–

Egy jellegzetes részlet kivitelezése

–

A valóság szín–terei, filmetűdök, képlenyomatok, rögzített pillanatok

–

Kis méretben, egyedi grafikai lapokon sorozat tervezése

Intermédia – kísérletek
–

Interaktív tér lehetőségei

–
Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (identitás,
individuum, rész – egész, önreflexiók – saját tér, személyes tárgy, valós és szubjektív idő, környezet hatása,
titok, magány, pusztulás)
–
A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresése, kísérletezések által
–
Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század
képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia,
installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák,
interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek)
–

A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével

–

Műalkotás igényű dokumentáció készítése

Alkalmazott művészet
–
Tervező grafikai feladatok az év során feldolgozott témákhoz kapcsolódóan (plakát, kiadvány,
meghívó, web–lap)
–
Az elkészített síkalkotáshoz egy képtárgyi kiegészítés létrehozása a sokszorosítás technikájának
felhasználásával
Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit,

–

a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait,

–

a képgrafika és az alkalmazott grafika együttes megjelenésének lehetőségeit.

Legyen képes:
–

a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására,

–

alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására,

–

egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására,

–

klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére,

–

az általa választott műhöz szcenikai tervet, díszlettervet készíteni,

–

technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására,

–

műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására,

–
a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresésére, alkalmazására,
–

munkáinak dokumentálására és installálására,

–

saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére,

–

eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Egyedi képi világgal bíró alkotások, alkotás sorozatok létrehozásának ösztönzése.

–
A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresésé elősegítése.
–

Tudatos környezetformálás igényének fejlesztése.

Tananyag
Grafikai és festészeti ismeretek:
A forma, szín, tér egymáshoz való viszonya, egyéni, személyes modulációk
A látvány átértelmezése a nézőpont és képkivágás segítségével
A valós és virtuális tér
A filmtér, filmidő sajátosságai
A legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvések és képviselői
A személyesség hatása
Intermédia–kísérletek
A film műfaji lehetősége
Eszközhasználati és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
A látvány
–

Tárgyak, arcok, terek megjelenítése sajátos nézőpontból és képkivágással

–

Formák, színek és terek egymáshoz való viszonyának megfigyelése

Láttatás – képi közlés
–

Film készítése egy emlékről, álomról

–

Storyboard megrajzolása a valós látvány után készített tanulmányok segítségével

–
A kiemelés, az elhagyás, a sajátos nézőpontok és képkivágások vizuális kifejezőerejének
felhasználásával
–
A forgatókönyv egyes tartalmi és vizuális jeleneteiből önálló festészeti vagy grafikai lapok,
variációk készítése
–

Egy film elkészítéséhez nagyméretű filmtér, illetve figura megalkotása

–

Filmtér és filmidő értelmezése a személyes alkotás során

Intermédia – kísérletek
–

Saját személyes üzenet–kísérlet

–

Klasszikus ismeretek összekapcsolása kortárs eszközökkel és megközelítésekkel

–
Személyes, emberi, társadalmi vagy művészeti problémák, témák körüljárása (például: idő, válasz,
kérdés, kétség, választás, bizonyosság, változás)
–
A különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresése, kísérletezések
–
Kísérletek olyan műformák és művészeti technikák segítségével, melyek a 20. század
képzőművészetében jelentek meg először (fotó–kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia,
installáció, environment, performance és akcióművészet, új kommunikációs technikák,
interdiszciplinaritás, képzőművészeti határterületek)
–

A kísérletek, a munka dokumentálása rajzok, fotók, filmek és feljegyzések segítségével

–

Műalkotás igényű dokumentáció készítése

Vizsgamunka
–
Szabadon választott témában portfolióval, tervezési dokumentációval elkészített kép, képtárgy,
képsorozat, a grafika és festészet műfajából

–

A koncepció és tervvázlatok rögzítése

–

A tervezett mű és környezetének kapcsolata és egymásra hatásuk

–

A témának, tartalomnak és az egyénnek megfelelő technikai megoldások kiválasztása

–

A kész mű, műsorozat installálása

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit,

–

a grafika és festészet szaknyelvét,

–

a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait,

–

a legfontosabb munkavédelmi teendőket.

Legyen képes:
–

alkalmazni a kortárs grafikai és festészeti törekvések egyes eredményét,

–

alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására,

–

egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására,

–

klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére,

–

technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására,

–

műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására,

–
a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresésére, alkalmazására,
–

munkáinak dokumentálására és installálására,

–

saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére,

–

eszközhasználati és munkavédelmi szabályok betartására.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a legújabb hazai és nemzetközi festészeti és grafikai törekvéseket és azok képviselőit,

–

a grafika és festészet szaknyelvét,

–

a grafikai és festészeti munkához szükséges anyagok és technikai eszközök használatát,

–

a grafika és festészet műfaji lehetőségeit és korlátait,

–

a legfontosabb munkavédelmi teendőket.

A tanuló legyen képes:
–

a vizuális kifejezés elemeinek, eszközeinek alkotói szándék szerinti tudatos alkalmazására,

–

önálló grafikai és festészeti alkotások, alkotás–sorozatok létrehozására,

–

alkalmazott grafikai és dekoratív festészeti alkotások tervezésére, megvalósítására,

–

egyedi képi világgal bíró illusztrációk létrehozására,

–

klasszikus sokszorosított grafikai lapok és táblaképek, muráliák készítésére,

–

technikailag tiszta és kevert technikájú munkák létrehozására,

–

műalkotás és környezet összefüggéseiből fakadó ismeretek alkalmazására,

–
a különböző műfajok, stílusok, technikák határait átfedő, a lehetőségeket kitágító eljárások
keresésére, alkalmazására,
–

munkáinak dokumentálására és installálására,

–

saját és mások alkotásainak elemzésére és értékelésére,

–

a biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Grafika és festészet műhelygyakorlat
–

tervezés 50 perc

–

tárgyalkotás 190 perc

A szóbeli vizsga időtartama: max. 10 perc

A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
képalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a grafika és festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A megvalósított kép, képtárgy, képsorozat mutassa
be a tanuló grafikai és festészeti jártasságát, tudását.

1. A grafika és festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet
műfajából.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott
alkotás, amely lehet:
–

alkalmazott grafikai, sokszorosított grafikai alkotás vagy sorozat,

–

grafikai és festészeti illusztráció sorozat,

–

szabadodon választott technikákkal készített elbeszélő képi alkotás vagy sorozat,

–

díszlet– és jelmeztervek,

–

murália vagy annak részlete.

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát
szervező intézménynek.
B) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kép, képtárgy, képsorozat, a grafika és festészet
műfajából.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, szabadon választott technikával
létrehozott alkotás, amely lehet:
–

modell alapján készített képi, képtárgyi átírás,

–

alkalmazott grafikai vagy dekoratív festészeti vázlatterv vagy sorozat.

2. A grafika és festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
–

a grafika és festészet nagy stíluskorszakai,

–

a grafika és festészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,

–

a grafika és festészet anyagai, eszközei, műfajai,

–

a grafika és festészet műfajában alkalmazott technikák,

–

az elkészített tervek és művek bemutatása,

–

egészség– és környezetvédelmi alapismeretek.

A vizsga értékelése
A gyakorlati vizsga értékelése:
–

a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség,

–

tervezői, kivitelező készség,

–

színtani és formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete,

–

műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete,

–

a grafika és festészet technikáinak és eljárásainak alkalmazási szintje,

–

a felületalakítás módja,

–

kreativitás, egyediség,

–

az elkészült munka összhangja.

A szóbeli vizsga értékelése:

–

a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,

–

a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága,

–

kommunikációs készség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Vizes blokk
Tároló szekrények
Munkaasztalok, székek
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k)
Gyűjtött tárgyak, drapériák
Fényképezőgép
Filmfelvevő
Számítógép
Szoftverek
Grafikai prés (legalább A/3–as méret lehúzására alkalmas méretben)
Mobil lámpa
Rajztábla (A/3, A/2)
Vonalzók, olló, snitzer

Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell, zsírkréta, tus, karctű, linókés, különböző méretű
fotós gumihenger, grafikai festékező lap, linó festék, szitafesték szitakeret, spakli, kormozó eszköz,
lemezvágó eszköz, lemezfogó
Festő eszköz: ecsetek, festőkések, tálak, paletták, vízfesték, tempera
Festőállvány (továbbképző)
Zárható vegyszertároló (veszélyes anyagok használata esetén)

FÉM– ÉS ZOMÁNCMŰVES TANSZAK

FÉM– ÉS ZOMÁNCMŰVES MŰHELYGYAKORLAT

A fém– és zománcműves műhelymunka célja az általános és szakirányú vizuális műveltség megalapozása,
fejlesztése mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása révén, melyek képessé teszik a
tanulót fém– és zománcműves tervek, alkotások létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett formakultúra,
rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely felkészít a
művészi igényű alkotómunkára, az igényes kép– és tárgyalkotásra.
A műhelygyakorlat feladata a fém– és zománcművesség műfaji sajátosságainak megismertetése, a
feladatok megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és
eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező készségek, képességek, a tárgyalkotói tudás
kialakítása.

Alapfokú évfolyamok

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A fém– és zománcművesség műfaji sajátosságainak, tárgykultúrájának bemutatása.

–
A fém– és zománcműves műhely legfontosabb berendezéseinek, szerszámainak, anyagainak, a
fémmegmunkálás legegyszerűbb módjainak, a zománcfelhordás, –bevonás technikáinak megismertetése.
–
A tananyagtartalomban szereplő tárgyalkotási műveletekhez szükséges fém– és zománcműves
elméleti tudás, anyag– és eszközismeret, szerszámhasználó, anyagformáló készségek és képességek
kialakítása.
–

A balesetmentes munkavégzés szabályainak elsajátítatása.

Tananyag
Fém– és zománcműves ismeretek
A kezdetek fémművessége
A fém– és zománcműves műhely berendezése, szerszámai, segédeszközei
A fém– és zománcművesség anyagai
A fémmegmunkálás módjai
A fémékszer–készítés műveletei
Zománcfelhordási, –bevonási technikák
Szárítási, égetési műveletek
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok

Ismerkedés a fémművességgel
–

A fémművesség műfajai, tárgykultúrája

–

A kezdetek fémművessége (réz–, bronz– és vaskori tárgyak)

–

A kortárs fémművesség formanyelvi sokszínűsége

A fémműves műhely
–

Térkialakítás, munkaasztal, satupad és tároló helyek

–
A fémműves műhely legalapvetőbb szerszámai (lemezvágók, fogók, kalapácsok, reszelők, satuk),
anyagai (vas és acél, színes– és könnyűfémek)
–

Alapvető eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

A fémek tulajdonságai, alakíthatósága
–

A réz–, és alumíniumhuzal tulajdonságai

–

A színes– és könnyűfém huzal alakításának lehetőségei (vágás, hajlítás, lapítás, kalapálás)

–

Az alakítás eszközei

–
A megismert eszközök, alakítási módok felhasználásával huzal ékszerek (kitűző, medál, függő)
készítése

Láncok készítése
–

Lánctípusok megismerése

–
A lánckészítés műveletei: láncszemek készítése, az egyszerű alapegységekből láncok fűzése,
záródások készítése

Ismerkedés a zománcművességgel
–

A zománc eredete

–

Az ipari és iparművészeti zománc

A zománcművészet
–

A zománcművészet műfaji sajátosságai, tárgykultúrája

–

A kortárs zománcművészet sokszínűsége

–

Művészi példák felsorakoztatása a tanév anyagához

A zománcműhely
–

Térkialakítás, munkaasztal és tároló helyek

–
A zománcműhely alapeszközei (zománcégető kemence), a zománcozás és égetés segédeszközei
(égető villa, hőálló kesztyű, spatula, ecset)
–

A zománcművesség alapanyagai (előalapozott lemez, zománciszap, zománcpor)

–

Alapvető eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Az ipari zománctechnika
–

Ipari zománccal készült alkotások bemutatása

–

Az előalapozott lemez és a zománciszap tulajdonságai

–
Zománcfelhordási, –bevonási technikák megismerése (felkenés ecsettel, felhordás spatulával,
rácsurgatás, leöntés, összefolyatás, repesztés)
–
Előalapozott, zsírtalanított lemezen zománciszappal a megismert zománcfelhordási–bevonási
technikák kipróbálása
–

A szárítás, égetés műveletei

–

Zománcozási hibák, zománcjavítási módok

Rusztikus felületképzés
–
Az egyenletesen felkent vagy felszitált zománcfelület rusztikussá tétele (fonalzománc,
üveggolyócskák vagy szemcsés zománc alkalmazásával)
–

A minták elforgatásával azonos elemekből épülő sorozatok készítése

Egyedi zománclapok készítése
–

Forma– és színtervek készítése

–

Zománcbevonási, díszítési műveletek alkalmazása

–

Egyedi kísérletek

–

Szárítás, égetés, utómunkálatok

Értékelés és kiállítás rendezés
–

Az év során készített tárgyak közös értékelése

–

Ismerkedés a kiállítás rendezéssel

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a kezdetek fémművességét,

–

a fém– és zománcművesség legmeghatározóbb példáit, legalapvetőbb műfaji sajátosságait,

–

a fémtárgy és a zománcozott dísztárgy készítésének tárgyi feltételeit,

–

a színes– és könnyűfémek, valamint a zománciszap tulajdonságait,

–

a huzalalakítás, lánckészítés módjait, műveleteit,

–

a zománcbevonás technikáit (felkenés, összefolyatás),

–

a szárítás, égetés műveleteit,

–

a szakszerű műhely– és eszközhasználat követelményeit,

–

a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–

fémalakítási műveletekre (darabolás, hajítás),

–

egyszerű tárgyalkotási feladatok elvégzésére (fém ékszer, zománcozott lap készítésére),

–

előalapozott fémlapok zománcozására,

–

a legegyszerűbb zománcbevonási módok alkalmazására,

–

egyedi zománclapok készítésére,

–

az eszközök balesetmentes használatára.

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A fém– és zománcművesség műfaji sajátosságainak, tárgykultúrájának bemutatása.

–
A fém– és zománcműves műhely legfontosabb berendezéseinek, szerszámainak, anyagainak, a
fémmegmunkálás módjainak, a zománcfelhordás–bevonás, a zománcdíszítés technikáinak
megismertetése.
–
A tárgyalkotási műveletekhez szükséges vizuális művészeti (formai, színtani, komponálási,
stilizálási, motívumképzési) ismeretek elsajátíttatása.
–
A munkavégzéshez szükséges, anyag– és eszközismeret, tervező, szerszámhasználó, anyagformáló
készségek és képességek kialakítása.
–

A környezettudatos és balesetmentes munkavégzés szabályainak betartatása.

Tananyag
Fém– és zománcműves ismeretek
A fém– és zománcművesség tárgykultúrája
Az ókori Egyiptom fémművessége
Kelta zománcművészet
Forma– és színismeret
Lényegkiemelés, figyelemvezetés
Stilizálás, motívumképzés
A fém– és zománcművesség műfaji követelményei
A fémművesség szerszámai
A fémművesség anyagai

A fémmegmunkálás módjai
A lemezékszer és a fémintarzia–készítés műveletei
A (kő)befoglalás technikái
A fémlapok zománcozásra történő előkészítése
A különböző zománcfajták tulajdonságai
Zománcfelhordási, –bevonási, díszítési technikák
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
A fémművesség
–

Az ókori Egyiptom fémművessége

–

Művészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához

A fémek világa
–
A vas és acél, a színes– és nemesfémek, valamint a könnyűfémek tulajdonságai (szilárdság,
hajlíthatóság)
–
A fémek alakíthatósága (vágás, hajlítás, lapítás, kalapálás, zömítés), az alakítás szerszámai, eszközei
(satupad, lemezvágó olló, fogó, kalapács, fűrész, fúró, reszelő, csiszolóvászon)

Lemezékszer, lemez öltözék–kiegészítő tervezése, készítése
–

Azonos elemekből álló ékszerek bemutatása

–

Azonos elemekből felépített ékszer tervezése

–
Az ékszerkészítés műveletei: az elemek kivágása, a lemezfelület mintázása, az összekötő elemek
elkészítése, a tárgy összeállítása

Fémintarzia készítés
–
Példák bemutatása a különböző anyagú fémek eltérő szín– és felületi hatására, fémintarziával
díszített tárgyakra
–

Intarzia tervezése

–

Az intarzia készítés műveletei: az elemek (formák) kiszabása, a részek összeépítése

Befoglalás
–

Befoglalási módok megismerése

–

Kövek befoglalása a választott foglalási móddal

A tanultak alkotó alkalmazása
–
A tanult fémműves ismeretek, tárgykészítési technikák, eljárások önálló alkalmazásával
tárgyalkotó szándék szerinti egyedi lemeztárgy készítése

A zománcművészet
–

A kelta zománcművészet

–
Zománcművészeti példák felsorakoztatásával az ipari zománc alkalmazási lehetőségeinek
megismerése

A zománciszap
–

A zománciszap tulajdonságai

–

Színminták készítése előalapozott vaslemezre és rézlapra. Összehasonlító elemzések

–

A különböző fajtájú és színű zománciszapok hőigénye

A szín és fény szerepe a zománcalkotásokban
–

Színtani ismeretek: a színek érzelmi és hőhatása, optikai és térhatása

–

A színek figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe

–

A különböző zománcok fényáteresztő tulajdonságai (fényes és matt; áttetsző és fedő)

–

A tanultak tudatos alkalmazása a zománcozási feladatokban

A forma szerepe a képalkotásban
–

A különböző formák síkokká, foltokká, motívumokká alakítása

–

A motívumok dinamikus rendezésével dekoratív zománckompozíciók kialakítása

Stilizálási gyakorlatok
–

Kifejezési szándék szerinti átírási, komponálási gyakorlatok

Sablontechnika alkalmazása a zománcozás során
–

A sablontechnika megismerése. Sablon készítése

–
A pozitív–negatív formákból képzett sablonokkal más–más viszonyhelyzetek, forma–kapcsolatok
kialakítása
–
Forma– és színtervek alapján a lealapozott lemez sablontechnikával, zománcpor felszitálásával
történő zománcozása

Zománcozott ékszer, vagy öltözék kiegészítő készítése
–

A vörösréz alakíthatósága

–

A transzparens zománc tulajdonságai

–
A fém lapok zománcozásra történő előkészítése (zsírtalanítás és a tapadóképesség fokozása),
zománcozása, kiégetése, összeszerelése

Zománcozott lapok befoglalása
–

Vörösréz alapú medálok zománcozása, a kiégetett medálok befoglalása

A tanultak alkotó alkalmazása
–
A gyárilag lealapozott acéllemez vagy rézlemez egyéni kifejezési szándék szerinti zománcozása a
megismert zománcok (zománciszap, zománcpor), zománcozási eljárások figyelembevételével.

Értékelés és kiállítás rendezés
–

Az év során készített tárgyak közös értékelése

–

Ismerkedés a kiállítás rendezéssel

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a szín és forma, a stilizálás, átírás, komponálás tárgyalkotó szerepét,

–

a fém– és zománcművesség példáit, műfajait,

–

az ókori Egyiptom és a kelták fém– és zománcművességét,

–

a vas és acél, a könnyű– és színesfémek tulajdonságait,

–

a zománciszapok és zománcporok tulajdonságait,

–

a tervezés fázisait, munkafolyamatait,

–

a fém– és zománcműves tárgy készítésének technikai feltételeit,

–

a lemezalakítás, díszítés módjait,

–

az egyszerű fémékszer–készítés műveleteit,

–
a zománcműves munkafolyamatokat (a zománcbevonás, –festés technikáit, a szárítás, égetés
műveleteit),
–

a szakszerű műhely– és eszközhasználat követelményeit.

Legyen képes:
–
fémalakítási műveletekre (vágás, darabolás, fúrás, fűrészelés, reszelés, csiszolás, hajítás, lapítás,
kalapálás),
–

fémműves tárgyalkotási feladatok elvégzésére (lemez ékszer, lemez intarzia készítésére),

–

a fémek zománccal történő bevonására, a legegyszerűbb zománcdíszítési módok alkalmazására,

–

a zománccal bevont tárgy kiégetésére,

–

zománcozott ékszerek, öltözék kiegészítők készítésére,

–

kövek, zománcozott medálok befoglalására,

–

a munkavédelmi szabályok betartására, balesetmentes munkavégzésre.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A fém– és zománcművesség műfaji sajátosságainak, tárgykultúrájának bemutatása.

–
Felkészítés a fém– és zománcműves műhely berendezéseinek, szerszámainak, anyagainak
átgondolt használatára.
–
A fémmegmunkálás, felületdíszítés (trasszírozás, domborítás, cizellálás) módjainak, a
zománcművesség technikáinak (limougesi festett zománc, grisaille technika, zománc sgrafitto)
megismertetése.
–
A tananyagtartalomban szereplő tárgyalkotási műveletekhez szükséges vizuális ismeretek
(figyelemvezetés, kiemelés, ritmus, felületrendezés, egyensúlyteremtés) biztosítása.
–
A tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és eszközismeret, tervező, munkaszervező, szerszámhasználó,
anyagformáló készségek és képességek kialakítása.
–

A tanuló felkészítése elképzelései, gondolatai tárgyiasult formában való kifejezésére.

–

A balesetmentes munkavégzés szabályainak elsajátítatása.

Tananyag
Fém– és zománcműves ismeretek
A fém– és zománcművesség tárgykultúrája

A népvándorlás kori törzsek, a szkíták és a honfoglaló magyarok fém– és ötvösművészete
A fém– és zománcművesség műfaji követelményei
A szín térhatása
Pozitív– negatív forma, formaredukció, motívum– és jelképzés, ornamentika
Az elemek elrendezése
A fémművesség anyagai
A fémművesség eszközei, szerszámai
A fémmegmunkálás módjai
A trasszírozás, domborítás és cizellálás műveletei
A zománciszapok tulajdonságai, fajtái, a felhordás módja, eszközei
A zománc–sgrafitto technikája
Festett zománc (grisaille technika)
A zománcozott tárgy égetésre történő előkészítése, ráégetés, átégetés
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
A fémművesség
–

A népvándorlás–korának fémművessége

–

A honfoglaló magyarok ötvösművészete

–

Művészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához

Felületdíszítő technikák
–

Ismerkedés a vörös– és sárgaréz (ezüst) díszíthetőségével

–

A trasszírozás, domborítás, pusszírozás, cizellálás megismerése iparművészeti példákon keresztül

Felületdíszítés trasszírozással
–

Trasszírozó szerszámok megismerése

–

Tervezés, előrajzolás, rajzátvitel

–

A lemeztárgy felületére átrajzolt kontúrok trasszírozása

Domborítás, cizellálás
–

A domborítás, cizellálás eszközei

–

Műveletei: az alapfelületek mélyítése, leütése poncolóval, a plasztikus minták kiemelése

Domborított, cizellált vagy trasszírozott fémlap zománcozása
–
A mintázott lemez zománcozásra történő előkészítése, bevonása transzparens zománccal, szárítás,
égetés
A zománcművészet
–

Szkíta fém– és ötvösművészet

–

Limougesi festett zománc

–

Művészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához

A színek térhatása
–

Azonos motívumok más–más színviszonyba helyezése

Pozitív–negatív formák viszonya
–

A sablontechnika ismételt alkalmazása

–

Pozitív és negatív formák viszonyával más–más jelentéstartalom kifejezése

Formaasszociációk
–
Asszociációra alkalmas motívumok, jelek képzésével új tartalom kifejezése szabadon választott
színvilággal, a gondolatközlést legjobban erősítő zománctechnikával

Festett zománc
–

A limouges–i festett zománc megismerése

–
Limouges–i technikai kipróbálása (fehér alapra ráégetett fekete kontúrok, külön–külön felvitt
színek)

Grisaille technika
–

A grisaille technika megismerése

–
Műfaji sajátosságoknak való megfelelés (fekete alapzománcra festés több rétegben fehér
zománccal)

Zománc–sgrafitto készítése

–

A sgrafitto technika

–

Zománc–sgrafitto tervezése

–
A terv kivitelezése: gyárilag lealapozott lemezek zománcozásra történő előkészítése, a forma– és
színtervek alapján a sgrafitto legalsó zománcrétegének kialakítása, a ráégetést követően a következő
zománcréteg felvitele, a bőrkemény állapotú zománcrétegből a rajzolat vagy forma visszaszedése, ismételt
égetés

Fémműves vizsgamunka készítése
–
A megtanult fémműves ismeretek, tárgykészítési technikák, eljárások önálló alkalmazásával
tárgyalkotó szándék szerinti egyedi lemeztárgy készítése
–
Egyéni kifejezési szándék szerinti zománcozás a megismert zománcok (zománciszap, zománcpor), a
tanult zománctechnikai eljárások alkalmazásával
–

Dokumentálás

Értékelés és kiállítás rendezés
–

Az év során készített tárgyak közös értékelése

–

Kiállítás rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a színek térhatását, a pozitív és negatív formák viszonyát, a motívum és jelképzés szerepét,

–

a fém– és zománcművesség példáit, műfajait,

–

a népvándorlás kori törzsek, a szkíták és a honfoglaló magyarok fém– és ötvösművészetét,

–

a trasszírozás, domborítás, cizellálás eszközeit, műveleteit,

–

a sablontechnika és a sgrafitto alkalmazhatóságát,

–

a limougesi festett zománcot és a grisaille technikát,

–

a szakszerű műhely– és eszközhasználat követelményeit.

Legyen képes:
–

fémműves tárgyalkotási feladatok elvégzésére,

–

a fém felületének trasszírozással, domborítással, cizellálással történő díszítése,

–

a fémlapok zománcozására,

–

a zománccal bevont tárgy kiégetésére,

–

zománcgrafikai és festőzománc technikák alkalmazására,

–

a munkavédelmi szabályok betartására, balesetmentes munkavégzésre.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a fém és a zománc mint tárgyalkotási alapanyag tulajdonságait,

–

a fém– és zománcművesség példáit, műfaji követelményeit,

–

a tárgykészítéshez kapcsolódó tervezés munkafolyamatait, módszereit,

–

a fém– és a tűzzománcozott dísztárgy készítésének technikai feltételeit,

–

a fémalakítás, felületdíszítés és a kőfoglalás lehetőségeit,

–
a zománcműves munkafolyamatokat: a zománcbevonás, –díszítés és a zománcfestés technikáit, a
szárítás, égetés műveleteit,
–

a szakszerű anyag– és eszközhasználat követelményeit,

–

a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–
fémmegmunkálási, –alakítási műveletekre (vágás, darabolás, fúrás, fűrészelés, reszelés, csiszolás,
hajítás, lapítás, kalapálás, vésés, domborítás, trasszírozás, domborítás, cizellálás),
–

fémműves tárgyalkotási (lánc, lemez intarzia, lemez relief) feladatok elvégzésére,

–

a fémek zománcozására,

–

a fémek formára alakítására, zománcozásra történő előkészítésére,

–

a fémek zománccal történő bevonására,

–

a legegyszerűbb zománcdíszítési módok (repesztés, összefolyatás, átégetés) használatára,

–
a legegyszerűbb zománcgrafikai, –festészeti (sablon, sgrafitto, grisaille technika) megoldások
alkalmazására,
–

a zománccal bevont, festett tárgy kiégetésére,

–

életkorának megfelelő szinten, az anyag, eszköz és technikai módszerek megválasztására,

–

gondolatainak tárgyiasult formában való megvalósítására,

–

a helyes munkamenet, a munkavédelmi szabályok következetes betartására.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Fém– és zománcműves műhelygyakorlat
–

tervezés 40 perc

–

tárgykészítés 140 perc

A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő képalkotó
és tervező készségét, a fém– és zománcművesség anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló technikai
jártasságát, szakmai tudását.

A fém– és zománcműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy vagy tárgycsoport a fém– és zománcművesség
műfajából.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon
megválasztott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
–

trasszírozott, domborított, cizellált vagy zománcozással díszített tárgy,

–

zománcozott képsorozat,

–

ékszerkollekció.

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 tervezett és elkészített tárgy.
A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a
tanuló által készített tervvázlat alapján elkészített szabadon választott technikával létrehozott alkotás,
amely lehet:
–

ékszer, öltözék kiegészítő,

–

zománcozott kép.

A munka kivitelezésénél a kiégetés fázisához szaktanári felügyeletre van szükség.

A vizsga értékelése
A fém– és zománcműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
–
a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, tárgytervező, formaalkotó,
felület és díszítményalakító képesség,
–

fém– és zománcműves alapismeret,

–

anyag– és eszközhasználat,

–

az elkészített tárgy összhatása.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Mindazon vizuális művészeti, fém– és zománcművészeti ismeretek átadása, melyek az adott
évfolyamon az igényes tárgyalkotási gyakorlat megvalósításához szükségesek.
–
Mindazoknak a gyakorlati ismereteknek az elsajátítása, melyek képessé teszik a tanulót tervek,
fém– és zománcműves alkotások létrehozására, a feladatnak megfelelő anyag, eszközök és technika
megválasztására.
–
Olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás és igényesség
kialakítása, melyek a fém– és zománcműves területen lehetőséget biztosítanak a filigrán technikával,
rekesz– és sodronyzománc technikával díszített tárgyak készítésére.

Tananyag
Fém– és zománcműves ismeretek
Ékkő és almandin berakású, filigrán díszítésű ötvöstárgyak
Rekesz, sodrony és filigrán zománccal díszített ötvöstárgyak
Fémmegmunkálási eszközök, módok
Az ékszerzománc
A rekeszzománc változatai
Eszközhasználati és munkavédelmi szabályok

Feladatcsoportok
A fémművesség
–

Gepida ékkő berakás

–

Germán almandin berakás

–

Középkori filigrán és bőrtűs díszítésű tárgyak

–

Egyéb művészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához

Hengerlés és dróthúzás
–

A hengerlés eszközei, műveletei. A dróthúzás eszközei, műveletei

Forrasztási eljárások
–

A lágyforrasztás és anyagai, eszközei. A keményforrasztás és anyagai, eszközei

A filigrán technika
–

Sodratok készítése, formára alakítása

Filigrán technikával ékszergarnitúra tervezése, készítése
–

A technikához illő forma, méret, díszítés, színvilág megválasztása

–

A zsinórfonalszerű, vékony filigránhuzalokkal a terveknek megfelelő motívumképzés

–

A kialakított motívumrendszerrel kollekcióképzés

Filigrán és granulák alkalmazása
–

A granulák kialakításának művelete

–

Filigránnal és granulákkal díszített ékszer készítése

–

A kialakított motívumrendszerrel kollekcióképzés

A zománcművészet
–

Ókori görög bordázott zománcok

–

A legrégebbi kínai rekeszzománcok

–

Bizánci rekeszzománc

–

Ottó–kori rekeszzománc

–

Az orosz filigránzománc

–

A kijevi fejedelemségek rekesz– és sodronyzománc emlékei

–

A magyar sodronyzománc

–

Az erdélyi filigránzománc

–

Kortárs művészi példák felsorakoztatása a tanév anyagához

Az ékszerzománc
–

A vörösrézre alkalmas ékszerzománcok fizikai és kémiai tulajdonságai

–

A zománcok fajtái funkció szerint (alapzománc, fedő, vagy díszítő zománc)

–

A zománcok fajtái állag szerint (zománciszap, zománcpor, zománckristály)

–

A zománcok fényáteresztő képesség szerint (transzparens, fondant, opak, opal zománcok)

Próbalapok, színminták készítése
–

Az ékszerzománc tulajdonságainak megtapasztalása

–

Égetési variációk, technikai kísérletek

Huzal– vagy drótzománc tervezése, készítése
–

Egyszerű geometrikus ornamentikával mintaképzés

–
A tárgyalkotás lépései: a huzal formára alakítása, a fémalap zománcozásra történő előkészítése, a
lap ellenzománcozása, az előlap transzparens zománccal történő bevonása, a huzal beégetése az alapba,
égetés után a reve eltávolítása, a huzalközök feltöltése zománckristállyal, szárítás, égetés, a zománcozási
hibák számbavétele, szükség esetén újrafeltöltés, ismételt égetés
Rekeszzománc készítése
–

A műfaji sajátosságokhoz alkalmazkodó képnyelvvel zománcalkotás tervezése

–
A tárgyalkotás lépései: rekeszszalagok készítése, formára alakítása, a felület berekeszelése, a
rekeszek rögzítése, a rekeszközök feltöltése zománccal, szárítás, égetés, a zománcozási hibák
számbavétele, szükség esetén újrafeltöltés, égetés, a felület felcsiszolása, polírozása

Sodrony zománc
–

A sodronyzománc műfaji sajátosságaihoz alkalmazkodó képnyelvvel zománcalkotás tervezése

–
A tárgyalkotás lépései: sodronyok készítése, formára alakítása, rögzítése, feltöltése zománccal,
szárítás, égetés, égetés utáni műveletek

A tanultak alkotó alkalmazása

–

A tanultak egyéni kifejezési szándék szerinti alkalmazása

–

Az összeépítés, keretezés, installálás fontossága, megtervezése

Értékelés, kiállítás rendezés
–

Az év során készített tárgyak értékelése

–

Kiállítás rendezés

Követelmények
A tanuló ismerje:
–

az ötvösművészet legjelentősebb tárgyi emlékeit, technikai vonulatait,

–

a tervezéshez, képi–plasztikai megjelenítéshez szükséges eszközrendszert,

–

az átírás, stilizálás, ornamentikaképzés formai követelményeit,

–

a tárgyalkotás műveleteit,

–

a fémek viselkedését a különböző megmunkálási műveletek során,

–

a legalapvetőbb rekeszzománc technikákat,

–

a kész zománcalkotás megjelenítésének lehetőségeit,

–

a legfontosabb munkavédelmi teendőket.

Legyen képes:
–

a feladatához kapcsolódóan tárgyterveket, műszaki rajzokat készíteni,

–

az alkalmazni kívánt műveletek előkészítésére,

–

a tervszerű, igényes munkavégzésre,

–

rekeszek, sodratok készítésére,

–

filigránhuzalokkal díszített ékszerek készítésére,

–

huzal– vagy drótzománc, rekesz– és sodronyzománccal díszített tárgyak alkotására,

–
a fém– és zománcműves műhely eszközeinek balesetmentes használatára, a környezetvédelmi
előírások betartására.

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Mindazoknak a vizuális művészeti, fém– és zománcművészeti ismereteknek az átadása melyek az
adott évfolyamon az igényes tárgyalkotási gyakorlat megvalósításához szükségesek.
–
Mindazon gyakorlati ismereteknek az elsajátíttatása, melyek képessé teszik a tanulót tervek, fém–
és zománcműves alkotások létrehozására, a feladatnak megfelelő anyag, eszközök és technika
megválasztására.
–
Olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás és igényesség
kialakítása, melyek a fém– és zománcműves területen lehetőséget biztosítanak niello technikával díszített
fémtárgyak, beágyazott zománccal díszített ékszerek, öltözék kiegészítők, képlemezek készítésére.

Tananyag
Fém– és zománcműves ismeretek
A fém– és zománcművesség műfajai, tárgykultúrája
A beágyazott zománc
A niello technika

A királyi Magyarország ötvös központjai, ötvöstárgyai
Fém– és zománcműves ékszerek
Képlemezek
A tervezés képi, plasztikai eszközrendszere
A műszaki rajz
A fém– és zománcművesség anyagai, eszközei, szerszámai
A fémmegmunkálás módjai
Ötvös zománc technikák
Alapvető eszközhasználati, munka–, és környezetvédelmi szabályok

Feladatcsoportok
A fémművesség
–

A magyar fémművesség

–

Ötvös központok a királyi Magyarországon

–

Művészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához

A niello technika megismerése, alkalmazása
–

Nielloval díszített tárgyak bemutatása

–

A mintázatot adó anyag (pép) megismerése

–
A tárgyalkotás műveletei: vésett vájatok feltöltése, a pép beégetése, beégetés után a felületet
lecsiszolása, polírozása

A zománcművészet
–

Román kori beágyazott zománc

–

Rajna vidékén limougesi beágyazott zománc

–

Középköri magyar zománcművészet

–

Kortárs zománcművészi példák felsorakoztatása a tanév tananyagához

A beágyazott zománc
–

A beágyazott zománc változatainak megismerése

–
Sima beágyazott zománc (a rajz körvonalain belüli rész eltávolítása véséssel, maratással,
giluzsálással történik)
–

Áttetsző vagy lapos reliefzománc (az alap domború, esetleg cizellált)

–

Kevert zománc (együtt jelenik meg a rekeszzománc és a beágyazott zománc)

Ékszerek tervezése, készítése
–

A különböző korú, stílusú ékszerek megismerése

–
Életkorhoz, személyhez, alkalomhoz, ruhához illő garnitúrák (függők, melltűk, medálok, gyűrűk,
karkötők, hajdíszek) tervezése
–

Fémalakítási, zománctechnikai eljárások alkalmazása

Ruha kiegészítők tervezése, készítése

–

Divattörténeti ismeretek

–

Az öltözékkel stílus azonos gombok, csatok tervezése, készítése

Ötvös zománccal díszített képlemezek létrehozása
–

A tanult ötvös zománc technikák egyéni alkalmazása

Értékelés, kiállítás rendezés
–

Az év során készített tárgyak értékelése

–

Kiállítás rendezés

Követelmények
A tanuló ismerje:
–

a fém– és zománcművészet legjelentősebb technikai vonulatait, tárgytípusait,

–

az ötvösművészet legjelentősebb tárgyi emlékeit, technikai vonulatait,

–

a tervezéshez, képi–plasztikai megjelenítéshez szükséges eszközrendszert,

–

az átírás, stilizálás, ornamentikaképzés formai követelményeit,

–

a tárgyalkotás műveleteit,

–

a fémek viselkedését a különböző megmunkálási műveletek során,

–

az ékszerkészítés lehetőségeit,

–

a legalapvetőbb beágyazott zománctechnikákat,

–

a kész zománcalkotás megjelenítésének lehetőségeit,

–

a legfontosabb munkavédelmi teendőket.

Legyen képes:
–

a feladatához kapcsolódóan tárgyterveket, műszaki rajzokat készíteni,

–

az alkalmazni kívánt műveletek előkészítésére,

–

a tervszerű, igényes munkavégzésre,

–

ékszerek készítésére,

–

a beágyazott zománctechnikák alkalmazására,

–
a fém– és zománcműves műhely eszközeinek balesetmentes használatára, a környezetvédelmi
előírások betartására.

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A fém– és zománcműves tárgykultúra műfaji sajátosságainak megismertetése.

–
Mindazoknak a vizuális művészeti ismereteknek az átadása, melyek az adott évfolyamon az
igényes tárgyalkotási gyakorlat megvalósításához szükségesek.
–
Mindazon gyakorlati ismereteknek az elsajátíttatása, melyek képessé teszik a tanulót tervek, fém–
és zománcműves alkotások létrehozására, a feladatnak megfelelő anyag, eszközök és technika
megválasztására.
–
Olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás és igényesség
kialakítása, melyek a fém– és zománcműves területen lehetőséget biztosítanak a különböző fémműves,
festő–, és ötvös–zománctechnikával díszített tárgyak, tárgytípusok készítésére.

Tananyag
Fém– és zománcműves ismeretek
A fém– és zománcművesség legjelentősebb stíluskorszakai, tárgytípusai a reneszánsztól a szecesszió
ötvösművészetéig
A látványrajz szerepe a tervezésben
A műszaki rajz szerepe a szerkesztett megjelenítésben
A műhelyrajz szerepe, jellemzői, a műhelyrajz készítésének menete
A fémalakítás, megmunkálás újabb lehetőségei
Festőzománc és ötvös zománc technikák
Alapvető eszközhasználati, munka–, és környezetvédelmi szabályok

Feladatcsoportok
A fémművesség
–

A reneszánsz ötvösművészet

–

A barokk, rokokó ötvösség és kovácsoltvas művesség

–

A klasszicizmus és az empire ötvösművészete

–

A romantikus és a biedermeier ötvösség

–

Szecessziós irányzatok a zománcötvös–művészetben

Fémmegmunkálási eljárások

–

A fémnyomás, és sajtolás anyagai, eszközei, műveletei

–

Kovácsolási eljárások

A zománcművészet
–

Erdélyi zománc

–

Limougesi festőzománc

–

A barokk zománc: miniatúrafestészet

–

Szecessziós irányzatok a zománcművészetben

Sodronyzománc készítése
–

A magyar sodronyzománc emlékei

–
Virágdíszes motívumokkal saját tervezésű, tárgyra szerelhető sodronyzománc lapocskák tervezése,
kivitelezése

Az erdélyi zománc
–

Erdélyi zománcok bemutatása

–

A megismert példák alapján zománctervek készítése

–
A tárgykészítés műveletei: keretelt mezők kialakítása, a keretelt mezők zománcozása, a zománc
felülfestése, luminálása, a zománcmezők közé gyöngy beillesztése

Az azsúrzománc (émail á jour)

–

Azsúrzománccal díszített tárgyak bemutatása

–

A megismert példák alapján zománctervek készítése

–
A tárgykészítés műveletei: a fémkeret kialakítása, a színt elválasztó lemezek kialakítása, alátét
készítése, az azsúrkeret és az ideiglenes alátét rögzítése, a lemezek közötti részek zománccal való
feltöltése, a zománcok beégetése, az ideiglenes alátét eltávolítása, pácolás, felcsiszolás, polírozás

Festőzománc technikák
–

Festés fémoxiddal

–

Festés fondanttal és fémoxidokkal

–

Aranyfestés zománcra

Miniatűrfestészet zománcon
–

A technika megismerése és alkalmazása

A megismert zománctechnikák alkalmazása különböző tárgytípusokon
–

Fémdoboz fedelének díszítése kazettába illeszthető erdélyi zománccal

–

Mérműves azsúrzománc alkotás tervezése

–

Szecessziós azsúrzománcok példájára zománcékszerek tervezése

Követelmény
A tanuló ismerje:

–

az ötvösművészet legjelentősebb tárgyi emlékeit a reneszánsztól a szecesszió koráig,

–

a magyar ötvösművészet legjelentősebb alkotásait, műhelyeit, alkotóit,

–

a tervezéshez, képi–plasztikai megjelenítéshez szükséges eszközrendszert,

–

a zománc– és fémművesség műveleteit,

–

a legalapvetőbb festőzománc és ötvös zománc technikáit,

–

a legfontosabb környezet– és munkavédelmi teendőket.

Legyen képes:
–

fém– és zománcműves látványterveket, műszaki rajzokat készíteni,

–

az alkalmazni kívánt műveletek előkészítésére,

–

a tervszerű, igényes munkavégzésre,

–

a festőzománc technikák alkalmazására,

–

erdélyi zománccal, azsúrzománccal díszített tárgyak alkotására,

–

a műhely eszközeinek balesetmentes használatára, a környezetvédelmi előírások betartására.

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A fém– és zománcműves tárgykultúra műfaji sajátosságainak megismertetése.

–
Mindazoknak a vizuális művészeti ismereteknek az átadása melyek az adott évfolyamon a
tárgytervezéshez szükségesek.

–
Olyan fejlett formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, tudás kialakítása, melyek lehetővé
teszik a művészi igényű tárgytervezést.
–
Mindazon gyakorlati ismereteknek az elsajátíttatása, melyek képessé teszik a tanulót a
tárgyalkotói szándék szerinti fémműves tárgyak, tárgytípusok létrehozására.
–
Felkészítés arra, hogy a tanult festőzománc és ötvös zománc technikákkal különböző funkciójú
képsorozatokat, belső– és külső tereket díszítő zománcalkotásokat hozzon létre.

Tananyag
Fém– és zománcműves ismeretek
A kortárs fém– és zománcművesség tárgykultúrája, műfaji követelményei, alkotói
Cégérek, címerek
Öntészeti eljárások
Fémmegmunkálás, felületkezelés
Lemeztárgyak
Csavarkötés, szegecselés
Festőzománc
Ötvös zománc
A fémmegmunkálás, zománcozás munka–, és környezetvédelmi szabályai

Feladatcsoportok
A fémművesség
–

A modern fémművesség

–

Tárgytípusok

–

Alkotók, alkotóműhelyek

Fémmegmunkálási eljárások
–

Különböző öntészeti eljárások

–

Homokba formázás, precíziós öntés viaszformával

–

Előkészítő eljárások és utómunkálatok

Felületkezelési eljárások
–

A különböző fémek felületkezelési módjának megismerése

–

A galvanizálás

Oldható és oldhatatlan kötések
–

Csavarkötés, szegecselés

Lemezek térbeli alakítása
–

Doboz készítése lemezből, a tető záródása – zsanér, zárszerkezet alkalmazásával

Összetett tárgyak létrehozása
–

Rézlemezből összetettebb funkciót kielégítő tárgyak tervezése és kivitelezése

A zománcművészet
–

A kortárs zománcművészet

–

Alkotóműhelyek, alkotók, tárgytípusok

–

Műfaji sokszínűség

Festőzománc technikák alkalmazása egyéni terv alapján
–

Festés fémoxiddal

–

Festés fondanttal és fémoxidokkal

–

Aranyfestés zománcra

–

Festőzománc és ötvös zománc technikák alkalmazása különböző tárgytípusokon

Cégérek, címerek, emblémák tervezése, készítése
–

A címer formája, a címerpajzs osztása, a mesteralak vagy jelkép és a felirat

–
Különböző funkciójú (ország, város, intézmény, család…) címerek tervezése a heraldikai
ismeretekre építve
–
Különböző tevékenységek (cégek, üzletek, iparágak…) cégéreinek megtervezése, kivitelezése a
tevékenység stilizált, szimbolikus jelével, feliratával
–

Emblémák tervezése stilizált motívumokkal, jelképpé minősült színekkel

Utca és házszámtáblák tervezése, kivitelezése
–
A helység, (település) utca, épület jegyeinek kiemelésével, ornamentikaképzéssel, stilizálással
egyedi irányító, jelölő táblák tervezése

Lakberendezési zománcdíszek tervezése, kivitelezése
–
Adott belső térbe, enteriőrbe a különböző lakberendezési tárgyak (bútor, tükör, doboz, tál…)
díszítő zománcbetéteinek megtervezése, az adott tárgy stílusához, formájához, anyagához alkalmazkodva

Belső tereket díszítő zománcalkotások készítése
–
Különböző funkciójú terekbe (színházterem, ebédlő, bálterem, kártyaszoba, tanterem, folyosó...) a
helyiség stílusához (mérethez, színhez) igazodó nagyméretű muráliák tervezése
–

A tervek kisméretű zománc–makettjeinek elkészítése

Külső teret díszítő zománcmunkák
–
Fiktív vagy valódi épületek (étterem, cukrászda, zöldséges, szálloda...) homlokzatdíszeinek (kapu...)
megtervezése, zománc makettjeinek elkészítése

Vizsgamunka készítése
–
A megtanult fémműves ismeretek, tárgykészítési technikák, eljárások önálló alkalmazásával
tárgyalkotó szándék szerinti egyedi lemeztárgy készítése
–
Tárgyalkotó szándék szerinti egyedi zománctárgy: – címer, cégér, ékszerkollekció, öltözék
kiegészítő, zománcozott képsorozat, lakberendezési tárgy, vagy épületdíszítmény készítése

Értékelés, kiállítás rendezés
–

Az év során készített tárgyak értékelése

–

Kiállítás rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a kortárs fém– és zománcművesség legjelentősebb műhelyeit, alkotóit, tárgytípusait

–

a tervezéshez, képi–plasztikai megjelenítéshez szükséges eszközrendszert,

–

az öntészeti, felületkezelési eljárásokat,

–

a lemeztárgy készítés, összeszerelés műveleteit,

–

a legalapvetőbb festőzománc és ötvös zománc technikáit,

–

a legfontosabb környezet– és munkavédelmi teendőket.

Legyen képes:
–

fém– és zománcműves látványterveket, műszaki rajzokat készíteni,

–

az alkalmazni kívánt műveletek előkészítésére,

–

a tervszerű, igényes munkavégzésre,

–

a festőzománc technikák alkalmazására,

–

az ötvös zománc technikák alkalmazására,

–
a megismert fém– és zománcműves technikákkal, eljárásokkal külső és belső teret díszítő
zománcalkotások készítésére,
–

a műhely eszközeinek balesetmentes használatára, a környezetvédelmi előírások betartására.

Követelmény a továbbképző évfolyam elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a fém– és zománcművészet fogalmát, díszítő szerepét,

–

a fém– és zománcművészet legjelentősebb tárgyi emlékeit, stíluskorszakait, műhelyeit,

–

a fém– és zománcművészet fejlődési szakaszait, technikai vonulatait,

–

a magyar ötvös– és zománcművészet legjelentősebb korszakait, alkotásait, műhelyeit, alkotóit,

–

a fém– és zománcművészet kifejező eszközeit,

–

a tervezéshez, képi–plasztikai megjelenítéshez szükséges eszközrendszert,

–

az átírás, stilizálás, ornamentikaképzés formai követelményeit,

–

a színesfémek, könnyűfémek, nemesfémek anyagára jellemző fizikai és kémiai tulajdonságokat,

–

a zománc– és fémművesség műveleteit,

–

a fémek viselkedését a különböző megmunkálási műveletek során,

–

a filigrán, granulák, niello, rekesz és sodronykészítés, azsúrozás technikáit,

–

a térbeli lemezalakító módokat,

–
a különböző felületkezelési módokat, amelynek ismeretében saját terveit önállóan tudja
megvalósítani,
–
a legalapvetőbb festőzománc és ötvös zománc (a huzal, rekesz, filigrán vagy sodrony zománc; a
beágyazott és az azsúrzománc) technikáit,
–

a felhordott zománc szárítását, égetését, az égetés utáni műveleteket,

–

a kész zománcalkotás megjelenítésének lehetőségeit,

–

a legfontosabb környezet– és munkavédelmi teendőket.

A tanuló legyen képes:
–

a megszerzett ismereteket tűzzománc– és fémműves alkotómunkájába beépíteni,

–
a feladatához kapcsolódóan tér, forma és színtanulmányokat, ornamentikaterveket, fémműves és
zománcműves tárgyterveket, maketteket, magyarázó– és műszaki rajzokat készíteni,
–

munkáin a forma–funkció–díszítmény összhangját megteremteni,

–

az alkalmazni kívánt műveleteket előkészíteni, elvégezni,

–

tervszerű, igényes munkát végezni,

–
a tűzzománc– és fémműves műhely eszközeit balesetmentesen használni, a környezet– és
tűzvédelmi előírásokat betartani.

A művészeti záróvizsga követelménye

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Tűzzománc– és fémműves műhelygyakorlat
A gyakorlati vizsga időtartama
–

tervezési feladat 50 perc

–

tárgyalkotás 190 perc

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: max. 10 perc

A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező
és tárgyalkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló látványértelmező, gondolati tartalomnak megfelelő
elemző, átíró, képalkotó, tervező készségét, a tűzzománc– és fémművesség anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy mutassa be
a tanuló technikai jártasságát, mesterségbeli tudását, művészeti igényességét.

1. A tűzzománc– és fémműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész tárgy vagy tárgycsoport a
tűzzománc– és fémműves műfajokból.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított– tervezési munka alapján, szabadon
választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
–

címer, cégér,

–

ékszerkollekció, öltözék kiegészítő,

–

zománcozott képsorozat,

–

lakberendezési tárgy,

–

épületdíszítmény.

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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített tárgy.

A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a
tanuló által készített tervvázlat alapján megvalósított alkotás, amely lehet:
–

ékszer,

–

öltözék kiegészítő, tarsolylemez,

–

zománcgrafika vagy zománcfestmény.

2. A tűzzománc– és fémműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
–

a zománc– és fémművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,

–

a zománcművészet a művészeti terület fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, stíluskorszakai,

–

a művészeti terület magyar vonatkozásai,

–

zománc– és fémalakítási technikák, műveletek, díszítési módok,

–

a tűzzománc– és fémművesség tűz–, baleset–, egészség– és környezetvédelmi alapismeretei.

A vizsga értékelése
A gyakorlati vizsga értékelése
–

a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség,

–

problémamegoldó és tárgytervező képesség,

–

a terv tartalmi és formai megoldása,

–

a zománc– és fémműves ismeretek gyakorlati alkalmazása,

–

anyag– és eszközhasználat,

–

a forma és díszítmény összhangja, a vizsgamunka összhatása, esztétikuma.

A szóbeli vizsga értékelése
–

a követelményekben meghatározott elméleti tananyag ismerete,

–

a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága,

–

kommunikációs készség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök

Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k)
Zománcégető kemence
Égetési segédeszközök: berakó lap, berakó villa, hőálló kesztyű, hőálló szemüveg
Satupad, szerszámsatu, sikattyú, szorító
Állványos fúrógép
Mérőeszközök: subler, körző, vonalzó, szögmérő
Fémmegmunkáló kéziszerszámok: kézi lemezvágó olló, fémlyukasztó, pontozó, harapó–, csípő–, kúpos–, és
lapos fogó, fémfűrész, reszelő, kalapács, véső, beütő és cizellőr szerszámok, fémkefe
Zománcozó eszközök: spatula, csipesz
Dörzs és porító csésze
Rajzi, grafikai eszközök: ceruza, toll
Festő eszközök: vízfesték, ecset, vizes edény
Konstruáló eszközök: papírvágó olló, snitzer

Vegyszeres tál

FOTÓ ÉS FILM TANSZAK

FOTÓ ÉS FILM MŰHELYGYAKORLAT

A fotó és film műhelygyakorlat célja a fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának
megismertetése, az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése. Célja
továbbá azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak az elsajátíttatása, melyek birtokában a tanulók
képessé válnak önálló alkotások létrehozása a fotós és a filmes nyelv sajátosságok, törvényszerűségek
felhasználásával.
A műhelygyakorlat feladata a fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási
lehetőségeinek megismertetése és alkotó alkalmazása. A képrögzítés és szerkesztés eszközeinek gyakorlati
felhasználása, az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai alapismeretek
elsajátíttatása. A képalkotási lehetőségek megismertetése, kipróbálása, alkalmazása, technikai kísérletek
tervezése és kivitelezése, az utómunkálatok megvalósítása.

Alapfokú évfolyamok

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és egyszerűbb alkalmazási lehetőségeinek
megismertetése néhány példa segítségével.
–

A tanuló fantáziájának, kísérletező kedvének, nyitottságának fejlesztése.

–

Az életkori sajátosságoknak megfelelő elemző, képalkotó képességek kibontakoztatása.

–

Az eszköz– és anyaghasználat terén élményszerű ismeret– és tapasztalatszerzés biztosítása.

–

A társakhoz való pozitív viszonyulás formálása, a segítőkészség alakítása.

–
A munkakörnyezet tisztántartására való igény kialakítása, a fegyelmezett munkavégzés
szabályainak elsajátíttatása.

Tananyag
Álló– és mozgóképi ismeretek
Ízelítő néhány hazai vagy külföldi alkotó munkájából
A fénnyel, a fényérzékeny anyaggal való kísérletezés
A fotogram, kemogram, frottázs alapjai
Képalkotás egyszerű digitális technikával (mobiltelefon, kompakt fényképezőgép)
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Camera obscura, lyukkamera

Camera obscura, lyukkamera készítése és használata
Ismerkedés a kinetoszkóppal
–

12 képes fázisrajz–csík készítése

Fényképezőgép, kamera a gyakorlatban
–
Önálló felvételek készítése egyszerű képrögzítő eszközökkel (mobiltelefon, digitális
fényképezőgép)
–

Az eszközök megóvása, szakszerű kezelése

Árnykép
–

Rövid történetet, jelenetet feldolgozó árnyképsorozat készítése

Fotogramok
–

A fény, a tér és az idő összefüggéseinek kutatása

–

A fényérzékeny papír jellemzőinek, az előhívónak és rögzítőnek gyakorlati kipróbálása

–

A fény útjába helyezett tárgy megvilágításának lehetőségei

–

Fotogramok, kemogramok, frottázsok létrehozása

–

Lapozható, sodorható képsorok készítése

–

Képregény–vázlatok elkészítése

–

Szendvicsdia komponálása, képi megjelenítése

–

Egyéni próbálkozások, újszerű hatások létrehozása

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a fotóművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül,

–

az álló– és mozgókép közti alapvető különbségeket,

–

a rendelkezésére álló képrögzítő eszközöket,

–

a laboreszközöket,

–

a nézőpont, kompozíció fogalmait.

Legyen képes:
–

megfigyelni az alapvető fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi kifejezésben alkalmazni,

–

fotó– és filmalkotásokat tanári segítséggel elemezni.

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének bemutatása.

–

A fotós és a filmes nyelv sajátosságainak, törvényszerűségeinek tanulmányoztatása.

–
A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási lehetőségeinek
megismertetése.

–
A nézőpont, a képkivágás megválasztási szabályainak, képi következményeinek, valamint az
egyszerű képregény–vázlat elkészítésének megismertetése, mozgó, mozgatható képek, képsorozatok
előállításának gyakoroltatása.
–

Az esztétikum iránti igény és befogadóképesség fejlesztése.

–

Nyitottságra, problémaérzékenységre való felkészítés kisebb feladatok önálló megoldása által.

–

A módszeres munkavégzés gyakoroltatása.

–
Saját munkák elemző értékelésének, rendezésének, rendszerezésének, dokumentálásának
alkalmaztatása.

Tananyag
Álló– és mozgóképi ismeretek
Szemelvények a fotográfia és a filmművészet technikatörténetéből
A fotó– és filmművészet néhány emblematikus alkotásának megismerése
Kameramozgások
Álló és mozgó tárgy, személy követése statikus és mozgó kameraállásból
Különböző képkivágások (plánok)
Egy kitalált vagy felépített jelenet plánokra bontása (premier plán, kistotál, nagytotál)
Rövidfilmes kísérletek a tapasztalatok alapján
A mozgókép készítés néhány szabálya
A fénnyel, a fényérzékeny anyaggal való kísérletezés
Fotogram, kemogram, frottázs létrehozása
analóg vagy digitális fényképezőgéppel, mobiltelefonnal felvételek létrehozása

Képpár, képsor, képsorozat fogalma, dramaturgiai lehetőségei
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
A fényképezőgép és a kamera
–

A nézőpont megválasztásának képi hatása

–
A fénymérés alapjai, a záridő, fényrekesz (blende) összefüggéseinek és jelentőségének gyakorlati
megismerése
–

A kameramozgások fajtái és ezek variációi (svenkelés, emelés, süllyesztés, kocsizás)

A plánok kapcsolata
–
plán)

A képkivágások (plánok) rendje (premier–, szekond–, bőszekond–, amerikai–, kistotál–, nagytotál

–

A jelenetek hosszának változatos alkalmazása

–

Rövidfilmes kísérletek és tapasztalatok

Fotogramok, camera obscura felvételek
–

A fény, a tér és az idő összefüggéseinek kutatása

–

A fényérzékeny papír jellemzői, az előhívók és rögzítők működése

–

Átlátszó, félig átlátszó, átlátszatlan tárgyak megvilágításának lehetőségei

–

Transzparencia, reflexió

–

Fotogramok, kemogramok, frottázsok létrehozása

–

Tónusátmenetek kipróbálása

–

Nyomhagyás különféle eszközökkel és anyagokkal a fényérzékeny papíron

–

A fotogramok képsorokba, sorozatokba rendezése

–

A mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel

–

Egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban

–

Egyéni próbálkozások, újszerű hatások létrehozása

Értékelés és kiállítás–rendezés

Képalkotás egyszerű digitális technikával (mobiltelefon, kompakt fényképezőgép)
–

Képpárok, képsorozatok létrehozása

–

A kiválasztott fotók szerkesztése számítógépben

–

A képek nyomtatása, párokba, sorozatokba rendezése

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a fotó– és filmművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül,

–
a természetes és mesterséges fényforrásokat, tudjon különbséget tenni hatásmechanizmusuk
között,
–

a képkivágások (plánok) képalakító hatását,

–

az optikai képalkotás fogásait, fogalmait, lehetőségeit,

–

a mozgóképkészítés alapvető szabályait,

–

a nézőpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria fogalmát.

Legyen képes:
–

a tanult képzőművészeti technikákat, módszereket saját munkáiban alkalmazni,

–

egyszerű képregény–vázlatot elkészíteni, mozgó, mozgatható képeket, képsorozatokat előállítani,

–

saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, rendszerezni, dokumentálni.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának megismertetése.

–
A képelemzések során az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális hátterének felismertetése
az összefüggések alapján.
–
A fényképezés és a filmkészítés anyagainak, eszközeinek és alkalmazási lehetőségeinek további
megismertetése.
–

A képalkotási lehetőségek mélyítése, a tanultak kipróbáltatása és alkalmaztatása.

–

Az idő–, és térbeli változás, mozgás, fejlődés, haladás képi kifejezésének megismertetése.

–

A storyboard készítésének elsajátíttatása.

–

A képrögzítő és szerkesztő eszközök gyakorlati felhasználásának bemutatása.

–
Azoknak az elméleti és gyakorlati tudnivalóknak az elsajátíttatása, melyek birtokában a tanulók
képessé válnak önálló alkotások létrehozása a fotós és a filmes nyelv sajátosságok, törvényszerűségek
felhasználásával.

–

Az értékes munkák kiválogatásának, a rendszerezésének és kiállítási módjainak elsajátíttatása.

–

Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészítés.

–

Az interaktivitás (személyközi kapcsolatok aktivitása, kooperáció) elmélyítése.

Tananyag
Álló– és mozgóképi ismeretek
A fotográfia és a filmművészet rövid technikatörténete
Néhány jelentős alkotóművész ismerete műveiken keresztül
A fotó– és filmművészet jelentős magyar alkotói
A helyes expozíció fogalma, szerepe, jelentősége
A fénymérés
Digitális technikai alapismeretek
Ritmus, ismétlés, kiemelés, elhagyás, szimmetria fogalma
A képkivágások (plánok), a helyes nézőpont
A kollázs, montázs mint formanyelv
Közelítés és nyitás zoom–objektívvel
Közelítő és nyitó felvételek, kameramozgások vágási lehetőségei
A mozgóképkészítés szabályai
Digitális vágóprogram megismerése
Folyamat– és mozgásábrázolás a művészetben
A felvételek technikai, tartalmi és esztétikai minősége

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Fotogramok
–

A fény, a tér és az idő összefüggéseinek kutatása

–

A fényérzékeny papír jellemzőinek, az előhívónak és rögzítőnek gyakorlati kipróbálása

–

Térbeli manipuláció a fotópapírral (hajtogatás, vágás), megvilágítás, előhívás

–

Irányított roncsolás (tépés, égetés), megvilágítás, előhívás

–

A mozgás illúziója

–

Szendvicsnegatív készítése

–

Egyéni próbálkozások, újszerű hatások létrehozása

Fotóséta a város, település előre meghatározott helyszínein
–

Szituációs gyakorlatok

–

Az adott urbánus tér atmoszférájának bemutatása

–

Kreatív, egyedi témakeresés a helyszín adottságaihoz igazodva

–

Az elkészült fotók szelektálása, majd szerkesztése számítógépen

–

A kiválasztott képek nyomtatás

–

5–10 képből álló fotósorozatok, valamint képpárok létrehozása

Kreatív feladatok

–

Egyéni nézőpont és kompozíciós rend megválasztása

–

Ritmus, ismétlés, kiemelés, elhagyás, szimmetria megjelenítése az alkotásokban

–

Spontán és rendezett fotók készítése

–

Az idő–, és térbeli változás, mozgás, képi kifejezése a fotó és a film formanyelvén keresztül

–

Képsorozatok készítése digitális fényképezőgéppel

–

Storyboard létrehozása rajzolással, kollázs technikával

–

Forgatási terv elkészítése, filmetűd forgatása stábmunkában

Utómunkálatok
–

Analóg, fekete–fehér felvételek készítése, filmhívás

–

Digitális fotók szerkesztése számítógépben

–

A fotók nyomtatása

–

A leforgatott nyersanyag digitalizálása

–

A vágóprogram alkalmazása

–

A felvételek igényes megjelenítése webes felületeken

Vizsgamunka készítése
–

A tanult technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó vagy filmalkotás, dokumentálás

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény

A tanuló ismerje:
–

a fotó– és filmművészet néhány jelentős alkotóját műveiken keresztül,

–

a nézőpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás fogalmait,

–
a kameramozgások, a jelenetek képsorokra bontását, a képsorok megszerkesztésének elveit,
módszereit,
–

azokat a kreatív technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi kifejezéséhez,

–

digitális fotótechnika alapjait,

–

folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a művészetben,

–

a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai szabályokat.

Legyen képes:
–

fotogramok, valamint különböző fotók felhasználásával montázsokat létrehozni,

–

a számítógépes képszerkesztő programok alapvető lehetőségeit,

–

az idő–, és térbeli változást, mozgást, fejlődést, haladást képileg kifejezni,

–

storyboard–ot készíteni,

–
önálló nézőpontot kiválasztani, egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak alapján megfelelő
segítséggel filmet forgatni,
–

saját munkáit elemzően értékelni, rendezni, rendszerezni, dokumentálni,

–

a baleset–, munka–, és környezetvédelmi szabályokat betartani.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a fotó és filmtörténet néhány jellemző alkotását,

–

a fotó– és filmművészet néhány kiemelkedő hazai és külföldi képviselőjét,

–

az álló– és mozgókép közti lényeges különbségeket,

–

a rendelkezésére álló képrögzítő eszközöket,

–

azokat a kreatív technikákat, amelyeket felhasználhat mondanivalója képi kifejezéséhez,

–

a folyamat– és mozgásábrázolás jellegzetességeit a művészetben,

–

a nézőpont, kompozíció, ritmus, ismétlés, szimmetria, kiemelés, elhagyás fogalmait,

–

a rajz– és animációs filmek készítésének elveit (lapozható, sodorható képsorok),

–

a laboreszközöket,

–

a képkivágások (plánok) képalakító hatását,

–

a mozgóképkészítés alapvető szabályait,

–

a kameramozgásokat, a jelenetek képsorokra bontását,

–

a fotózással és a filmezéssel kapcsolatos személyiségjogokat, etikai szabályokat,

–

a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.

A tanuló legyen képes:
–

megfigyelni az alapvető fény–árnyék jelenségeket, és tapasztalatait a képi kifejezésben alkalmazni,

–

képi gesztusokat, ábrákat, fotó– és filmalkotásokat tanári segítséggel elemezni,

–

az idő– és térbeli változást, mozgást, fejlődést, haladást képileg kifejezni,

–

egyszerű képregény–vázlatot elkészíteni, mozgó, mozgatható képeket, képsorozatokat előállítani,

–

fotogramok, valamint különböző fotók felhasználásával montázsokat létrehozni,

–

storyboard–ot készíteni,

–

csendéletet, csoportképet, tájképet, városképet, életképet fotózni,

–

saját munkáit elemzően értékelni, rendezni,

–
önálló nézőpontot kiválasztani, egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak alapján megfelelő
segítséggel filmet forgatni,
–

a tanult képzőművészeti technikákat, módszereket saját munkáiban is alkalmazni,

–

a baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat betartani.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Fotó és film műhelygyakorlat
–

tervezés 40 perc

–

fotó és film készítés 140 perc

A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
alkotó képessége. A koncepció tükrözze a tanuló a fotó– és filmművészet anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. Az elkészített mű mutassa be a
tanuló fotó– és filmtechnikai jártasságát, tudását.
A fotó és film műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotósorozat vagy filmalkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – a koncepció alapján, a tanult technikai ismeretek
segítségével megvalósított fotó vagy filmalkotás, amely lehet:
–

fotó – camera obscura –fotogram sorozat,

–

mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel,

–

egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban,

–

képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján,

–

storyboard és film, filmrészlet készítése.

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 készített fotósorozat vagy filmalkotás.
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervek vagy képes forgatókönyv alapján elkészített alkotás,
amely lehet:
–

tárgyfotó sorozat,

–

környezetfotó sorozat,

–

rövid tárgy–animáció,

–

ritmusgyakorlat készítése mozgóképi eszközökkel.

A vizsga értékelése
–

a fényképezés és filmezés eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata,

–

a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása,

–

a képkivágások, képalakító eljárások ismerete,

–

önállóság, eredeti látásmód.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, technikatörténetének
megismertetése.
–

Az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése.

–
Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai ismeretek
elsajátíttatása.
–

Újabb technikai kísérletek megtervezésének és kivitelezésének megismertetése.

–

Szinopszis írásának, a forgatókönyv felépítésének, szerkezetének, használatának megismertetése.

–

A tartalom és a művészi kifejezés összefüggéseinek megértetése.

–
A fotó–, és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazási lehetőségének
elsajátíttatása.
–
A megtanult képzőművészeti technikák és kreatív módszerek egyre önállóbb beépítése az alkotó
munkába.
–

Az utómunkálatok szakszerű megvalósítása.

–

A kész munkák webes megjelenítésének lehetőségei, szabályai.

–

A munkafolyamat résztvevőivel való együttműködés fontosságának tudatosítása.

–

A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartása.

Tananyag
Álló– és mozgóképi ismeretek
A fotográfia és a filmművészet rövid technikatörténete
Néhány jelentős alkotóművész ismerete műveiken keresztül
Magyar alkotók a fotó– és filmművészetben
Expozíciós alapfogalmak (zársebesség, blende, érzékenység)
A fénymérés
Különböző fényviszonyok, megvilágítások fajtái
Szinopszis írása, a forgatókönyv felépítése, szerkezete, használata
Snittek ritmusa
A jelenetek felépítésének rendje, variációs lehetőségek
A tartalom és a művészi kifejezés összefüggései

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Portréfényképezés
–

A portréfotózás gyakorlata különböző gyújtótávolságú objektív használatával

–

A portré megvilágításának változatai (egylámpás, kétlámpás és háromlámpás megoldások)

–

Az elkészült fotókból sorozatok összeállítása számítógép segítségével

Montázsgyakorlatok
–

A jelenetek (snittek) jellegének és hosszának megválasztása

–

Plán kapcsolások

–

Számítógépes vágóprogramok gyakorlati alkalmazása

Rövidfilmkészítés
–

Szinopszis elkészítése

–

Forgatókönyv írása a szinopszis alapján

–

Rövidfilm forgatása stábmunkában

Utómunkálatok
–

A negatív, pozitív eljárásmódok, filmhívás, nagyítás

–

Digitális utómunka

–

A leforgatott nyersanyag digitalizálása

–

A vágóprogram alkalmazása

–

Zenei részletek, hangeffektek alkalmazása

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét,

–

a fotótörténet legnagyobb korszakait,

–

a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit,

–

a kamera működését,

–

a fotózás és filmezés technikai és alkotói folyamatát,

–

a plánok összekapcsolásának szabályait,

–

a különböző kompozíciós rendszereket, a lényegkiemelés eszközeit,

–

a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat,

–

a filmkészítés elő– és utómunkálatait,

–

a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait,

–

a munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–

saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni,

–

spontán helyzeteket kreatív módon megörökíteni,

–

helyesen exponálni,

–

a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságát tudatosan alkalmazni,

–

a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatív módszereket munkáiba beépíteni,

–

a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni,

–

együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel,

–

az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, honlap),

–

a baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat betartani.

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, technikatörténetének
megismertetése.
–

Az alkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése.

–

A fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályainak megismertetése.

–

Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai ismeretek elmélyítése.

–

A mozgóképi formanyelv tudatos alkalmaztatása.

–
A fotográfiák módosítási lehetőségeinek, a műtermi felvételek és videóklip készítésének, az
utómunkálatok módszereinek elsajátíttatása.
–

Az álló– és mozgóképi eszközök fejlesztési irányainak követése.

–
Az elkészült alkotások esztétikus formában történő dokumentálása és bemutatása (kiállítás,
honlap).

–

A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása.

–

A stáb munkájában való aktív, kreatív részvétel fejlesztése.

Tananyag
Álló– és mozgóképi ismeretek
A fotográfia és a filmművészet rövid technikatörténete
Néhány jelentős alkotóművész ismerete műveiken keresztül
Magyar alkotók a fotó– és filmművészetben
Egész– és félalakos felvételek szabályai, lehetőségei
Az aranymetszés fogalma, jelentősége a képszerkesztésben
Munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok

Feladatcsoportok
Fotográfiák módosítása
–

Képsorok, képsorozatok készítése a tanult technikai lehetőségek felhasználásával

–

A munkák átkomponálása, módosítása képszerkesztő program segítségével

Műtermi felvételek
–

Álló– és mozgófigurák megvilágítási módjai (főfény, derítőfények)

–

Eltérő hátterek alkalmazása

–

Kísérletek a blue–box technikával

Videóklip készítése
–

A zenei anyag kiválasztása

–

A zenei hangulatot kifejező tudatos és rögtönzött felvételek készítése

–

Szokatlan nézőpontok és kameraállások használata

–

A jelenetek sorrendjének variációs lehetőségei

–

A leforgatott anyag utómunkálatai számítógépes programok segítségével

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét,

–

a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit,

–

a fotózás és filmezés technikai és alkotó folyamatát,

–

a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat,

–

a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit,

–

a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat,

–

a filmkészítés elő– és utómunkálatait,

–

a kész munkák webes megjelenítésének lehetőségeit, szabályait,

–

a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait,

–

a munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–

saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni,

–

spontán helyzeteket kreatív módon megörökíteni,

–

a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságait tudatosan alkalmazni,

–

a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatív módszereket munkáiba beépíteni,

–

a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni,

–

együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel,

–

az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, honlap),

–

a munka–, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani.

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, technikatörténetének
megismertetése.
–

A fotó–, és filmalkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése.

–

A fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályainak, valamint a reklámetika megismertetése.

–

Az álló– és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai ismeretek elmélyítése.

–

A reklámfotó sajátosságainak megismertetése.

–
Tárgy– és figura fotózási módszereinek elsajátíttatása műtermi és természetes körülmények
között.

–

Tervezett vagy aktuális eseményen keresztül a fotóriport–készítés lehetőségeinek bemutatása.

–

Jelenetsorok rendezésének, montírozásának és utóhangosításának elsajátíttatása.

–

Reklámfilm forgatásának gyakoroltatása stábmunkában.

–
Tervezési készség, képesség továbbfejlesztése, új ötletek, megoldások kipróbáltatása és
alkalmaztatása.
–

Egyéb utómunkálatok szakszerű megvalósításának megismertetése.

–

A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása.

Tananyag
Álló– és mozgóképi ismeretek
Adott témához kapcsolódó rövid technikatörténet
Adott témához kapcsolódó külföldi és hazai alkotók a kortárs fotó– és filmművészetben
A kompozíciós szerkesztési elvek az álló– és mozgóképben
Kompozíció sémák a képzőművészetben
A kép és a szöveg egymásra hatása
Műtermi fotográfia
Tipográfia
Reklámetika
Számítógépes szerkesztőeszközök ismerete
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Reklámfotó
–

Tárgy és figura fotózása műtermi és természetes körülmények között

–

A képek feldolgozása számítógép segítségével

–

Tipográfia gyakorlati alkalmazása

–

A nyomtatás gyakorlati megvalósítása

Fotóriport
–

Tervezett vagy aktuális esemény dokumentálása

–

Az elkészült felvételek sorozatba rendezése

Reklámfilm
–

Témaválasztás

–

Reklámozandó tárgyhoz kreatív történet megírása

–

Storyboard készítése

–

A reklámfilm leforgatása stábmunkában

–

Számítógépes utómunka (vágás, trükkök, zene)

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:

–

a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét,

–

a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit,

–

a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat,

–

a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit,

–

a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat,

–

a filmkészítés elő– és utómunkálatait,

–

kész munkák webes megjelenítésének lehetőségeit, szabályait,

–

a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait,

–

a munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–

megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok összefüggéseit

–

bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban ábrázolni,

–
a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos alkalmazására,
vágóképek kiválasztására,
–
a fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási, és egyéb lehetőségeket
alkalmazni,
–
storyboard–ot, forgatási vázlatot készíteni, egyszerű forgatókönyvet írni, hanganyaggal ellátott
filmet készíteni,
–

a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően alkalmazni,

–

a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni,

–

együttműködni, a munkafolyamat résztvevőivel,

–

az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, honlap),

–

a munka, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani.

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A fényképezés és a mozgófilm–készítés történetének, műfajának, technikatörténetének
megismertetése.
–

A fotó–, és filmalkotások történelmi, társadalmi és kulturális összefüggéseinek megértetése.

–

A fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályainak bemutatása.

–

Különböző megvilágítási módszerek kombinációjának megismertetése.

–
A fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási és egyéb lehetőségek tudatos
felhasználtatása.
–
A kameramozgások, képkivágások, trükkök alkalmazási lehetőségeinek elsajátíttatása a
mondanivalónak megfelelően.
–

A professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeinek megismertetése.

–
Tervezési készség, képesség továbbfejlesztése, új ötletek, megoldások kipróbáltatása és
alkalmaztatása.
–

Egyéb utómunkálatok szakszerű megvalósítatása.

–

A munka–, tűz és balesetvédelmi szabályok betartatása.

–
Az egész éves tudatos tervezésben és a gyakorlati munkában való aktív részvétel igényének
kialakítása.
–

Felkészítés az elkészült alkotások kiállításra kész összeállítására és önálló bemutatására.

Tananyag
Álló– és mozgóképi ismeretek
Adott témához kapcsolódó rövid technikatörténet
Adott témához kapcsolódó külföldi és hazai alkotók a kortárs fotó– és filmművészetben
Különböző megvilágítási módszerek kombinációja
A fényérték fogalma
A mélységélesség fogalma
Baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályok

Feladatcsoportok
Fotótörténet (esszé) fényképezése
–

Előzetes tervezés

–

Megrendezett vagy spontán jelenetek fényképezése adott fénynél

–

Felvételek készítése eltérő nézőpontokból, különböző látószögű objektívekkel

–

Történet 5–6 jellegzetes képre való redukálása

–

Összeállítás

Videóklip forgatása
–

A zenei anyag kiválasztása

–

Forgatási ötletek, gegek összegyűjtése

–

A forgatókönyv elkészítése

–

Felvételezés többszörös forgatással

–

A klip végleges elkészítése vágással. A zenei ritmus előnyei

–

Vizsgamunka készítése

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét,

–

a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit,

–

a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat,

–

a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit,

–

a professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeit,

–

a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat,

–

a filmkészítés elő– és utómunkálatait,

–

a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait,

–

a munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–

megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok összefüggéseit,

–

bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban ábrázolni,

–
a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos alkalmazására,
vágóképek kiválasztására,
–
a fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási, és egyéb lehetőségeket
alkalmazni,
–
storyboard–ot, forgatási vázlatot készíteni, egyszerű forgatókönyvet írni, hanganyaggal ellátott
filmet készíteni,
–

a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően alkalmazni,

–

a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni,

–

együttműködni, a munkafolyamat résztvevőivel,

–

az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, honlap),

–

a munka, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani.

Követelmény a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a fotózás és filmezés történetét, technikatörténetét,

–

a legújabb hazai és nemzetközi fotó– és filmművészeti törekvéseket és azok képviselőit,

–

a kamera működését,

–

a professzionális kamerák alapvető felhasználási lehetőségeit,

–

a fotózás és filmezés technikai és alkotó folyamatát,

–

a filmkészítés elő– és utómunkálatait,

–

a plánok összekapcsolásának szabályait, a szubjektív kamerás felvételsorokat,

–

a különböző kompozíciós rendszereket, a lényeg kiemelés eszközeit,

–

a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat,

–

a fotó– és filmkészítés etikai és jogi szabályait,

–

a munkavédelmi tudnivalók.

A tanuló legyen képes:
–

saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni,

–

megérteni a téma és tartalom, továbbá a társadalmi és a kulturális kapcsolatok összefüggéseit,

–

bonyolultabb folyamatot, jelenséget, szituációkat képsorokban, sorozatokban ábrázolni,

–

spontán helyzeteket kreatív módon megörökíteni,

–

konkrét eseményt előzetes szempontok alapján megörökíteni,

–
a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos alkalmazására,
vágóképek kiválasztására,
–

a megtanult képzőművészeti technikákat és kreatív módszereket munkáiba beépíteni,

–
a fotózás során elsajátított képszerkesztési, képkivágási, nagyítási, és egyéb lehetőségeket
alkalmazni,
–
storyboard–ot, forgatási vázlatot készíteni, egyszerű forgatókönyvet írni, hanganyaggal ellátott
filmet készíteni,
–

a kameramozgásokat, képkivágásokat, trükköket, a mondanivalónak megfelelően alkalmazni,

–
a fotó– és filmkészítéshez kapcsolódó számítógépes programokat alkalmazni, igényes módon
webes felületen bemutatkozni (honlap),
–

együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel,

–

az elkészült alkotásait esztétikus formában dokumentálni és bemutatni (kiállítás, album),

–

a munka–, tűz és balesetvédelmi szabályokat betartani.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Fotó és film műhelygyakorlat
A gyakorlati vizsga időtartama
–

tervezés 50 perc

–

fotó vagy film készítése 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,
alkotó képessége. A koncepció tükrözze a tanuló fotó és filmművészeti ismereteit. Az elkészített mű
megoldása mutassa be a tanuló fotó és filmtechnikai jártasságát, tudását, művészi igényességét.

1. A fotó és film műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotósorozat vagy filmalkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – képi vagy szöveges koncepció alapján, a tanult technikai
ismeretek segítségével megvalósított alkotás, amely témája alapján lehet:
–

portrésorozat,

–

reklám/divatfotó sorozat,

–

riport/autonóm riport

–

megrendezett fénykép

–

kísérleti fotó/film

–

kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó képsorozat,

–

ritmusképzés álló– és mozgóképi eszközökkel,

–

rövidfilm.

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotósorozat vagy filmalkotás.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat, tervvázlatok vagy képes forgatókönyv alapján elkészített
alkotás, amely lehet:
–

portréfotó sorozat,

–

reklámfotó sorozat,

–

riport/autonóm riport,

–

megrendezett fénykép,

–

mozgást kifejező mikrotörténet,

–

fotó– vagy filmtechnika alkalmazásával készített montázs.

2. A fotó és film műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
–

az álló– és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai,

–

a fotózás és a filmezés technikái,

–

a fényképezés és filmkészítés története,

–

a fotó– és filmművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,

–

– a magyar fotó– és filmművészet jeles képviselői,

–

egészség– és környezetvédelmi alapismeretek.

A vizsga értékelése
A gyakorlati vizsga értékelése
–

lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete,

–

a képkivágások és a képalakító lehetőségek alkalmazása,

–

kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása,

–

a koncepció eredetisége, átgondoltsága,

–

a megvalósítás minősége,

–

a tanult ismeretek kreatív alkalmazása.

A szóbeli vizsga értékelése

–

a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,

–

a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága,

–

kommunikációs készség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Munkaasztalok, székek
Repró–állvány, fotóállvány
Fotónagyító
Fotólámpa, sötétkamra lámpa
Fényképezőgép tartozékokkal (digitális tükörreflexes, valamint manuális módban használható, analóg)
Videokamera
Projektor
Erősítő, keverő, mikrofon
Fotólabor eszközök
Zárható vegyszertároló szekrény (veszélyes anyagok alkalmazása esetén)
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k)
Sötétítő eszköz
Tintasugaras, vagy lézeres nyomtató
Számítógép, képszerkesztő és vágóprogramok
A továbbképző évfolyamokban ajánlott eszközök:

3 db fejgenerátoros műtermi vaku (kiegészítő felszerelések, vakufénymérő, fotóháttér...)

KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA TANSZAK

KÖRNYEZET– ÉS KÉZMŰVES KULTÚRA MŰHELYGYAKORLAT

A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat célja a környezetkultúra és a kézműves tevékenységek
iránti nyitottság kialakítása, az általános és szakirányú ismeretek átadása révén a környezettudatos
magatartás, az igényes kézműves tárgyalkotás képességének megalapozása. Célja továbbá a
munkakultúra, a feladattudatos, kitartó munkavégzés alapjainak elsajátítatása, azoknak az elméleti és
gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig biztosítják a meghatározott
célú feladat, alkotómunka elvégzését. Mindezzel a környezetharmonikus életvitel, a környezetalakítás
képességének, az értékteremtés, –megőrzés igényének kialakítása.
A műhelygyakorlat feladata a környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ széleskörű megismertetése, a
kézműves tevékenységek szerepének feltárása a mindennapi életben és a modern viszonyok közt. A hazai
és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő alkotásain keresztül megismertetni a tanulókkal a tárgykultúra
funkcionális területeit, a felhasználható anyagokat, tulajdonságaikat, az alkalmazott eszközöket,
használatukat, a készítési technikákat, az esztétikai törvényszerűségeket. Feladata emellett az ismeretek
alkotó jellegű alkalmazásának elsajátítatása, a múlt értékeinek a mai környezet– és tárgykultúrába való
szerves beépítési lehetőségeinek felismertetése. A hagyományok megismertetésével múltunk,
népművészeti és iparművészeti örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a hovatartozás–tudat
mélyítése. Más korok és népek környezet– és tárgykultúrájának megismertetésével a látásmód szélesítése,
az empátia és a tolerancia kialakítása. Tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen keresztül, a
tárgy, a környezet és az ember viszonyának felfedeztetése, a természethez, környezethez való kötődés
mélyítése, a helyes felhasználói és fogyasztói magatartásformák kialakítása. Az alkotói tevékenységen
keresztül a manuális és konstruáló képességek fejlesztése, az esztétikai érzékenység és ítélőképesség
mélyítése, az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése. A környezet– és kézműves
kultúra műhelymunka baleset– és környezetvédelmi előírásainak megismertetése.

Ennek érdekében az oktatás a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve az alapfok és a továbbképző
évfolyamain egyaránt hangsúlyosan alapoz a gyűjtőmunkára, a rekonstruálás és az átírás metodikájára, a
kreativitásra. Az elsajátítandó elméleti és gyakorlati témakörök, tartalmak komplex szemlélettel,
egymással szintézisben lévő rendszert alkotva jeleníthetők meg a tanítás folyamatában. Az élményszerű
tapasztalatszerzés, az önművelés megalapozása érdekében javasolt könyvtár–, múzeum– és kiállítás–
látogatások beépítése a műhelymunkába.

Alapfokú évfolyamok

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.

–
A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ területeinek bemutatása, a kézműves
tevékenységek szerepének feltárása. Irányított megfigyelések által élményszerű tapasztalatszerzés
biztosítása.
–

A környezet– és kézműves kultúra műhely és a műhelymunka megismertetése.

–
A tárgyalkotás során alkalmazható egyszerű technikák elsajátíttatásával a manuális és konstruáló
képességek fejlesztése.
–

A felhasználható anyagok, az alakításukhoz szükséges eszközök megismertetése.

Tananyag
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek
Környezet és környezetkultúra, tárgy és tárgykultúra

Természetes és mesterséges környezet elemei, alkotói
Az ember tárgykészítő tevékenysége, a tárgyak szerepe
Tárgyelemzés alapvető szempontjai
Ősi, kézműves és ipari tárgyformálás
A környezet– és kézműves kultúra műhelymunkájának alapjai
A kézműves tárgyalkotás alapanyagai: a növényi részek, a textilek, a papír, az agyag alapvető
tulajdonságai, alakításuk egyszerű technikái
A kézműves tárgyalkotás eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
A tárgyalkotás alapvető fázisai
Környezetkultúra – természeti környezet, épített környezet: település, lakhely
Környezettervezés, az ember környezetalakító tevékenysége
A makettkészítés alapjai
Ünnepi alkalmak
A mese világa

Feladatcsoportok
–

A környezet– és kézműves kultúra műhely

–

A környezet– és kézműves kultúra műhely berendezése

–

Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok

–

A műhelymunka rendje

–

A műhelymunka alapvető magatartási és munkavédelmi szabályai

Tárgyalkotási ismeretek
–

A kézműves tárgyalkotás sajátosságai

–

A tervezés lépései

–

Formák, színek kifejezőereje

–

A tárgyalkotás alapvető fázisai

–

A tárgyak harmóniája, esztétikája

A kézművesség anyagai, technikái
–

A környezet anyagai

–

Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk

–

Textúrák és faktúrák

–

A növényi részekből készíthető tárgytípusok. Egyszerű tárgyalkotási technikák

–

A textilből készíthető tárgyak köre

–

Textilfestés, mintázás nyomhagyási technikákkal

–

Tárgykészítés a mintázott textilekkel

–

Egyszerű fonástechnikák

–

Papír alkalmazása az alkotótevékenységben

–

Az agyag felhasználása a tárgyalkotásban

A lakhely és a lakáskultúra

–

Összhangban a természettel: törzsi kultúrák, modern viszonyok

–

Az épített környezet vizsgálata

–

Településtípusok, a falu és a város sajátosságai

–

Az épületek típusai funkcionalitásuk alapján

–

Építészeti megoldások vizsgálata természeti népeknél, a népi kultúrában

–

A lakhely funkciói, beosztás, alaprajz

–

Az épületek és a külső terek kapcsolata, harmóniája. Parkok, udvarok, kertek

–

Településmakettek, épületmakettek, külső terek tervezése, készítése

–

A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában

–

Alkalmak és szokások

–

Az ünnepek megnyilvánulása a környezet– és tárgykultúrában

–

Alkalmak, szereplők, helyszínek, díszletek, kellékek

–
Tárgykészítés, környezetalakítás az ünnepekhez kapcsolódóan, a megismert anyagok
felhasználásával

A mese
–

A mese világa

–

Mesehősök – jó és szép, rossz és csúf, fantázialények; jellegzetes helyszínek

–

Típusok, karakterek megjelenítésének lehetőségei

–

Babák, bábok és díszletek készítése

–

A megismert anyagok felhasználása az alkotómunkában

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a környezetkultúra fő területeit, a tárgyalkotás szerepét,

–

a megismert alapanyagok felhasználási lehetőségeit,

–

az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait,

–

a környezet– és kézműves kultúra műhely berendezését, munkarendjét,

–

a környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit,

–
a lakhelyhez, a meséhez és az ünnepekhez kapcsolódó környezet és tárgykultúra alapvető
sajátosságait.
Legyen képes:
–

a megszerzett ismeretek alkalmazására,

–

az anyagok élményszerű megtapasztalására,

–

a megismert eszközök megfelelő használatára,

–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.

–

A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.

–
A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés jelentőségének
felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű tapasztalatszerzés biztosítása.
–
A fa, a fonható szálasanyagok, az agyag és a fémek szerepének megismertetése a tárgyalkotásban
egyszerű technikák elsajátíttatásával.
–
Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú alkotómunka
elvégzését
–

Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek fejlesztése.

Tananyag
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek
Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevői
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe
A tárgyak esztétikai értéke, minősége
Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon
Használati és díszfunkció
Kézműves mesterségek: az agyag–, a famunkák, a fonható szálasanyagok, vesszőmunkák és a
fémművesség alapjai
Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek
A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
A tárgyalkotás alapvető fázisai
Az ember és környezete. A környezetalakítás jelentősége. Középületek, a családi környezet és a háztartás
Lakáskultúra, lakberendezés

Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a
művészettörténetben
Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában

Feladatcsoportok
Tárgyalkotási ismeretek
–

A tárgyak formája és funkciója

–

A tervezés lépései, fontosabb szempontjai (szerkezeti megoldások)

–

Az anyag– és technika választás szempontjai

–
Tárgyalkotási műveletek: előkészítő műveletek, a tárgyformálás, díszítés, összeállítás, kikészítő és
utómunkálatok

A kézművesség anyagai, technikái
Agyagművesség
–

Az agyag felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai

–

Az agyag tulajdonságai, formálhatósága, alakíthatósága

–

A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései

–

Az agyagmunka eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások

–
Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (tapasztás, formába rakás, felrakás, nyomhagyási
technikák, rátét)
–

Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával

Faművesség, fonható szálasanyagok, vesszőmunkák
–

A fa, a vessző és a fonható szálasanyagok felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai

–

A fa, a vessző és a fonható szálasanyagok tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk

–

A megmunkálás eszközigénye, eszközhasználati és munkavédelmi előírások

–
Választott anyag egyszerű tárgyalkotási, összeállítási és díszítési technikái (sodrás, fonás, toldás,
darabolás, vájás, csiszolás, kötözött, ragasztott – összeállítások, festés, pácolás, karcolás, ékrovás)
–

Tárgyalkotás választott anyag és technika alkalmazásával

Fémművesség
–

A fémek felhasználási területei, jellegzetes tárgytípusai

–

A fémművesek jellegzetes tárgyalkotási és díszítési technikái

–

A fémek alapvető tulajdonságai, formálhatóságuk, alakíthatóságuk

–

A fémműves munka eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások

–

Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák (darabolás, hajlítás, domborítás, trébelés, poncolás)

–

Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával

Lakhely, lakáskultúra, berendezés
–

Az épület szerepe, jellege és berendezése közti összefüggések

–

Középületek, lakóházak. Külső megjelenés, belső terek, berendezés

–

A lakáskultúra elemei, összetevői

–

A tárgyak információhordozó szerepe

–

A lakberendezés szempontjai

–

Bútortípusok, a bútortörténet érdekességei

–

A berendezési tárgyak, bútorok mint jelképek

–

Környezettervezés, makettkészítés, tárgyalkotás a megismert anyagok és technikák alkalmazásával

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény

A tanuló ismerje:
–

a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját,

–

az agyag, a fa, a vessző, a fonható szálasanyagok és a fém felhasználási lehetőségeit,

–

az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait,

–

a tárgyalkotás fontosabb szempontjait,

–

a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit,

–

a lakáskultúra, a lakberendezés alapjait,

Legyen képes:
–

a megszerzett ismeretek alkalmazására,

–

az anyagok élményszerű megtapasztalására,

–

a megismert eszközök megfelelő használatára,

–

az önálló tárgyalkotásra,

–

tárgyelemzésre adott szempontok alapján,

–

a tárgyakban rejlő esztétikum felfedezésére és megfogalmazására,

–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A környezetkultúra és a kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.

–

A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.

–
A tárgyak funkcionalitásának, a környezetalakítás, a környezettervezés, valamint az
újrahasznosítás jelentőségének felismertetése. Irányított megfigyelésekkel élményszerű tapasztalatszerzés
biztosítása.
–
A textil, a nemez, a bőr szerepének megismertetése a tárgyalkotásban egyszerű technikák
elsajátíttatásával.
–
Azoknak az ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a meghatározott célú alkotómunka
elvégzését
–
Az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló képességek, a munkakultúra fejlesztése, a
kitartó munkavégzés alapjainak kialakítása.

Tananyag
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek
Környezetkultúra, tárgykultúra, az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevői

Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe
A tárgyelemzés szempontjai. A tárgyak esztétikai értéke, minősége
Textúrák és faktúrák, színek és hangulatok a tárgyakon
Használati és díszfunkció, reprezentáció
Újrahasznosítás
Kézműves mesterségek: a textil, nemez és bőrmunkák alapjai
Egyszerű tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek
A tárgyalkotás anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
A tárgyalkotás alapvető fázisai
Az ember és környezete. Életmód és tárgykultúra, lakhely és munkakörnyezet
Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a lakáskultúrában
Az adott témakörök emlékei a törzsi kultúrákban, a népművészetben, az iparművészetben és a
művészettörténetben
Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában

Feladatcsoportok
Tárgyalkotási ismeretek
–

A forma funkció és a díszítés összefüggései

–

A tervezés lépései, szempontjai

–

Az anyag– és technika választás szempontjai, az anyaghasználat és a technika összefüggései

–

Az anyagok kombinálásának lehetőségei

–
Tárgyalkotási műveletek az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében: előkészítő
műveletek, tárgyformálás, díszítés, összeállítás, kikészítő és utómunkálatok

A kézművesség anyagai, technikái
Textilmunkák
–

A textil felhasználási területei

–

A textil munkák alapanyagai, tulajdonságaik, alakíthatóságuk

–

A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései

–

A textilmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások

–
Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák, a szövés alapjai, egyszerű
öltéstípusok, hímzéstechnikák
–

A szabás alapvető ismeretei, egyszerű összeállítási módok

–

Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával

Nemez
–

A nemez felhasználási területei

–

A gyapjú tulajdonságai, alakíthatósága

–

A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései

–

A nemezkészítés anyagai, eszközei

–

Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák

–

Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával

A bőr
–

A bőr felhasználási területei

–

A bőr tulajdonságai, alakíthatósága

–

A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései

–

A bőrmunkák eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások

–
Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák: fonástechnikák bőrszállal, díszítés nyomhagyással
(poncolással, csontozással), lyukasztással
–

Egyszerű lyukasztott, fűzött összeállítások

–

Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával

Az újrahasznosítás
–

Fogyasztói társadalom, felhasználói és fogyasztói magatartás

–

Az újrahasznosítás fogalma, jelentősége a tárgykultúra területén

–

Az anyagok újrahasznosítási lehetőségei

–

A tárgyak újrahasznosítása, funkcióváltás

–

Újrahasznosítási feladatok a megismert tárgytípusokhoz és anyagféleségekhez kapcsolódóan

Életmód
–

A környezet, az életmód és a tárgykultúra kapcsolata

–

Jellegzetes munkatevékenységek

–

A munkakörnyezet jellemzői. Környezettervezés munkatevékenységekkel kapcsolatban

–

Munkaeszközök készítése

–

Munkafolyamatok megjelenítése ismert anyagok és technikák alkalmazásával

A lakáskultúra– ünnepi alkalmak
–

Az ünnepek megnyilvánulása a környezetben, a tárgykultúrában

–

A terítés kultúrája, a teríték elemei és a hozzájuk kapcsolódó szimbolikus értelmezések

–

Használati és díszfunkcióval rendelkező tárgyak, díszítési lehetőségek

–

Ünnepi környezet alakítása, tervezése

–
Ismert és új anyagok, technikák felhasználása az ünnepi alkalmak, a terítés kultúrája témaköréhez
kapcsolódó tárgyalkotásban

Vizsgamunka készítése
–

Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. Dokumentálás

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját,

–

a textil, a nemez, a bőr felhasználási területeit,

–

az anyag– és formaalakításuk egyszerű módjait, díszítési lehetőségeit,

–

a tárgyalkotás fontosabb szempontjait,

–

az újrahasznosítás szerepét, lehetőségeit,

–

az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét,

–

a lakáskultúra alapjait, az ünnepek megnyilvánulási lehetőségeit a környezet– és tárgykultúrában,

–

a tanult tárgyalkotási folyamatok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit.

Legyen képes:
–

pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez,

–

a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,

–

az anyagok élményszerű megtapasztalására,

–

a megismert eszközök megfelelő használatára,

–

az önálló tárgyalkotásra,

–

egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni,

–

tárgyelemzésre adott szempontok alapján,

–
a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfedezésére és
megfogalmazására,
–
a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai igények
alapján,
–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

az ember által létrehozott mesterséges környezet összetevőit, a környezetkultúra fő területeit,

–

a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját, anyagfajtáit és díszítési lehetőségeit,

–

az alapanyagok felhasználási lehetőségeit,

–

az anyag és formaalakítás módjait,

–

a tárgyalkotás, az újrahasznosítás lehetőségeit, fontosabb szempontjait,

–

az önálló tapasztalatszerzés eszközrendszerét,

–

a környezetkultúra és kézművesség legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit.

A tanuló legyen képes:
–

pozitívan viszonyulni a természetes és mesterséges környezethez,

–

a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,

–

az anyagok élményszerű megtapasztalására,

–

a megismert eszközök megfelelő használatára,

–

az önálló tárgyalkotásra, funkcionális, vagy gondolati tartalmat kifejező termék létrehozására,

–

egyszerű tárgyak készítésének technológiai folyamatait meghatározni,

–

tárgyelemzésre adott szempontok alapján,

–
a tárgyakban rejlő esztétikum és a tárgyakkal kifejezhető jelentéstartalmak felfedezésére és
megfogalmazására,

–
a hagyományos kézműves tárgyak szerepének felismerésére, átértelmezésére a mai igények
alapján,
–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat
–

tervezés 30 perc

–

tárgykészítés 150 perc

A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgy– és
környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő
formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség hagyományos anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a
tanuló környezet és kézműves kultúra területén megszerzett jártasságát, szakmai tudását.

A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környezet és kézműves
tárgykultúra témaköréből.
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított– tervezési munka alapján, szabadon választott
anyaggal és technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
–

meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje,

–

használati vagy ajándéktárgy,

–

játék,

–

környezet– és lakáskultúra eleme.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy a környezet vagy kézműves kultúra
műfajából.
Az intézmény által meghatározott feladat a tanuló által készítetett tervvázlat alapján, természetes vagy
egyéb anyagból szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
–

használati tárgy,

–

ajándéktárgy,

–

játék.

A vizsga értékelése
–

környezettervező képesség,

–

tárgytervező képesség,

–

formaalkotó és díszítményképző készség,

–

anyag– és eszközhasználati ismeret, jártasság,

–

kézműves alapismeret,

–

a műfaji konvenciók, sajátosságok megfelelő alkalmazása,

–

a vizsgamunka összhatása.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek bemutatása.

–

A hazai és az egyetemes tárgykultúra megismertetése jeles példákon keresztül.

–

A tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának felfedeztetése.

–
Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése a
kultúra és a szórakozás témakörében.
–
Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a
meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.
–
Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló
képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az önkifejezés
lehetőségének felfedeztetése.

Tananyag
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek
A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom
Egyedi tárgyak, tömegtermékek
A sokszorosítás
Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák
A tárgyak használati és díszfunkciója
A tárgyak dokumentációs funkciói
Közvetített és valódi érték, anyagi és eszmei érték
A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
Kultúra és szórakozás. Könyvnyomtatás, színház, sport, játék, zene, tánc
Az adott témakörök emlékei a magyar és az egyetemes tárgykultúrában, a művészettörténetben
Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben
A gyűjtőmunka módszerei
Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában

Feladatcsoportok
Tárgyalkotási ismeretek

–

A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei

–

Tárgy– és díszítményalkotási lehetőségek, technikák, esztétikai követelmények

–

A tervezés lépései, szempontjai: formai és szerkezeti szabályok, arányrendszerek

–

A színek, formák, a fény és az árnyék kifejező ereje

–

A forma, a funkció és a díszítés összhangja

–
Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk. Az anyagok
kombinálásának lehetőségei
–

Az anyag– és technikaválasztás szempontjai, az anyaghasználat és a technika összefüggései

–

A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előírások

–

Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében

Kultúra és szórakozás
–

A szabadidős, kulturális tevékenységek jellegzetes környezet– és tárgykultúrája

–

Tárgyalkotás, környezettervezés a kultúra és a szórakozás témakörében

Az írás története. A könyvnyomtatás
–

Érdekességek az írás, könyvnyomtatás történetéből

–

Írás és betűtípusok. Könyvtervezés, illusztráció

–

A könyvborítók készítési és díszítési módjai

–
Tárgyalkotás az írás, könyvkötés témakörében az ismert és új anyagok, technikák alkalmazásával
(Papírmerítés, papírdomborítás, díszítés más anyagokkal.

–

A bőrdomborítás technikái – alátétes és zsinóros domborítás)

Sokszorosítás
–
Sokszorosítás a tárgyalkotásban. Jellegzetes anyagok és technikák (öntés, préselés, trébelés, gipsz,
agyag, fém)
–
Sokszorosítási technikák a díszítményalkotásban (metszetek, dúcok, nyomatok mintázófák,
pecsételők)
–

Pozitív és negatív formák. Formakészítés

–

Tárgy– és díszítményalkotás sokszorosítási technikák alkalmazásával ismert és új anyagokkal

A színház
–

Színháztörténeti érdekességek

–

Szereplőtípusok, karakterek, maszkok, álarcok, díszlet és jelmez

–

A bábszínház. Bábtípusok: sík– és térbeli bábok, mozgatható végtagú bábok. Árnyjátékok.

–

A bábkészítés anyagai, technikái

–

Tárgyalkotás a színház témakörében választott anyagokkal és technikákkal

Szórakozás: sport, játék, zene, tánc
–

Statika és dinamika. A mozgás kifejezésének sík– és térbeli lehetőségei

–

A játék, a sport, a zene és a tánc kifejezésének vizuális lehetőségei

–

Mozgássorozatok, események megjelenítése

–

Mozgást kifejező alkotások anyagai, technikái

–
Tárgyalkotás a sport, játék, zene vagy a tánc témaköréhez kapcsolódóan választott anyagokkal,
technikákkal. (Játék– és sporteszközök, hangszerek. Relief, plasztika. Szerkezetek, mobilok.)
Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a környezetkultúra és tárgykultúra fogalmát, területeit, összetevőit,

–

a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében,

–

a kézműves tárgyalkotás műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit,

–

a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig,

–

a felhasznált anyagok fajtáit, tulajdonságait,

–

a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát,

–

a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit,

–

a kultúra és a szórakozás témakörének kifejezési lehetőségeit a kézműves alkotómunkában.

Legyen képes:
–

az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,

–

önálló tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig,

–

az anyagok, eszközök, technikák helyes megválasztására,

–

tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére,

–

a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására,

–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése, a tárgyi és
szellemi kultúra összekapcsolódásának felfedeztetése.
–

A hazai és az egyetemes tárgykultúra bemutatása jeles példákon keresztül.

–

A díszítőművészet jellemzőinek és tudatos alkalmazásának elsajátíttatása.

–
Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése az
érzelem és egyéniség témakörében.
–
Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a
meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.
–
Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló
képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az önkifejezés
lehetőségének felfedeztetése.

Tananyag
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek
A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek
Az ember és a tárgy kapcsolata. Tárgyakkal közvetített jelentéstartalom

A díszítőművészet jellegzetességei
A tárgyak használati és díszfunkciója. Gyakorlati és lelki funkció, társadalmi–gazdasági jelző szerep
Közvetített és valódi érték, anyagi és eszmei érték. Ajándéktárgyak
Egyedi tárgyak, tömegtermelés. Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák
A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
Érzelem és egyéniség kifejeződése a tárgy– és környezetkultúrában
Ízlés és divat. A stílus
Öltözet és viselet
Az önkifejezés lehetőségei
Az önművelés, a gyűjtőmunka módszerei
Az adott témakörök emlékei a magyar és az egyetemes tárgykultúrában, a művészettörténetben
Az adott témakörök megjelenése a modern kor törekvéseiben és a közvetlen környezetben
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában

Feladatcsoportok
Tárgyalkotási ismeretek
–

A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei

–

Gyűjtőmunka

–

A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények

–

Formai és szerkezeti szabályok, arányrendszerek, szimmetria, aszimmetria

–

Színtani ismeretek. Színek, érzelmek és hangulatok

–
Motívumalkotás, stilizálás, átírás. Motívumelemek, fő– és mellékmotívumok. A kompozícióépítés
elvei, szabályai
–

A funkció–forma–díszítmény összhangja

–

Modellezés

–

Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk

–

Az anyagminőségek kifejezőereje

–

Az anyag– és technika választás szempontjai, társításuk, kombinálásuk lehetőségei

–

A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előírások

–

Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében

Érzelem és egyéniség
–

Az érzelem és egyéniség kifejezésének lehetőségei a környezet– és tárgykultúrában

–

Gyűjtőmunka és megfigyelések

–

Tárgyalkotás, környezettervezés a témakörhöz kapcsolódóan

Díszítőművészet, motívumrendszer
–

A díszítmények szerepe, jelentéstartalma

–

Motívumelemek, motívumtípusok, kompozíciók

–

A színhasználat üzenetértéke

–

Motívumtípusok jellegzetes megjelenési formái, készítési technikái a kézművességben

–

Tárgyalkotás a díszítőelemek tudatos alkalmazásával választott anyaggal és technikával

Személyes tárgyak – Ajándékozás
–

Az érték fogalma, viszonylatai. A tárgyak gyakorlati és lelki funkciói, érzelmi, hangulati hatás

–

Személyes tárgyak. Egyéni ízlés

–

Az ajándékozás kultúrája. Az ajándéktárgy és a csomagolás harmóniája

–

A csomagolás és a díszítés lehetőségei

–

Alkalmazható anyagok és technikák

–

Ajándékkészítés és csomagolás választott anyaggal, technikával

Az öltözet
–

Az öltözet összetevői

–

Az öltözettel közvetített jelentéstartalom

–

Az öltözettervezés alapjai. Mintakészítés, modellezés

–

Az öltözetkészítés technológiai alapjai – szabászati ismeretek, összeállítási és díszítési technikák

–
Öltözet, vagy öltözetdarab készítése választott anyagok és technikák felhasználásával,
kombinálásával, viseleti babákra vagy saját célra

Öltözet–kiegészítők
–

Az ékszerek típusai

–

Az ékszerkészítés anyagai, technikái

–

Ékszer, ékszerkollekció készítése, választott anyagok és technikák alkalmazásával

Textilmunkák
–

Textilfestés újabb lehetőségei (textilnyomás, batikolás)

–
Hímzés– és szövéstechnikák újabb lehetőségei (szálszorítás, subrika, zsinórozás, madzagszövés,
egyszerű szedett és göbös mintázás)
–

Nemezelés. A nemez szabad felhasználása

–

Összeállítási technikák. A gépi varrás alapjai

–

Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban

Bőrműves technikák
–

A bőrvarrás alapjai, technikái. A szíjgyártóvarrás és a szűcshímzés

–

Rátéttípusok. A rátétkészítés módjai

–

Egyszerű szironytechnikák

–

A bőrműves technikák anyag– és eszközszükséglete

–

Választott technikák alkalmazása a tárgyalkotásban

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, a díszítőművészet jellemzőit,

–

a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében,

–
a kézműves tárgyalkotó tevékenység tanult területeit, azok műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit,
esztétikai törvényszerűségeit,
–

a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat,

–

a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig,

–

a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját,

–

a hagyományos kézműves tárgyalkotás beépítésének lehetőségeit a mai tárgykultúrába,

–

a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait,

–

a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát,

–

a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit,

–

az érzelem és egyéniség témakörének kifejezési lehetőségeit a kézműves alkotómunkában.

Legyen képes:
–

az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására,

–

önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig,

–

az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására,

–

tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására,

–

a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására,

–

tárgyak, díszítmények, technikák átírására,

–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok:
–

A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése.

–
A törzsi kultúrák, a magyar népművészet és az iparművészet korszakainak, tárgyalkotási
területeinek bemutatása jeles példákon keresztül.
–
A megismert témakörök beépítési lehetőségeinek felfedeztetése a mai környezet– és
tárgykultúrába
–

Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése.

–

A gyűjtőmunka alapjainak, az átírás módszerének és alkalmazási lehetőségeinek elsajátíttatása.

–
Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a
meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.
–
Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló
képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az önkifejezés
lehetőségének felfedeztetése.

Tananyag
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek
A tárgykultúra összetevői, egyes kézműves területek jellegzetes tárgytípusai és díszítőművészete
A magyar és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő kézműves emlékei: törzsi kultúrák, népművészet, népi
iparművészet, iparművészet
A gyűjtőmunka módszerei. Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek
Az ember és a tárgyak viszonya. Információhordozó szerep, jelentéstartalom
Alkalmazott, átalakított és alkotott tárgyak

Az ember közvetlen szükségleteinek kielégítését szolgáló tárgyak
A műalkotás mint speciális tárgy
A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
A tárgyrekonstrukció szerepe, szempontjai, folyamata
Az átírás lehetőségei
Kulturális örökség. Műemlékvédelem, Világörökség
A természeti környezet és az épített környezet értékei
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában

Feladatcsoportok
Tárgyalkotási ismeretek
–

A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, technikák újabb lehetőségei

–

Gyűjtőmunka, rekonstrukció, átírás

–

A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények

–

A funkció–forma–díszítmény kifejezőereje, harmóniája

–

Makettkészítés, modellezés

–

Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk

–

Az anyagminőségek kifejezőereje

–

Az anyag– és technika választás összefüggései, társításuk, kombinálásuk lehetőségei

–

A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előírások

–

Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében

Múlt, jelen és jövő
–

Idő, időszámítás, időmérők

–
Egyes időszakok jellegzetességeinek, az idő múlásának, a változások kifejeződése a környezet– és
tárgykultúrában
–
Gyűjtőmunka és megfigyelések. A tapasztalatok felhasználása a témakörhöz kapcsolódó
tárgyalkotásban, környezettervezésben.

Törzsi kultúrák
–

Természeti népek tárgykultúrája

–

A természeti környezet, az életmód, a világszemlélet és a tárgyalkotás összefüggései

–

Jellegzetes anyagok és technikák

–

Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátítása választott területhez kapcsolódóan

–

Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényekhez igazodva

A népművészet
–

A honfoglaló magyarság tárgyi kultúrája

–

A népművészet korszakai: jellegzetes tárgytípusok, alapanyagok, motívum és színvilág

–
Tájegységek népművészete. A saját, vagy egy választott tájegység jellegzetes tárgykultúrája,
díszítőművészete
–
Tárgyelemzések, tárgyrekonstrukciók, technikák elsajátítása a népművészet egy–egy korszakához,
vagy tájegységéhez kapcsolódóan

–

A népművészet továbbéltetési lehetőségei. A népi iparművészet

–

Régi és mai szerepek. Értékmegőrzés, értékteremtés

–
Hagyományos funkciók, formák, díszítmények és technikák – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a
mai környezet– és tárgykultúra választott területeire

Az iparművészet
–

A művészettörténeti korszakok jellemzői

–
Az iparművészet kiemelkedő emlékei, alkotói, alkotóműhelyei egyes korszakokhoz, kézműves
területekhez kapcsolódóan
–
Tárgyrekonstrukció, tárgyalkotások egy választott korszakhoz, vagy egy választott művészi
kézműves területhez kapcsolódóan
–

Tárgytípus, technika, díszítmény – átírási gyakorlatok, tárgyalkotás a mai igényeihez igazodva

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit,

–

a környezet és az ember kölcsönhatását,

–

a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében,

–
a megismert kézműves tárgyalkotó tevékenységek műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit,
esztétikai törvényszerűségeit,
–

a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig,

–

a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját,

–

a tárgyalkotásban alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit,

–

a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát,

–

a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit,

–

a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit,

–

más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit,

–

a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat,

–
a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, beépítésének
lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába.
Legyen képes:
–

az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására,

–

önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig,

–

munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére,

–

az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, alkalmazására,

–

tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására,

–
a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a tapasztalatok
alkotó felhasználására,
–

tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására,

–
alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez
igazítva továbbéltetni,
–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A környezetkultúra, az ember alkotta tárgyi világ újabb területeinek megismertetése.

–
A népi iparművészet, a modern és a kortárs művészet jeles példáinak, valamint a környezet– és
tárgy kultúra modern törekvéseinek bemutatása.
–
A megismert témakörök beépítési lehetőségeinek felfedeztetése a mai környezet– és
tárgykultúrába.
–

Az anyagok további felhasználási lehetőségeinek, tárgyalkotási technikáinak megismertetése.

–

A gyűjtőmunka és a dokumentálás alapjainak, módszereinek elsajátíttatása.

–
Azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a megalapozása, melyek biztosítják a
meghatározott célú feladat, alkotómunka elvégzését.
–
Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység, a manuális és konstruáló
képességek, a munkakultúra fejlesztése, a kitartó munkavégzés alapjainak elsajátíttatása, az önkifejezés,
önművelés lehetőségének felfedeztetése.

Tananyag
Környezet– és kézműves kultúra ismeretek
A magyar és az egyetemes tárgykultúra kiemelkedő alkotásai: modern és kortárs művészet
A gyűjtőmunka módszerei. Az önművelés és az önkifejezés lehetőségei
A modern tárgy– és környezetkultúra jellegzetességei. Kísérletezések, új törekvések
Az ember és a tárgyak viszonya. A tárgyak információhordozó szerepe, jelentéstartalma napjainkban

A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek
Újrahasznosítás lehetőségei napjainkban
Alkotói, felhasználói és fogyasztói magatartásformák
Értékmegőrzés, értékteremtés
Nemzeti sajátosságok a környezet– és tárgykultúrában. A globalizáció hatása a környezet– és tárgykultúra
alakulására
A tárgyalkotás újabb technikái, anyagai, eszközei, eszközhasználati és munkavédelmi előírások
Dokumentálás, kiállítás–rendezés
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában
Feladatcsoportok
Tárgyalkotási ismeretek
–

A kézműves tárgyalkotás sajátosságai, a kézműves technikák újabb lehetőségei

–

Gyűjtőmunka, rekonstrukció, átírás

–

A tervezés lépései, szempontjai, esztétikai követelmények

–

A design, az ergonómia, a funkcionalizmus szempontjai

–

Funkció – forma, anyag – szerkezet, arány – kompozíció, színdinamika, stílus

–

Makettkészítés, modellezés

–

Az anyagok tulajdonságai – alakíthatóságuk, formálhatóságuk, felhasználhatóságuk

–

Az anyagminőségek kifejezőereje

–

Az anyag– és technika választás összefüggései, társításuk, kombinálásuk lehetőségei

–

A technikák eszközszükséglete, eszközhasználati, munkavédelmi és balesetvédelmi előírások

–

Tárgyalkotási folyamatok az adott tárgy és az alkalmazott anyagok függvényében

Múlt, jelen és jövő
–

Modern művészet, kortárs művészet

–
A hagyományos tárgyalkotás sajátosságainak, szimbólumainak megjelenése a modern
művészetben
–

A környezethez való viszonyulás megjelenése a modern művészet ágaiban

–

A tárgyalkotás és –felhasználás modern művészi értelmezései

–

Az alkalmazott művészetek új útjai

–

Tárgyalkotási kísérletek tetszőleges irányzat jegyében

Ipari formatervezés
–

Az ipari formatervezés sajátosságai

–

Modern funkcionalizmus, ergonómia

–
Formatervezés a környezet– és tárgykultúra ismert és új területein (építkezés, lakáskultúra,
közlekedés, kommunikáció, műszaki cikkek, csomagolás)
–

Modellezések a formatervezés témaköréhez kapcsolódóan, választott anyagokkal és technikákkal

A környezet– és tárgykultúra jelene és jövője
–

Az ember és a technika

–

Termékek és szolgáltatás. Arculattervezés

–

A design szerepe. A fogyasztói kultúra alakulása

–

Újrahasznosítás, transzformáció

–

Környezettudatosság. A környezetalakítás modern törekvései

–

Jövőkép a környezet– és tárgykultúrában

–
Ember – tevékenység – környezet kapcsolata. Környezetalakítási, környezettervezési, tárgyalkotási
gyakorlatok

Dokumentáció és prezentáció
–

A dokumentálás szerepe

–

Az alkotások dokumentációja, technikai dokumentáció

–

A fényképezés. Fények, világítás, nézőpont. Tárgy– és műtárgyfotó

–

Személyes mappa, portfolió készítése

–

Kiállítás–rendezés – szempontok, anyagválogatás, rendszerezés, kellékek, eszközök

–

Tömegkommunikáció, reklám, plakát

Rendszerezés
–

A környezet– és kézműves kultúra műhelymunka elméleti és gyakorlati anyagának rendszerezése

–

A tárgyalkotás területeiről tanultak rendszerezése

–

Az anyagokról tanultak rendszerezése

–

A technikákról tanultak rendszerezése

–

Az esztétikai értékekről tanultak rendszerezése

–

A környezettervezésről, a környezetalakításról, tárgyalkotásról tanultak rendszerezése

Vizsgamunka készítése
–

Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával. Dokumentálás

Értékelés és kiállítás–rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a környezetkultúra és tárgykultúra tanult területeit, összetevőit,

–
a környezet és az ember kölcsönhatását, a harmonikus környezetkultúra kialakításának
szempontjait,
–

a tárgyak helyét, szerepét a mai tárgykultúrában, valamint saját életében,

–
a megismert kézműves tárgyalkotó tevékenységek műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit,
esztétikai törvényszerűségeit,
–

a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig,

–

a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját,

–
a kézműves tevékenységben alkalmazott anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és társítási
lehetőségeit,
–

a tanult tárgyalkotási folyamatok eszközeit, azok szakszerű használatát,

–

a tanult tárgyalkotási folyamatok munkavédelmi tudnivalóit,

–

a modern művészet törekvéseit a környezet– és tárgykultúra területén,

–

kézműves tárgyalkotó tevékenységek beépítési lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába.

Legyen képes:

–
az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, a
környezet– és tárgykultúra tudatos alakítására,
–

önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig,

–

munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére,

–

az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, alkalmazására,

–

tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására,

–
a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a tapasztalatok
alkotó felhasználására,
–

tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására,

–
alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez
igazítva továbbéltetni,
–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a környezetkultúra és tárgykultúra fogalmát, területeit, összetevőit,

–
a környezet és az ember kölcsönhatását, a harmonikus környezetkultúra kialakításának
szempontjait,
–

a tárgyak helyét, szerepét a hagyományos és a mai tárgykultúrában, valamint saját életében,

–
a kézműves tárgyalkotó tevékenység területeit, azok műfaji sajátosságait, kifejezőeszközeit,
esztétikai törvényszerűségeit,

–
a kézművességben alkalmazható anyagok fajtáit, tulajdonságait, felhasználási és társítási
lehetőségeit,
–

a tárgyalkotás eszközeit, azok szakszerű használatát,

–

a tárgykészítés munkafolyamatát a tervezéstől a kivitelezésig,

–

a tervezés szempontjait, a funkció–forma–díszítés összhangját,

–

a magyar népi kézművesség legjelentősebb emlékeit,

–

más korok és népek legjellemzőbb kézműves emlékeit,

–

a tárgyakkal, díszítményekkel kifejezhető jelentéstartalmakat,

–
a hagyományos kézműves tárgyalkotó tevékenységek továbbéltetésének, beépítésének
lehetőségeit a mai környezet– és tárgykultúrába,
–

a környezet– és kézműves kultúra műhely munkavédelmi teendőit.

A tanuló legyen képes:
–
az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek, esztétikai törvényszerűségek alkalmazására, a
környezet– és tárgykultúra tudatos alakítására,
–

önálló, igényes tárgyalkotásra a tervezéstől a kivitelezésig,

–

munkájában a funkció–forma–díszítés összhangjának megteremtésére,

–

az anyagok, eszközök, díszítő– és összeállító technikák helyes megválasztására, alkalmazására,

–

tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására,

–
a társművészetek, a kultúrtörténet, a népművészet összefüggéseinek meglátására, a tapasztalatok
alkotó felhasználására,
–

tárgyak, díszítmények, technikák rekonstruálására, átírására,

–
alkotómunkájában a hagyományos kézművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez
igazítva továbbéltetni,
–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat
A gyakorlati vizsga időtartama
–

tervezés 50 perc

–

tárgyalkotás 190 perc

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama max. 10 perc

A vizsga tartalma
A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tárgy– és
környezettervező–alkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő
formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség anyagairól, felhasználási lehetőségeiről,
munkafolyamatairól, a kézműves díszítési módok műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről,
hagyományairól megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy, tárgyegyüttes mutassa be a tanuló
környezet és kézműves kultúra területén megszerzett jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.

1. A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott tárgy vagy tárgycsoport a környezetkultúra és
tárgykultúra témaköréből.
A benyújtott vizsgamunka– tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon
választott anyagokkal és technikákkal létrehozott alkotás, amely lehet:
–

meghatározott funkcióra tervezett építészeti tér vagy épület makettje,

–

környezet– és lakáskultúra elem,

–

használati–, ajándék–, játék–, vagy fiktívtárgy, tárgyegyüttes,

–

öltözet, öltözet–kiegészítő,

–

anyagtársításra, újrahasznosításra épülő funkcionális tárgy, vagy tárgycsoport.

A vizsgamunkát a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell
elkészíteni, és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát
szervező intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy a környezet és kézműves kultúra
műfajából.
Az intézmény által meghatározott feladat tervvázlat alapján, szabadon választott anyagokkal és
technikákkal létrehozott alkotás, amely lehet:
–

használati tárgy,

–

ajándéktárgy,

–

játék.

2. A környezet– és kézműves kultúra műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
–

a környezet– és tárgykultúra fogalma, tárgytípusai,

–

tárgyalkotó módok: ősi, hagyományos népművészeti, iparművészeti és ipari tárgyformálás,

–

a hagyományos kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása,

–

a magyar kézművesség legjelentősebb népművészeti és iparművészeti emlékei, alkotói, műhelyei,

–

más korok és népek sajátos kézműves emlékei,

–

a kézművesség anyagai, eszközei,

–

a tárgy– és díszítményalkotás technikái,

–

a tárgykészítés fázisai a tervezéstől a kivitelezésig,

–

a funkció–forma–díszítés összhangja,

–

esztétikum, jelentéstartalom a tárgyakon, a környezetkultúrában,

–

a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei, a mai környezet– és tárgykultúrában,

–

a gazdaságosság és újrahasznosítás fontossága,

–

a kézművesség munka– és környezetvédelmi alapismeretei.

A vizsga értékelése
A gyakorlati vizsga értékelése
–

funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség,

–

manuális és konstruáló készség,

–

díszítő, stilizáló készség,

–

a tervezéshez szükséges magyarázó–közlő rajz szintje, egyedisége, kreativitása,

–

az anyag– és eszközhasználat szintje,

–

a környezet– és kézműves kultúra ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje,

–

a megfelelő műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,

–

a vizsgatárgy összhatása, a funkció–forma–díszítmény összhangja.

A szóbeli vizsga értékelése
–

a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,

–

a megfogalmazás szabatossága, pontossága,

–

kommunikációs készség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök

Munkaasztalok
Tároló szekrények
Vizesblokk
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k)
Kemence
Tűzhely vagy főzőlap
Varrógép
Vasaló, vasalóállvány

Fényképezőgép
Festésre alkalmas edények
Műanyag tálak, kád
Kézi korong
Mintázó eszközök agyagmunkához
Szövőkeret
Madzagszövő tábla
Rámák, keretek
Vágólap
Ollók
Kések
Fűrészek
Kalapácsok
Fogók
Reszelők, csiszolók
Asztali satuk, pillanatszorítók
Bőröző satu
Árak
Textil– és bőrvarró tűk
Lyukasztók
Mintázó és poncoló vasak

Vonalzók
Körzők
Ecsetek
Munkavédelmi eszközök

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA TANSZAK

SZOBRÁSZAT ÉS KERÁMIA MŰHELYGYAKORLAT

A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat célja az általános és szakirányú vizuális műveltség megalapozása,
fejlesztése, mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az átadása, melyek képessé teszik a
tanulót térbeli szobrászati és kerámia tervek, alkotások létrehozására. Célja továbbá olyan fejlett
formakultúra, rajzi, színtani, plasztikai ismeret, technikai tudás átadása és igényesség kialakítása, amely
felkészít a művészi igényű alkotómunkára, az igényes plasztikai tárgyalkotásra.
A műhelygyakorlat feladata a szobrászat és kerámia műfaji sajátosságainak megismertetése, a feladatok
megtervezéséhez szükséges ismeretek elsajátíttatása, a tárgyalkotáshoz szükséges anyag– és
eszközismeret, eszközhasználat biztosítása, a munkaszervező készségek, képességek kialakítása.
A tárgyformálás hagyományos és új anyagainak, az egyes technológiai eljárások kivitelezési módjának és
azok alkalmazási területének, valamint a szobrász és kerámia műterem felszerelésének megismertetése.
A munka során használt anyagok és szerszámok takarékos és sokoldalú használatának megtanítása,
kéziszerszámok készítése.
A kreatív feladatmegoldások gyakoroltatása a tervtől a kész munkáig.
A klasszikus szobrászat és kerámia formai megoldásainak és az azoktól való elszakadás lehetőségeinek
bemutatása.

Alapfokú évfolyamok

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése

–

Az alapvető szobrászati és kerámiatörténeti, valamint technikai tudnivalók megismertetése.

–

A szobrász és kerámia tárgykészítési technikák alkalmazásában való jártasság kialakítása

–

Egyszerű mintázó szerszámok elkészítése

–

Egyszerű felrakott és díszített edények készítése

–

Az alapvető mintázási ismeretekhez szükséges készségek kialakítása és fejlesztése

Tananyag
Szobrászat és kerámia ismeretek
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti
ismeretek
Az agyag felhasználási területei a művészettörténet nagy korszakaiban
Az agyag legfontosabb jellemzői, kezelése, alakítási lehetőségei
Kerámiatárgy készítésének fázisai, formaadás, engobozás, mázazás munkarendje
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Ismerkedés a szobrász és kerámiaműhellyel
–

A szerszámok bemutatása, megnevezése

–

Agyag, gyurma, tészta, viasz, nemez – mint plasztikus anyagok – összehasonlítása

–

Egyszerű organikus formák mintázása

–

Állatfigurák mintázása

Pozitív–negatív formák megismerése és formálása
–

Faktúragyűjtés, apró természeti formákról (nyomatok készítése) gipsznegatív öntése

–

Egyszerű tárgyak lenyomata agyagban, megőrzésük: terrakottában, gipszben

–

Monogrampecsét faragása

Felületdíszítés színekkel
–

Masszagyúrás, lapsodrás, kerek és négyzetes síkfelület tagolása engobbal

–

Színes agyagok

–

Színes masszák készítése földfestékekkel,

–

Ritmusgyakorlatok – ékszerkészítés

Plasztikai élménygyűjtés
–

Múzeumlátogatás

Szabadon formálható kerámia
–

Apró agyagplasztikák – ember és állatfigurák – készítése, földfestékkel való díszítése

Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok
–

Gyakorlatok az arányérzék fejlesztésére: alapformák, rész–egész viszonya, pozitív–negatív formák

–

Formaelemzések: természeti és mesterséges tárgyak

–

Relief készítése

Állatábrázolás a különböző művészeti korokban
–

Múzeum– és könyvtárlátogatás

–

Állatrajzolás után mintázás: arányérzék fejlesztő gyakorlat

–

Kicsinyítés–nagyítás

–

Domborműmintázás agyagból

–

Relief és körplasztika készítése állatfigurákkal

–

Üregelt körplasztika készítése

–

Anyagválasztás – agyag, fa, gipsz

–

Mintázófa és szobrászgyűrű készítése

–

Mintázás pozitív–negatív plasztikai elemekkel

–

Terrakottára égetés. Gipszforma vétel terrakottáról

–

Gipszformába préseléssel sokszorosítás

–

A relief tagolása festéssel, engobozással

Pozitív, negatív, relief készítése
–

Gipszlap öntése, agyagba, gipszbe való karcolás, felületképzés

–

Negatív ellenpár készítése

Edénykészítés
–

Szabadformálású és felrakott edények készítése

–

Különféle marokedény készítése, azok díszítése nyomhagyással

–

Formára vagy formába rakott intarziaedény

–

Kézi korongon történő edényfelrakás

Értékelés és kiállítás rendezés
–

Az év során készített tárgyak közös értékelése, a szaktanár irányításával

–

Ismerkedés a kiállítás rendezéssel

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat.

Legyen képes:
–

alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat.

–

egyszerű edényeket felrakással elkészíteni és díszíteni.

–

életkorának megfelelő szinten megjeleníteni elképzeléseit, agyagban és gipszben.

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése

–

Az alapvető mintázási és edénykészítési technikák alkalmazása

–

A megismert tárgyalkotó eljárás gyakoroltatása, hogy ép tárgyat tudjon létrehozni.

–

Minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítése és használata

–

A plasztilinnel, gipsszel, agyaggal való bánásmód elsajátíttatása

–

Kisebb feladatok önálló megoldására való felkészítés.

–

Tanári vezetéssel, bonyolultabb feladatok elvégzésére történő felkészítés.

Tananyag
Szobrászat és kerámia ismeretek
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti
ismeretek
Relief és körplasztika
A kerámiaégetésben rejlő lehetőségek
A máz, mint védőréteg és színezőanyag
A gipsz, mint átmeneti, és mint végleges anyag
Szögletes formák összeépítése, vetemedés, zsugorodás

Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Szobrászat és kerámiamintázási gyakorlatok
Pénzérmék, plakettek mintázása
–

Múzeumi példák alapján pénzérmék, plakettek mintázása plasztilinből

–

Gipszforma vétel. Préselés gipszformába, terrakotta égetés

–

Gipsz pozitív öntése, retusálása

Az építészet és a társművészetek kapcsolata
–

Szobrok a közterületeken

–

Makettek készítése

–

Nagyobb méretű térforma felrakása samottos agyagból

–

Agyagvágó, simító kéziszerszámok készítése

Műterem– és gyárlátogatás
–

Szobrászművész munka közben

–
Üzemlátogatás kerámiagyárban: gipszműhely, nyersgyártó–formázó műhely, festőműhelyek,
különböző hőfokon üzemeltetett kemencék és a kész termékek megtekintése

Felületalakítás

–

Nyomhagyásos gyakorlatok síkfelületen

–

Síkfelület tagolása engobbal (csíkozás, fröcskölés, ecsettel való festés, írókázás ...)

Edénykészítés
–

Síklapokból készített egyszerű fedeles tárgy készítése, díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával

Korongozás
–

Egyszerű alapformák, azok díszítése a ritmusgyakorlatok alkalmazásával

Értékelés és kiállítás rendezés
–

A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása

–

Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat.

Legyen képes:
–

a megismert tárgyalakítási eljárás birtokában ép tárgyat létrehozni.

–

minta alapján egyszerű kéziszerszámok készítésére.

–

mintázni és formázni plasztilinnel, gipsszel, agyaggal.

–

kisebb feladatok önálló megoldására.

–

tanári vezetéssel bonyolultabb feladatok elkészítésére.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése

–

Különböző alapszintű tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása

–
Az önálló megoldási készség kialakítása, különböző plasztikai feladatok (dombormű, körplasztika)
megoldásával
–
Az alapfogások elsajátíttatása, kisebb hengeres formák korongozásának megtanítása és
gyakoroltatása
–

Az edényformálás és a mázak használatában való jártasság kialakítása

Tananyag
Szobrászat és kerámia ismeretek
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti
ismeretek
Képzési lehetőségek megismerése: iskolalátogatás művészeti szakközépiskolában
Szobrászati technikákat felhasználó szakmák megismerése: épületszobrász, szobrászművész,
keramikusművész

Műterem látogatás szobrász– és keramikusművésznél

Alacsony– és magastűzü masszák és azok mázazása, égetése
Oxidáló és redukáló égetés, kemencék
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Szobrászat–kerámia gyakorlatok
–

Egyszerű körplasztikák pozitív–negatív öntése

Portré mintázása
–

Vázra épített portré mintázása agyagból

–

A kész fejről 2 feles gipszforma vétel–tanári segítséggel

–

A kiüregelt, kiszáradt agyagfej égetése terrakottára

–

A kiégetett agyagfej patinázása tanári segítséggel

Drót és faelemekkel térkompozíció készítése
–

Az anyagok egymást erősítő hatásának, kifejező erejének tudatos felhasználása

Anyaggyűjtés
–

Edényformák rajzolása, díszítmények másolása, elemzése

Korongozás

–

Egyszerű hengeres formák fölhúzása, a felület tagolása engobbal

–

Egyszerű edényformák korongozása különféle peremmegoldással

–

Fenékszög esztergálása

–

Fedő kialakítása

Fülezés
–

Fülhúzás, felragasztás

Mázas edény készítés
–

Mázazási, kemencerakási gyakorlatok

–

Az égetés figyelemmel kísérése

Értékelés és kiállítás rendezés
–

A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása

–

Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat.

–

alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat.

Legyen képes:

–

önállóan megoldani különböző plasztikai feladatokat (dombormű, körplasztika).

–

kisebb hengeres formát korongozni

Legyen jártassága az edényformálásban és a mázak használatában

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a szobrászat– és a kerámiatörténet fontosabb állomásait, eredményeit,

–

a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat, és azok készítőit,

–
a szobor– és kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, felhasználási területét,
a készítés technikáját,
–

a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket,

–

a balesetvédelmi szabályokat,

–

a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.

A tanuló legyen képes:
–

az anyagismeret birtokában a célnak legmegfelelőbb eljárást alkalmazni,

–

életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába,

–

a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni,

–

a tárgyakat, az anyag–funkció–forma szempontjai szerint értelmezni,

–

domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni,

–

különféle edénykészítési technikákat alkalmazni,

–

igényesen megoldani a kreatív feladatokat, az elképzeléseket a tervtől a kész munkáig,

–

saját munkáit elemző módon értékelni, rendszerezni, dokumentálni,

–

a helyes munkamenetet, munkavédelmi szabályokat következetesen betartani,

–

együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel.

A tanuló rendelkezzen:
–

a plasztikai formálás készségével,

–

saját és más munkájának szóbeli, közösség előtti értékelésének képességével.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
–

tervezés 40 perc

–

tárgykészítés 140 perc

A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
plasztikai alkotó, képessége. A terv tükrözze a tanulónak a szobrászat és kerámiaművészet, anyagairól,
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. A megvalósított tárgy
mutassa be a tanuló szobrászati–, kerámiatechnikai jártasságát, tudását.
A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy kerámia
műfajából.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján elkészített alkotás,
amely lehet:
–
mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából, vagy bármely más
anyagból,
–

mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva,

–

drótból, fából, hungarocellből, vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika,

–

felrakással, korongolással vagy egyéb technikával készült tárgy, tárgycsoport.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy kerámia
műfajából.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb szobrászati
anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszítési technikával létrehozott alkotás,
amely lehet:
–

figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,

–

korongozott vagy más technikával készített edény,

–
a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvözésével készült
plasztika.

A vizsga értékelése
–

tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,

–

alapvető anyag–, eszköz– és szerszámhasználati ismeret, jártasság,

–

a szobrászat és kerámia alapvető technikáinak ismerete, gyakorlati alkalmazása,

–

térformálás, konstruáló és kompozíciós készség,

–

a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása és használata,

–

az elkészült munka összhangja.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése

–

A különböző tárgyalkotó eljárások megismertetése és gyakoroltatása alapszinten

–
A tanév során megismertetett új fogalmak megértetése és elsajátíttatása a tanulóval, hogy azokat
a gyakorlatban helyesen tudja alkalmazni.
–

Rajzi gyűjtés nyomán vázlat és tervkészítéshez szükséges ismeretek elsajátíttatása

–

Felrakással vagy korongolással öblös tárgy elkészítése

–

Az egyszerű gipszforma készítés és sokszorosításhoz szükséges készség, képesség kialakítása

–
A szobrász–kerámia tevékenységhez kapcsolódó baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályok
és azok gyakorlati alkalmazásának megismertetése

Tananyag
Szobrászat és kerámia ismeretek
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti
ismeretek
A fény és árnyék szerepe a plasztikában
A ritmus
A geometrikus forma
A szín jelentősége a szobrászatban és kerámiában
A stilizálás és a kompozíció fogalma, törvényszerűségei, a jel fogalma
A díszítmények eredete
A monogram, a címer
Könyvtári és múzeumi anyaggyűjtés
Az agyag összetétele, anyagszerkezete
Kerámiatárgy készítésének munkafolyamata – agyaggyúrás, formaadási eljárások, szárítás, mázazás égetés
rendje
Égetési alapismeretek
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Szobrászat–kerámia gyakorlatok
–

Kötött és szabad formálás összekapcsolása

–

Préselés agyagból

–

Engobozás, mázazás, égetés

–

Gipszbe vésett monogram tervezése, kivitelezése

–
Különböző anyagok viselkedésének vizsgálata: növekedés–zsugorodás, kemény–lágy, kopás–
csiszolódás
–

Formaalakító természeti erők megfigyelése, rajzi leképzése

–

Egyszerű szerkezetek építése: drótból, dróthálóból, papírból

Különböző művészettörténeti korokból való padlólapok másolása
–

Gyűjtőmunka alapján padlólap másolás

–

Tervrajz átmásolása gipszlapra

–

Negatív vésés, pozitív gipszöntés

–

Mindkét modellről gipszforma vétel

–

Bepréseléssel a sokszorosítás gyakorlása

–

Engobozás, zsengélő égetés

Tárgyelemzés

–

Az elkészült padlólap elemzése

–

A funkció–forma–anyag és díszítmény megjelenési formáinak értelmezése

Nagyítás
–

Kirándulás során gyűjtött vízkoptatta kavicsok, kövek felnagyításával agyagszobrok alkotása

–

Kézzel épített, felrakott formák

–

Színezés engobbal és mázakkal, égetés

–

A felnagyított természeti formák újraalkotása drótból, dróthálóból, papírból

Szabad és kötött formálás összekapcsolása
–

Figurális agyagplasztika kézi korongon felrakott edény részeként való alkalmazása

–

Tervezés és anyaggyűjtés látványszerű rajz segítségével

Értékelés és kiállítás rendezés
–

A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása

–

Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat.

–

a használat során megismert különböző anyagok tulajdonságait, jellegzetességeit.

–
a szakmához kapcsolódó baleset–, munka– és környezetvédelmi szabályokat és a gyakorlatban
alkalmazza azokat.
Legyen képes:
–

alkalmazni alapszinten az elsajátított tárgykészítési technikákat.

–

rajzi gyűjtés nyomán tervet, vázlatot készíteni

–

felrakással vagy korongolással öblös tárgyat (tárgyakat) elkészíteni.

–

a tanév során megismert új fogalmakat a gyakorlatban helyesen alkalmazni.

–

gipszformát készíteni, és tárgyakat sokszorosítani.
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Fejlesztési feladatok
–

A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése

–

A különböző tárgykészítési technikák megismertetése és gyakoroltatása

–

A tárgykészítés során eltérő mintaszervezési megoldások alkalmazásának megismertetése

–

A sorolható csempék és reliefek elkészítésénél a különböző módszerek elsajátíttatása

Tananyag
Szobrászat és kerámia ismeretek
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti
ismeretek

A stilizálás és kompozíció kapcsolata és törvényszerűségei
A jel fogalma
Az emberi lépték – arányösszefüggések
Az élő test vázszerkezetének egyes részei
Padlólapok és kályhaszemek, készítése
Különféle mázazási eljárások – máz alatti, máz feletti festés, sgraffito
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Szobrászat és kerámia gyakorlatok
–

A csontok formáinak vizsgálata, elemzése, mintázása

–

Mintázás előtti nagyítás

–

Tartóváz készítése fémből, drótból

–

Állatkoponya mintázása a plasztika érzékeltetésével

–

Gipsznegatív készítése testrészletről

–

Festett és mázazott padlócsempe készítése

–

Tervezés anyaggyűjtéssel, stilizálás

Tárgyelemzés
–

A tananyaghoz kapcsolódó plasztika elemzése történeti, művészettörténeti keretbe foglalva

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat.

–

gyakorlottan alkalmazza az alapvető szobrászati és kerámia technológiai eljárásokat

Legyen képes:
–

Műalkotások értő elemzésére a stilizálás érdekében

–

A stilizálás érdekében látványszerű rajzok egyszerűsítésére

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok

–

A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése

–

Az emberi lépték és arányösszefüggései alaposabb megismertetése

–

Életnagyságú részlet nagyításának bemutatása és gyakoroltatása

–

Koponya és csontváz alaposabb elemzése

–

Képi redukció és írott szöveg együttesének elemzése és alkalmazásának gyakoroltatása

Tananyag
Szobrászat és kerámia ismeretek

A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti
ismeretek
Természetes és mesterséges szerkezetek viszonya
–

csontváz rajzolása

–

részletkiemelés és nagyítás

–

a nagyítás felhasználása mintázáskor

–

a megmintázott részlet posztamensen való elhelyezése

Stilizálás, deformálás
–

Mozdulatrajzok ruhás alakról

–

Ceruzavázlatok, tanulmányrajzok

–

Kis méretű agyagvázlatok stilizálva, deformálva

Az emberi lépték
–

Gipsznegatív készítése különböző testrészletekről – arcról, kézről

–

Az arányösszefüggések megbeszélése

Emberi koponya mintázása
–

koponya rajzolása, a forma és szerkezet értelmezése hangsúlyozása

–

koponya mintázása életnagyságban

–

a szobor üregelése, vagy gipszbe öntése

Gyakorlati feladatok

–

Síkfelület és plasztika kapcsolata

Felületkialakítási gyakorlatok
–

Anyaggyűjtés, díszítménymásolás, elemzés

–

Tervezés anyagban. Adott felület szabad illetve kötött rendszerű plasztikus tagolása

–

Pozitív és negatív viszonylatok kihasználása

Plasztikus padlócsempe
–

Tervezés anyaggyűjtéssel

–

Mintaszervezés, sorolható és terülő díszítmények

–

Tárgykészítés gipsznegatív segítségével

Egyedi relief
–

Organikus forma redukált képi megjelenítése és írott szöveg együttes alkalmazása

–
Lapos vagy magas plasztikájú egyedi megjelenésű dombormű tervezése és készítése szabadon
választható funkcióra

Tárgyelemzés
–
A tananyaghoz kapcsolódó szobor vagy kerámiatárgy elemzése történeti, művészettörténeti
keretbe foglalva
–

A forma, szerkezet, valamint a funkció és díszítmény megjelenési formáinak értelmezése

Értékelés és kiállítás rendezés
–

A tanév során készült munkák értékelése, válogatása

–

Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat.

–

az emberi test fontosabb arányviszonyait

Legyen képes:
–

alkalmazni az elsajátított tárgykészítési technikákat

–

organikus formák redukált, jelzésszerű egyszerűsítésére

–

műalkotások értő elemzésére
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Fejlesztési feladatok
–

A plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példák megismertetése

–
Az alapvető technológiai és szaktörténeti tudnivalók megismertetése úgy, hogy a tanuló képes
legyen azokat szakszerűen alkalmazni
–

Az alapvető tervezési ismeretek és tárgykészítési technikák elsajátíttatása

–

Az építészeti elemek szobrászati díszítésének és törvényszerűségeinek megismertetése

–

A mintázásban való jártasság fejlesztése

–

Portré és ember figura mintázási készség fejlesztése

–

A használati funkcióra való tárgytervezés alapelveinek a megismertetése

Tananyag
Szobrászat és kerámia ismeretek
A megoldott feladatok során elsajátított plasztikai és kerámiaformáláshoz illeszthető művészettörténeti
ismeretek
Az emberi figura, mint a szobrászat tárgya
Az emberi alak megjelenítése a különböző kultúrákban
A figura és környezet összefüggései a plasztikai formálás szempontjából
A töredék, a torzó problémája a művészetekben
Az épített tér és a szobor kapcsolata művészettörténeti példákon
Kőedény– és porcelángyárak
A formatervezés jelentősége
Egyedi kortárs kerámia,
A sorozatgyártással korongon készült edény összehasonlítása forma, anyag, szerkezet, szilárdság
szempontjai szerint
Korongolt edény díszítésének lehetőségei: zsinórozás, plasztikus dombormű, csíkozás, sgraffito, fröcskölés,
fésűs dísz, holdazás, ecsettel való festés, írókázás
Elektromos, gáz–, koksz– és olajtüzelésű kemencék

A redukció különböző formái – feketeedény, porcelánégetés, raku
Baleset–, munka– és környezetvédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
Portré mintázás
Rajzi előtanulmányok – fejrajz
Római portré rajzolása
–

Vázkészítés, mintázófa, mintázó gyűrű készítése

–

Mintázás, római portré másolása

Szobrászati díszek készítése építészeti elemekhez
–

Ornamentika rajzolása és mintázása (másolat)

Torzó mintázása agyagból
–

Krokizás modell után

–

Vázlatok, tanulmányrajzok

–

Vázkészítés drótból, vasból, fából

–

Mintázás agyagból

–

Gipszforma vétel szilikon betéttel

–

Pozitív öntése gipszből

–

Múzeumi, könyvtári előtanulmányok, aktrajz, kroki modell után

–

Vázkészítés vas, fa, drót felhasználásával

–

1/2–es méretben tömeg–szerkezet téri viszonyok figyelembevételével alak mintázása

–

Egy kiválasztott részletről gipsz formavétel

–

Látogatás kőszobrász műteremben

Felületdíszítési gyakorlat
–

Anyaggyűjtés, díszítménymásolás, elemzés

–

Az elméletben megismert díszítőtechnikák gyakorlása

–
A begyakorolt technikák valamelyikének alkalmazásával önálló vonal–, folt–ritmusok kialakítása
síkfelületen

Szögletes edény és díszítménye
–
Különböző rendeltetésű és formájú, egymással harmonizáló szögletes edény–együttes kialakítása
összeépítéssel, díszítése a fenti technikák alkalmazásával

Korongozott edény és díszítménye
–

Különböző profilú korongolt tálféleségek készítése, díszítése festéssel, mázazással

–

A tervezést megelőző anyaggyűjtés kapcsán kompozíciós alapesetek rajzos elemzése

Edényrészek kialakítása
–

Préselt fül készítése kétfeles forma segítségével

–

Korongozott csőr összeépítése az edénytesttel, a fül felragasztása

–

Értelmező rajzok készítése pl. kiöntőedény esetére

Díszítményvariációs gyakorlat
–

Azonos formájú és méretű korongozott tárgysorozat díszítési variációi

Tárgy együttes készítése
–

Azonos formavilágú, harmonikus tárgy együttes tervezése, elkészítése kézműves eszközökkel

–

Az elképzelt darabok látványszerű megjelenítése rajzban

Értékelés és kiállítás rendezés
–

A tanév során készült munkák közös értékelése, válogatása

–

Záró kiállítás rendezése szaktanári irányítással

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a plasztikai formáláshoz kapcsolódó művészettörténeti példákat.

–

a szobrászat és a kerámia klasszikus műfajait.

–

a használati funkcióra tervezett tárgyak formai problémáit

–

az építészeti elemek szobrászati díszítésének törvényszerűségeit.

Legyen képes:

–

gyakorlottan alkalmazni az elsajátított tárgykészítési technikákat alapszinten.

–

Műalkotások értő elemzésére

Rendelkezzen alapvető tervezési ismeretekkel.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a szobor– és kerámiakészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét,

–

a szobrászat és kerámiaművészet klasszikus műfajait, történetük fontosabb állomásait,

–

a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon,

–

egyes tárgytípusok formái és rendeltetése közötti összefüggéseket,

–

a forma és díszítmény összhangjának jelentőségét,

–
a szobrász és kerámia műterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok előírásszerű
kezelését,
–

a műalkotás és a környezet összefüggéseit a megformált tárgy és enteriőr viszonylatában,

–

a legfontosabb munkavédelmi teendőket.

A tanuló legyen képes:
–

munkájában a szaktárgyi és személyes kompetenciáit felhasználni,

–

a műtárgyakat elemezni rendeltetés, forma és díszítmény szempontja szerint,

–

ismereteit, pozitív élményeit a tárgykészítés folyamatába beépíteni,

–

a szobrászat és kerámia hagyományos anyagait használni,

–

a szobrászat és kerámia segédanyagait (gipsz, plasztilin, szilikon…) alkalmazni,

–
a szobrászatban és kerámiában használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, simító, gipszelő
szerszámok…) előállítani,
–

a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámokat és gépeket használni,

–

a feladatnak megfelelő váz– és tartószerkezetet összeállítani,

–

tervezett, igényes munkát végezni,

–

önállóan tervezni az anyag–funkció–forma egységében,

–

terveit látványszerű és formaértelmező műhelyrajzban megjeleníteni,

–

a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a tervet megvalósítani,

–

a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani,

–

a természeti és mesterséges formákat megmintázni, átírni,

–

domborművet és kisplasztikát mintázni, faragni, építeni, térkonstrukciót készíteni,

–

különféle edénykészítési technikákat alkalmazni,

–

a célt és az eredményt összevetni,

–

biztonsági és balesetvédelmi előírásokat betartani.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

A vizsga tantárgya és időtartama
Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat
A gyakorlati vizsga időtartama
–

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,
plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A terv tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő elemző,
átíró, formaértelmező készségét, a szobrászat és a kerámia anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét.
A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló szobrászati és kerámia technikákban elért jártasságát, tudását,
művészi igényességét.

1. A szobrászat és kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy kerámia
műfajából.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján létrehozott
alkotás, amely lehet:
–

mintázott, faragott, applikált dombormű terrakottából, gipszből, fából vagy bármely más anyagból,

–

mintázott körplasztika, égetett agyagból, gipszből – mázazva, festve vagy patinázva,

–

drótból, fából, hungarocellből vagy egyéb szobrászati anyagból készített plasztika,

–

felrakással, korongolással vagy egyéb technikák kombinációjával készített tárgy, tárgycsoport,

–

épületkerámia vagy épületszobrászati díszítőelem.

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 tárgy, tárgycsoport a szobrászat vagy kerámia
műfajából.
Az intézmény által meghatározott vizsgafeladat tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb szobrászati
anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási, felületdíszítési technikával létrehozott alkotás,
amely lehet:
–

figurális vagy nonfiguratív plakett, dombormű,

–

korongozott vagy más technikával készített edény,

–
a szobrászatban és a kerámiában használatos eljárások valamelyikével, vagy ötvözésével készült
plasztika,
–

mintázott építészeti díszítőelem.

2. A szóbeli vizsga tartalma:
–

az elkészített tárgy bemutatása,

–

a szobrászat és kerámia anyagai, eszközei, műfajai,

–

szobrászatban és kerámiában alkalmazott technikák,

–

a szobrászat és kerámia művészettörténeti stíluskorszakai,

–

a szobrászat és kerámia legjelentősebb alkotásai, alkotói,

–

a szobrászat, a kerámia és az építészet kapcsolata,

–

egészség– és környezetvédelmi alapismeretek.

A vizsga értékelése
A gyakorlati vizsga értékelése
–

a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, absztraháló kifejező készség,

–

tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség,

–

formatani ismeretekben való jártasság, a kompozíció törvényeinek ismerete,

–

műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete,

–

a szobrászati és kerámia technikák és eljárások alkalmazásának szintje,

–

felületkezelési eljárások ismerete,

–

díszítési eljárások ismerete,

–

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

Mintázó állványok
Mintázó szerszámok
Faragó szerszámok (gipszhez, fához, kőhöz)
Kéziszerszámok különböző segédanyagok megmunkálásához
Munkaasztalok
Agyagos láda
Korong (láb–, gépi, kézi korongok)
Kemence (fatüzelésű, elektromos, gáz–, vagy olajfűtésű)
Kemence tartozékok
Hőfokmérő–, szabályozó műszer
Szárítóberendezés vagy szárítópolc
Keverő és tároló edények
Kéziszerszámok, festékező, mázazó eszközök
Kisgépek
Tároló szekrények
Mérőeszközök
Gipszműhely–felszerelések, gipszformák
Vizes blokk
Egyéni védőfelszerelések
Munkabiztonsági berendezések

Környezetvédelmi berendezések

TEXTIL– ÉS BŐRMŰVES TANSZAK

TEXTIL– ÉS BŐRMŰVES MŰHELYGYAKORLAT

A textil– és bőrműves műhelygyakorlat célja megismertetni a textil– és bőrművesség azon elméleti és
gyakorlati tudnivalóit, melyek képessé teszik a tanulókat az önálló tárgyalkotásra, környezetalakításra a
tervezéstől a kivitelezésig. Célja továbbá a manuális képességek fejlesztése, az értékteremtésre, –
megőrzésre nevelés, az esztétikai és a konstruktív érzékenység, a textil– és bőrműves műhelymunka iránti
nyitottság kialakítása.
A műhelygyakorlat feladata irányított tárgyelemzéseken, tervezési és alkotói folyamatokon keresztül a
harmonikus környezet–, a tárgykultúra iránti igény kialakítása. Az esztétikai érzék és ítélőképesség
mélyítése, árnyaltabbá tétele. Feladata továbbá a vizuális alkotó gyakorlattal párhuzamosan olyan alapozó
és speciális ismeretek, készségek biztosítása, melyek lehetővé teszik a fenti célok megvalósulását. Feladata
megismertetni a tanulót a textil– és bőrművesség történetével, sajátos kifejező eszközeivel, esztétikai
törvényszerűségeivel. A textil és a bőr felhasználási területeivel, a tárgyformálás hagyományos és új
anyagaival, az anyagok tulajdonságaival, az alkalmazott eszközök típusaival. Feladata továbbá a művészeti
területekhez kapcsolódó élményszerű ismeret– és tapasztalatszerzés biztosítása, az önművelés és
önkifejezés képességének fejlesztése.

Alapfokú évfolyamok

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
A textil– és bőrműves tárgykultúra műfaji sajátosságainak, valamint a textil és a bőr
felhasználhatóságának megismertetése.
–
A textil– és bőrműves tárgyalkotáshoz szükséges eszközismeret, tárgytervezési és kivitelezési
ismeretek fejlesztése.
–

Az életkornak megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek megalapozása.

–
Az igényes alkotómunkához szükséges tervező, eszközhasználó, anyagformáló, tárgyalkotó
készségek, képességek kialakítása.
–
A tárgyalkotás során alkalmazható egyszerű technikák elsajátításával a manuális és konstruáló
képességek fejlesztése.
–

A textil– és bőrműves műhely, valamint a műhelymunka rendjének megismertetése.

Tananyag
Textil– és bőrműves ismeretek
A textil és a bőr a tárgyi környezetben, a tárgyak funkciója
A textil és bőrműves műhely berendezése, eszközei
A textil és a bőr anyagtípusai, felhasználásuk fő területei
A textil– és bőrművességhez kapcsolódó, eszközök, szerszámok
A felhasznált anyagok tulajdonságai, rendszerezés alapanyag, előállítás, felhasználás szerint
Felületképzés. A díszítés és mintaképzés
Rezerválási technikák (batik)
A fonás és csomózás

A varrás felhasználási területei

Az alkalmazott eszközök ismerete, helyes használata
A tartalom és a forma kapcsolata
A tárgykészítés folyamatának alapvető lépései
Eszközhasználati és munkavédelmi előírások

Feladatcsoportok
A textil– és bőrműves műhely
–

A textil– és bőrműves műhely berendezése

–

Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok

–

A műhelymunka rendje

–

A műhelymunka alapvető munkavédelmi szabályai

A textil és a bőr alapismeretek
–

A tárgyi környezet, a környezet anyagai

–

A textilből és bőrből készült tárgyak sajátosságai

–

Alapvető anyagok, eszközök, szerszámok

–

A tárgyalkotás alapvető fázisai

–

A textil és bőr szerepe a tárgykultúrában

A díszítményalkotás alapjai
–

Különböző díszítő technikák textil– és bőrtárgyakon

–

Egyszerű díszítő technikák

–

A díszítmény tervezés alapjai

–

A felületképzés technikái. Nyomhagyás különböző anyagokkal, eszközökkel

–

Nyomtatás egyszerű eszközökkel

–

A tanult díszítőtechnikák alkalmazása a tárgyalkotásban

A varrás alapjai
–

A varrás jelentősége, sajátosságai

–

A varrás alapvető eszközei, technikája

–

Egyszerű alapöltések

–

A tervezés és a szabás alaplépései

A fonatok
–

Fonásra alkalmas anyagok

–

Egyszerű fonástechnikák

–

Fonások különböző anyagokkal, páros és páratlan ágszámmal. Lapos és gömbölyű fonások

–

Fonás egyszerű eszközökkel

–

A fonatok felhasználása

A batikolás alapjai
–

A batik. A batiktechnika sajátosságai

–

A batikolás eszközei

–

Batikolás különböző anyagokon

–

A kötözött batik módszerei

–

Motívumrendszerek

–

A tanult technika alkalmazása az alkotás során

A bőrművesség alapjai
–

A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései

–

A bőr szabása, darabolása

–

Egyszerű bőrintarzia

–

A szíjkészítés alapjai, fűzések egyszerű formái

–

Egyszerű összeerősítési technikák: fűzés, lyukasztás

–

Mintázás nyomhagyással

–

A poncolás. Poncolásra alkalmas anyagok, eszközök

–

Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával

A nemezelés alapjai
–

A nemez

–

A nemez történetének érdekességei

–

A nemezelés műfaji sajátosságai

–

A megmunkálás, tárgyalkotás alapvető lépései

–

Egyszerű tárgyalkotási és díszítési technikák

–

Egyszerű nemez tárgyak készítése: plasztikus formák (labda, zsinór)

Kreatív feladatok
–

Felületminőségek

–

Színvariációk. A színek kifejező ereje

–

Az anyagtársítás lehetőségei

Értékelés és kiállítás rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a textil– és bőrművesség alapvető műfaji sajátosságait,

–

a megismert alapanyagok felhasználási lehetőségeit, alapvető tulajdonságait,

–

a tárgyalkotás munkafázisait,

–

az anyag– és formaalakítás egyszerű módjai,

–

a mintaképzés, felületalakítás egyszerűbb lehetőségeit,

–

egyszerűbb textil– és bőrtárgy készítésének műveletei,

–

a műhely berendezését, munkarendjét,

–

legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–

megszerzett ismeretek alkalmazására,

–

a megismert eszközök megfelelő használatára,

–

életkorának megfelelő szinten anyag, eszköz és technikai módszerek megválasztására,

–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Általános és szakirányú műveltség megalapozása, valamint olyan elméleti és gyakorlati tudnivalók
megismertetése, melyek képessé teszik korosztályának megfelelő igényes, kreatív, alkotómunkára.
–
A textil– és bőrmegmunkálási, –alakítási műveletek elvégzéséhez szükséges képességek
fejlesztése.
–
A textil– és bőrművesség hagyományos anyagainak, az anyagok tulajdonságainak, alkalmazott
eszközeinek bemutatása.
–

A textil– és bőrműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.

–

Alapvető munka– és balesetvédelmi előírások megismertetése.

Tananyag
Textil– és bőrműves ismeretek
A textil– és bőrművesség tárgykultúrája, műfaji sajátosságai
A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom

A gyapjú és a bőr tulajdonságai, alakíthatósága, felhasználásuk újabb lehetőségei
A rátétes díszítmények
Gyűjtőmunka, motívumképzés, egyszerűsítés, átírás. Kompozíciós lehetőségek
A tervezés szempontjai
A szövés
A viaszbatik
A nemezművészet
Az adott témakörök megjelenése a népművészetben, az iparművészetben és a közvetlen környezetben
A tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában
Eszköz– és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
A textil és a bőr, tárgyalkotási ismeretek
–

A textil– és bőrműves tárgyak funkciói

–

A tervezés lépései, szempontjai

–

Az anyag– és technika választás szempontjai

–

Az anyagválasztás és a technika összefüggései

–

A forma és díszítmény összefüggései

Díszítőtechnikák, a rátétek
–

Egyszerű díszítőtechnikák a bőr– és textilművességben

–

Rátétes díszítmények. Rátéttípusok, a rátétkészítés módjai

–

A motívumalakítás lehetőségei

–

A kompozícióépítés lehetőségei

–

Rátétes díszítések textilre, bőrre egyszerű tárgyakon

Varrási technikák
–

A varrás sajátosságai az alapanyag–funkció viszonylatában

–

A varrást előkészítő műveletek

–

Tervezési feladatok

–

A textil és a bőr varrásának azonosságai és különbözőségei

–

A tanult technikák alkalmazása egyszerű, varrott használati tárgyakon

A szövés alapjai
–

A szőttesek felhasználási területei

–

A szövés történeti érdekességei

–

A szövés alkotóelemei

–

A szövés alapvető műveletei a felvetéstől az összeállításig

–

Az egyvetélős mintázás. A csíkritmusok

–

A szőttesek tervezése. Az alapanyag, mintakincs, funkció összefüggései

–

Az alapanyag, a mintakincs és a funkció összefüggései a tervezésben

–

Egyszerű, szövött használati tárgyak

–

A szövés utómunkálatai

–

Egyszerű szövőeszköz használata (madzagszövő, karmantyúszövő, gyöngyszövő)

Batikolás, a viaszbatik
–

A batiktechnika műfaji sajátosságai

–

A batikolás történeti érdekességei

–

A viaszolt batik technikája

–

Egyedi tárgyak tervezése, a tanult technikák alkalmazása textilen és bőrön

Egyszerű bőrműves technikák, összeállítás típusok
–

A bőrvarrás eszközei

–

A bőrvarrás alapjai, technikái. A szíjgyártóvarrás és a szűcshímzés

–

Egyszerű bőrműves összeállító technikák, széleldolgozások

–

Egyszerű záródástípusok, bőrkellékek

–

Rátétdíszítés, a tanultak alkalmazása egyszerű bőrtárgyakon

A nemezelés technikái
–

A nemezművészet kezdetektől napjainkig

–

A nemezelés műfaji sajátosságai

–

A gyapjú alakíthatósága

–

Nemezelt használati tárgyak (tarsoly, papucs)

–

A nemezelés újabb lehetőségei. (kőnemez, tűnemez)

–

A megismert technikák alkalmazása az alkotás során

Kreatív kísérletek az anyaggal
–

A felületminőségek változtatása. Kompozíciós lehetőségek

–

Színvariációk. A színek hangulati hatása

–

Anyagtársítás létrehozása. (bőr, nemez, szőttes)

Értékelés és kiállítás rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját,

–

a tárgyalkotás munkafázisait a tervezéstől a kivitelezésig,

–

a textil, a bőr újabb felhasználási területeit,

–

az anyag– és formaalakítás módjait, az összeállítás egyes lehetőségeit,

–

a nemezelés újabb technikáit,

–

a szövés alaptechnikáit,

–

a forma, díszítmény összhangját,

–

egyes díszítőtechnikák alkalmazási lehetőségeit,

–

az iparművészet és népművészet kiemelkedő textil– és bőrműves példáit,

–

a tanult tárgyalkotási folyamtok legfontosabb munkavédelmi tudnivalóit.

Legyen képes:
–

a megszerzett ismeretek alkalmazására,

–

textil– és bőrmegmunkálási, –alakítási műveletekre,

–

életkorának megfelelő szinten az anyag, eszköz és technikai módszerek megválasztására,

–

a textil– és bőrműves alapismeretek gyakorlati alkalmazására,

–

a tárgyakban lévő esztétikum felfedezésére,

–

gondolatainak tárgyiasult formában való megvalósítására,

–

az önálló tárgyalkotásra,

–

a munkavédelmi előírások betartására.

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

A textil– és bőrműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása.

–

Az általános és szakirányú műveltség megalapozása, fejlesztése.

–

Az esztétikai érzékenység, a kitartó munkavégzés kialakítása.

–

A textil– és bőrműves tárgykultúra műfaji sajátosságainak megismertetése.

–
A textil– és bőrműves tárgyak tervezéséhez, kivitelezéséhez szükséges újabb ismeretek
elsajátíttatása.

–
Az alkotómunkához szükséges, korosztálynak megfelelő eszközhasználó, tárgyalkotó, díszítő
készségek, képességek fejlesztése.
–

Az önálló alkotómunka képességének kialakítása.

–

Az alkotómunka dokumentálási módszereinek elsajátíttatása.

–

Alapvető munkavédelmi ismeretek megalapozása.

Tananyag
Textil– és bőrműves ismeretek
A textil– és bőrművesség tárgyainak esztétikai értéke, minősége
A tárgy– és díszítményalkotás újabb lehetőségei
A tárgyalkotás anyagai, újabb eszközei
A plasztika
A domborítás
A festés. A színek szerepe, a színhasználat üzenetértéke
A gyapjúszövés. A festékes szőttesek
Az önálló tárgyalkotás elvei
A dokumentálás
Kreatív anyaghasználat
Tárgyelemzések, a tapasztalatok felhasználása az alkotómunkában
Eszközhasználati és munkavédelmi előírások

Feladatcsoportok
A textil– és a bőrplasztikák
–

A plasztika fogalma

–

Plasztikus tárgyak, díszítmények

–

A plasztikus alkotások sajátosságai, technikája

–

Textil– vagy bőrplasztika

–

A tanult technika alkalmazása a tárgyalkotásban

Díszítőtechnikák, a festés
–

A környezetünk tárgyainak díszítése

–

A festés. A festékek alapanyagai. Festőnövények

–

Az alapanyag, funkció, díszítmény összefüggései

–

A színek szerepe, a színhasználat üzenetértéke, jelentősége

–

Kompozíció

–

Textil és bőr festése

–

Tárgyalkotás a tanult díszítőtechnikák alkalmazásával

A varrás, öltéstípusok
–

Különböző öltéstípusok. Vonalas technikák (száröltés, láncöltés, keresztöltés, huroköltés)

–

Egyszerű hímzéstechnikák, alapvető hímzéselemek (vonalak, álló– és dőlt keresztek, négyszögek)

–

A motívumképzés elvei a technika függvényében

–

Használati tárgyak tervezése, készítése az öltéstípusok alkalmazásával

Szövési technikák, a festékes
–

A szövés újabb eszközei. A szövőszék részei

–

A festékes szőttesek sajátosságai

–

Érdekességek a festékes szőttesek eredetéről

–

Az ornamentika

–

A festékes szőttesek színei

–

Alapkompozíciók. Tervezés

–

A szövés technikája a felvetéstől a leszedésig

–

Befejező műveletek. A szövés utómunkálatai

–

A tanult technika alkalmazása tárgyalakításkor

A batikolás, színvariációk
–

A tanult batiktechnikák ötvözési lehetőségei textilen és bőrön

–

Színkihagyás, több szín alkalmazása

–

A színtartósság növelése

–

A rezerválás különféle lehetőségei

–

A mintaképzés módjai festéssel

–

Tárgykészítés a tanult batikolási technikák alkalmazásával

Bőrműves technikák, domborítás

–

A domborított díszítmények különféle tárgytípusokon

–

A domborítás anyagai, eszközei

–

A domborítás lehetőségei (alátétes, zsinóros)

–

A domborítás munkafolyamata

–

A díszítményalakítás szempontjai a technika függvényében

–

Könyvtörténeti érdekességek, a könyvborítók díszítésmódjai

–

Szerkezet– és összeállítás típusok

–

Tárgyalakítás domborított technikával

A nemezelés újabb technikái
–

A gyapjú festése

–

Festett gyapjú alkalmazása tárgyalkotás során

–

Díszítmények nemezből (zsinóros, rátétes, applikált)

–

A nemez szerepe a modern tárgykultúrában

–

Az eddig megismert nemezelési eljárások alkalmazása projektekben

–

Anyagtársítási lehetőségek a nemezmunkákban

Kreatív kísérletek az anyaggal
–

Felületminőségek. Újszerű esztétikai minőségek

–

Színvariációk. Színek, érzelmek, hangulatok

–
Anyagtársítás létrehozása. Egymással össze nem illő, vagy egymás hatását erősítő anyagokból
tárgy, tárgycsoport készítése. Talált tárgyak beépítése a kompozícióba

Vizsgamunka készítése
–

Egyéni kifejezési szándék szerinti tárgyalkotás választott anyaggal és technikával, dokumentálás

Értékelés és kiállítás rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a tárgyalkotás szerepét, a tárgyak funkcióját,

–

a textil és a bőr tulajdonságait,

–

a tárgykészítés munkafolyamatait, módszereit,

–

az anyag– és formaalakítás módjait, díszítési lehetőségeit,

–

a plasztika, a dombormű fogalmát, készítésének módjait,

–

a szövés technikáit,

–

a festés technikáit, a színek szerepét,

–

a hagyományos tárgykészítést a textil– és bőrművesség példái alapján,

–

a modern tárgykészítés lehetőségeit,

–

az anyagtársítás lehetőségeit,

–

az önálló alkotómunka törvényszerűségeit,

–

a szakszerű anyag– és eszközhasználat követelményeit,

–

legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.

Legyen képes:
–

a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,

–

életkorának megfelelő szinten az anyag, eszköz, technikai módszerek megválasztására,

–

textil– és bőrmegmunkálási, –alakítási műveletek elvégzésére,

–

gondolatainak tárgyiasult formában való megvalósítására,

–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–

a textil és a bőr fontosabb felhasználási területeit,

–

a textilből és bőrből készíthető tárgyak körét,

–

az alkalmazott anyagok alapvető tulajdonságait, a kéziszerszámok használatát,

–

a tervezés és a kivitelezés fő folyamatait,

a pontos vágás és ragasztás alapjait,
–

az egyszerű kézi varrott összeerősítéseket textilen, vékony bőrön,

–

az egyszerű hímző öltések készítését,

–

a rátétes díszítést,

–

az egyszerű nyomhagyási technikákat, a festést, batikolást,

–

a fonatok készítését,

–

a nemezelés, a szövés és az egyszerű textiltechnikák alapjait,

–

a domborítást,

–

a szíjkészítés alapjait, fűzések egyszerű formáit,

–

a legfontosabb baleset– és munkavédelmi tudnivalókat.

A tanuló legyen képes:
–

önálló tárgyalkotásra,

–

véleményalkotásra, tárgyelemzésre,

–

az eszközök rendeltetésszerű használatára,

–

az elsajátított ismereteket, technikákat az alkotás folyamatában alkalmazni,

–

a helyes munkamenet betartására,

–

együttműködni a munkafolyamat résztvevőivel,

–

a munkavédelmi szabályok következetes betartására.

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama

Textil– és bőrműves 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,
tárgyalkotó, képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő
formatervező, környezetalakító készségét, a textilművesség és a bőrművesség alapanyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit.
A megvalósított tárgy mutassa be a tanuló textil– és bőrművességben való technikai jártasságát, tudását.

A textil– és bőrműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tárgy, tárgycsoport a textil– és bőrművesség
műfajából.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon
választott műveletekkel, díszítési és összeállítási technikákkal létrehozott alkotás, amely lehet:
–

használati– és ajándéktárgy,

–

öltözet–kiegészítő,

–

játék,

–

lakáskultúra elem,

–

tértextil.

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 tervezett és elkészített textil– vagy bőrműves tárgy.
A textil– vagy bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra alkalmas, a tanuló által
készített tervvázlat alapján, szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
–

nemezfigura,

–

textilbáb,

–

festett, batikolt kendő,

–

egyszerű szerkezetű bőrműves tárgy, bőrzacskó,

–

ékszer.

A vizsga értékelése
–

tárgytervező képesség,

–

formaalakító készség,

–

kifejezőkészség,

–

anyag– és eszközhasználat,

–

textil– és bőrműves alapismeretek,

–

műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,

–

a vizsgamunka összhangja.

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az általános és szakirányú műveltség megalapozása, fejlesztése olyan elméleti és gyakorlati
ismeretek tanítása által, melyek felkészítik a tanulót a művészi alkotómunkára, képessé teszik tervek
készítésére, textil– és bőrműves alkotások létrehozására, a feladatnak megfelelő anyag–, eszköz– és
technikaválasztásra.
–

Az értékteremtés igényének kialakítása, az esztétikai érzékenység fejlesztése.

–

A tanuló felkészítése az önálló alkotómunkára.

–

A balesetmentes munkavégzés képességének elsajátíttatása.

Tananyag
Textil – és bőrműves ismeretek
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek
A pásztorművészet jellemző tárgyai, forma– és motívumkincse
A szíjgyártók munkája
A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom
A tárgyak használati funkciója
Különböző díszítési, összeerősítési technikák (fűzéstechnikák, öltésfajták)
Kézi és gépi varrási ismeretek

A varrógép. Munkavédelmi szabályok
A kárpitszövés, műfaji sajátosságok
Anyagtársítások
Tervezési és kivitelezési ismeretek az elsajátított technikák függvényében
Szabásminta, modellezés
Az adott témakörök megjelenése a népművészetben, az iparművészetben és a közvetlen környezetben
Tárgyelemzések, a tapasztalatok felhasználása a tárgyalkotásban

Feladatcsoportok
A textil és bőr, anyagtársítás
–

Textúrák, faktúrák textil– és bőr anyagokon

–

Az alapanyag, a forma és a funkció összefüggései

–

A tervezés lépései, szempontjai

–

Az anyaghasználat és a technikaválasztás elvei

–

Az anyagtársítások. A textil és a bőr együttes használata

–

Anyagtársítási variációk tárgyegyüttesek darabjain

–

A tanult díszítőtechnikák alkalmazása

–

Tárgyalkotási műveletek az anyagtársítás függvényében

A varrás, a gépi varrás alapjai
–

A varrás sajátosságai, jelentősége

–

A varrógép

–

Gépi öltéstípusok (fércelő, szegő, hímző öltések)

–

A tervezés. A szabásminta és a modellezés

–

A forma, a funkció és az alapanyag összefüggései

–

Összeerősítési technikák

–

Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával

Újabb bőrműves technikák
–

A pásztorművészet: tárgytípusok, motívumkincs, technikák

–

A szálvágás és a vékonyítás

–

Felhasználható anyagok, szükséges eszközök

–

Összeállító és díszítő fűzéstechnikák

–

A szíjgyártás. Tárgytípusok, jellegzetes technikák

–

Egyszerűbb szíjgyártó technikák. A sallangfűzés alapjai

–

Tárgyalkotás az elsajátított ismeretek felhasználásával

A szövés, a kárpitszövés alapjai
–

Érdekességek a kárpitszövés történelméből. A kárpitszövés a textilművészetben

–

A kárpitszövés műfaji sajátosságai, eszközei

–

A kárpitszövés alaptechnikája

–

A szövés előkészítése (tervezés, felvetés, vetülék, rendezés, előszövés)

–

A szövés utómunkálatai

–

Tárgyalkotás tanult technikával

Kreatív kísérletek az anyaggal
–

A felületminőségek változtatása a díszítmény viszonylatában

–

Színvariációk. Hagyományos formák, újszerű színhasználat

–

Anyagtársítás. Régi formák, mai funkciók. Átírási gyakorlatok

Értékelés és kiállítás rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a textil– és bőrművesség sajátosságait, szerepét a mindennapokban,

–

a textil– és bőrművesség kifejező eszközeit,

–

a tervezéshez és kivitelezéshez szükséges eszközrendszert,

–

az átírás formai követelményeit,

–

a díszítmény szerepét, a motívumalkotás alapjait,

–

a kézi és gépi varrás műveleteit,

–

a pásztorművészet sajátosságait,

–

a különböző fűzéstechnikákat, a szíjgyártás alapjait,

–

a kárpitszövés műfaji sajátosságait, alaptechnikáit,

–

a legfontosabb munkavédelmi követelményeket.

Legyen képes:
–

a megszerzett ismereteit a textil– és bőrműves alkotómunkájába beépíteni,

–

a feladatához kapcsolódóan textil– és bőrműves tárgyterveket készíteni,

–
munkáiban az alapanyag–forma–funkció, valamint a forma–díszítmény összhangjának
megteremtésére,
–

tárgyelemzésre, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására,

–

az önálló alkotómunkára, igényes munkavégzésre,

–

a munka– és balesetvédelmi szabályok betartására.

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az általános és szakirányú műveltség megalapozása.

–
Mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az elsajátíttatása, melyek képessé teszik a
tanulót tervek, textil– és bőrműves alkotások létrehozására, a feladatnak megfelelő anyag–, eszköz– és
technikaválasztásra.
–
A tárgytervezés, az alapanyag–forma–funkció és a forma–díszítmény összhangjának
megteremtéséhez szükséges készségek és képességek elsajátíttatása.
–

A manuális és konstruáló képességek fejlesztése.

–
Az értékteremtés igényének, valamint a korosztályának megfelelő önálló alkotómunka
képességének kialakítása.
–
A textil– és bőrművességhez kapcsolódó baleset– munka és környezetvédelmi szabályok gyakorlati
alkalmazásának elsajátíttatása.

Tananyag
Textil– és bőrműves ismeretek
Viselettörténeti alapismeretek. Viseletkészítő mesterségek
Öltözet, öltözet–kiegészítők
A tárgyalkotás és –elemzés szempontjai, esztétikai értékek, minőségek
A tárgyakkal közvetített jelentéstartalom
A csomózott szőnyegek műfaji sajátosságai
A csomózás technikája
A tárgyak használhatósága, a praktikum
A művészi átírás lehetőségei
Az adott témakörök megjelenése a népművészetben, az iparművészetben és a közvetlen környezetben
Mai textil– és bőrművesség művészeti törekvései
Tárgyelemzések, a tapasztalatok felhasználása a tárgyalkotásban
A tanult technikák önálló alkalmazása
Munkavédelmi és eszközhasználati ismeretek

Feladatcsoportok
A varrás, az átalakítás
–

A kézi és gépi varrás műfaji sajátosságai

–

A varrott textíliák a hagyományos és mai tárgykultúrában

–

A forma–funkció törvényszerűségei

–

A forma–funkció átírása. Funkcióváltás

–

Eredeti tartalom – újszerű gondolatiság. Stílusváltás

–

Kortalan textil– és bőrműves tárgyak

–

Az átalakítás műfaji sajátosságai

–

Tárgyalakítás, átalakítás a tanult technikák alkalmazásával

A viselet, a ruházat
–

Viselettörténeti érdekességek

–

Viseletkészítő mesterségek

–

Honfoglalás kori viseletek

–

Az öltözet összetevői. A ruházat

–

Jelentés tartalmak a viseletben

–

Jellegzetes díszítőtechnikák

–

A viselet változása

–

A népviselet hagyományainak megjelenésének helye modern öltözködési kultúrában

–

Ruházattervezési alapismeretek. Mintakészítés, modellezés

–

Egyszerű ruházati darabok készítése textil és bőr felhasználásával, kombinálásával

Újabb textil– és bőrműves technikák
–

Textil– és bőrműves öltözetdarabok

–

Más korok és népek öltözetei. Történelmi érdekességek

–

Lábbeli típusok

–

A fejviselet típusai

–

Szerkezetek, modellezések

–

Összeállítási és díszítési technikák megválasztása az öltözetdarabok függvényében

–

Alapvető hímzésfajták (vászon– és szűcshímzés)

–

Egyszerű textil– vagy bőrműves tárgy készítése a tanult technikák alkalmazásával

A szövés, a csomózott szőttes
–
A csomózott szőttesek történelmi érdekességei. A csomózás a keleti textilkultúrákban és a modern
tárgykészítésben
–

A csomózott szőnyegek. Műfaji sajátosságok

–

A csomózás technikája, jellegzetes motívumkincse

–

A szövés alapműveletei

–

Tárgykészítés a tanult technikák alkalmazásával

Kreatív kísérletek az anyaggal
–

Felületminőségek. Újszerű díszítmények

–

Színvariációk. A viselet színei, színviseletek

–

Anyagtársítási lehetőségek az átalakítás viszonylatában

Értékelés és kiállítás rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a textil– és bőrművesség műfaji sajátosságait,

–

a textil– és bőrművesség jelentősebb tárgyi emlékeit,

–

a viselettörténet jellegzetességeit,

–

a honfoglalás kori bőrtárgyakat,

–

az öltözetkészítő mesterségeket,

–

az öltözetdarabokat és az öltözet–kiegészítőket,

–

a csomózott szőttesek sajátosságait,

–

a textil– és bőrművesség szerepét napjainkban,

–

a művészi átírás, az alakíthatóság lehetőségeit,

–

a balesetmentes munkavégzés szabályait.

Legyen képes:
–

a megszerzett ismereteket alkotómunkájába beépíteni,

–

a feladatához kapcsolódóan textil– és bőrműves tárgyterveket készíteni,

–

munkáiban az alapanyag–forma–funkció és a forma–díszítmény összhangját megteremteni,

–
a hagyományos textil– és bőrművesség értékeit napjaink tárgykultúrájának igényeihez igazodva
továbbéltetni,
–

tárgyak, díszítmények átírására,

–

tervszerű igényes munkavégzésre, önálló alkotómunkára,

–

a munkavédelmi előírások betartására.

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–
Az általános és szakirányú műveltség megalapozása, fejlesztése, olyan elméleti és gyakorlati
ismeretek tanítása és gyakoroltatása által, melyek felkészítik a tanulót az igényes alkotómunkára.
–

Az egyedi tárgyak kialakításának, a művészi átírás ismereteinek elsajátíttatása.

–

Az önállóság, a manuális és konstruáló képességek fejlesztése.

–

Az önkifejezés lehetőségeinek felfedeztetése.

–

A balesetmentes munkavégzés ismereteinek fejlesztése.

Tananyag
Textil– és bőrműves ismeretek
A textil és bőrművesség műfaji követelményei napjainkban
A díszítményképzés újabb lehetőségei
A foltvarrás műfaji sajátosságai
Gépi és kézi varrási ismeretek
Öltözet–kiegészítők: az ékszerkészítés
A divat
A divattervezés alapismeretei

Jelmeztervezési alapismeretek
A művészi átírás
Az adott témakörök megjelenése a népművészetben, az iparművészetben és a közvetlen környezetben
Tárgyelemzések, a tapasztalatok felhasználása a tárgyalkotásban
Eszközhasználati– és munkavédelmi ismeretek

Feladatcsoportok
A divat
–

A divat fogalma. Érdekességek a divat történetéből

–

A mai kor öltözékkultúrája

–

A divat és a praktikum

–

A divattervezés alapjai

–

Az alapanyag–forma–funkció összhangja

–

A hagyományos és divatos ízlésvilág kombinálása. Átírási gyakorlatok

–

Tárgytervezés, tárgykészítés a tanult technikák alkalmazásával

Textilművesség, a foltvarrás
–

A foltvarrás történeti érdekességei

–

A foltvarrás műfaji sajátosságai

–

A tervezés szabályszerűségei

–

Anyaghasználati lehetőségek

–

A foltvarrás alapműveletei, eszközei

–

Mozaikkészítés, applikációs feladatok. Blokkok, sablonok, rátétek

–

Tárgyalkotás a tanult technikák alkalmazásával

Bőrművesség, az öltözet–kiegészítők
–

Övtípusok, övszerkezetek

–

Az ékszerek típusai és funkciói

–

Jellegzetes anyagok és technikák

–

Csontmunkák

–

Bőr társítása más anyagokkal (csont, gyöngy, fém, nemez)

–

A munkafolyamatok sajátosságai

–

Tárgytervezés, tárgykészítés a tanultak alkalmazásával

Egyedi tárgyak
–

A jelmez

–

Az egyén és jelmeze, a jelmez egyénisége

–

A karakter jellegzetességei. A maszk

–

A jelmeztervezés műfaji sajátosságai

–

A textil és a bőr kifejezőereje, anyagkapcsolatok

–

Tárgytervezés, tárgyalakítás a tanult technikákkal

Kreatív kísérletek az anyaggal
–

Felületminőségek. A tanult technikák ötvözése

–

Színvariációk. A színek jellemábrázoló szerepe

–

Szokatlan anyagtársítások

Értékelés és kiállítás rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a textil– és bőrművesség műfaji sajátosságait a tanult témakörökben,

–

a textil– és bőrművesség kifejezőeszközeit, eszközrendszerét,

–

a díszítményképzés tanult lehetőségeit,

–

a divat fogalmát,

–

a divattervezés alapjait,

–

a foltvarrás alapjait,

–

a gépi– és kézi varrás műveleteit,

–

az öltözet–kiegészítők készítési lehetőségeit,

–

a jelmeztervezés alapjait,

–

a textil és bőr felhasználhatóságát egyedi tárgyak készítésekor,

–

a művészi átírás jellemzőit,

–

eszközhasználati és munkavédelmi szabályokat.

Legyen képes:

–

a megszerzett ismereteket textil– és bőrműves alkotómunkájába beépíteni,

–

munkáiban az alapanyag–forma–funkció–díszítmény összhangját megteremteni,

–

tervszerű, igényes, önálló alkotómunkára,

–

balesetmentes munkavégzésre.

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
–

Az általános és szakirányú műveltség megalapozása.

–

A művészi alkotómunka és az igényes tárgyalkotás képességének fejlesztése.

–
Mindazoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek az elsajátíttatása, melyek képessé teszik a
tanulót művészi igényű tervek, textil– és bőrműves alkotások létrehozására.
–
A tervezési tárgykészítési technikák szakszerű alkalmazásának fejlesztése, az egyéniség kifejezési
lehetőségeinek, és az ehhez kapcsolódó ismeretek kialakítása.
–

Az önálló alkotómunkához való képesség fejlesztése.

–

A dokumentálás lehetőségeinek megismertetése.

–

A korosztálynak megfelelő baleset– és környezetvédelmi ismeretek elsajátíttatása.

Tananyag
Textil– és bőrműves ismeretek
A textil és bőrművesség tárgykultúrája

A lakhelyek típusai
A lakáskultúra
A textil és a bőr megjelenése a lakáskultúrában
Berendezési tárgyak, lakástextilek
Tárgyelemzések: formavariációk, technikai megoldások, díszítmények
Különleges tárgyak, több funkciós textilek
A kreatív anyag– és eszközhasználati ismeretek
Az alkotómunka bemutatása, dokumentálása
Az adott témakörök megjelenése a népművészetben, az iparművészetben, a közvetlen környezetben
A hagyományok továbbéltetésének lehetőségei
Eszközhasználati– és munkavédelmi ismeretek
A textil– és bőrműves műhelymunka elméleti és gyakorlati anyagának rendszerezése

Feladatcsoportok
Lakáskultúra
–

Az épített környezet vizsgálata. A lakhelyek típusai, alaprajz, beosztás

–

A bőr szerepe a lakhely kialakításában. Történeti érdekességek

–

A lakáskultúra történeti érdekességei

–

Az egyéniség kifejeződése a lakáskultúrában

–

Textil– és bőrtárgyak a lakásban

–

Makett– és modellkészítés

–

Lakástextilek tervezése

–
Textil és bőr felhasználása tárgyak, tárgyegyüttesek készítésénél a lakhely, lakáskultúra
témakörében

Tértextilek
–

A tértextilek sajátosságai, jellemzői

–

Tértextilek a kortárs művészetben

–

Szimbolikus jelentésű textilek

–

Új technikai eszközök és társműfajok (festészet, grafika) alkalmazása

–

Tértextíliák tervezése, alakítása, díszítményei

–

Különleges környezetalakítási lehetőségek. A díszlet

–

Tárgyalkotás az elsajátított ismeretekkel

A modern bőrművesség
–
Bőr a kortárs művészetben és a mai tárgykultúrában (berendezési tárgyak, bőrszobrok,
bőrplasztikák, design tárgyak)
–

Újszerű formák, technikák, díszítmények

–

Makett– és modellkészítés

–

Tárgytervezés, tárgyalakítás a bőr igényes, szabad felhasználásával

Egyedi tárgyak, öltözetek

–

A textil és a bőr felhasználásának egyedi módjai

–

Az egyén és a közösség kölcsönhatásai az öltözködésben. Elvegyülés–kitűnés

–

Alternatív szemléletmódok, egyedi stílusok az öltözék viszonylatában

–

A textil és a bőr szokatlan megjelenítési formái

–

Az egyéniség kifejezése az alkotás során

–

Tervezés, tárgyalakítás a tanult ismeretek igényes felhasználásával

Kreatív kísérletek az anyaggal
–

Felületminőségek. Szokatlan alakítási módok

–

Színvariációk. Egyedi színhasználat. Szín–játékok

–

Anyagtársítás. Időtálló textil– és bőr tárgyak

Vizsgamunka készítése
–
A tanult textil– és bőrműves ismeretek, tárgykészítési technikák, eljárások önálló alkalmazásával
tárgyalkotó szándék szerinti, művészi igényű tárgy készítése, a vizsga követelményeinek megfelelően.
Dokumentálás
Értékelés és kiállítás rendezés

Követelmény
A tanuló ismerje:
–

a textil– és bőrművesség műfaji sajátosságait a lakáskultúra témakörében,

–

a textil– és bőrművesség kifejezőeszközeit, eszközrendszerét,

–

az alkotáshoz szükséges tervezési, kivitelezési követelményeket,

–

a tanult eljárások önálló alkalmazását,

–

a hagyományok továbbéltetési lehetőségeit,

–

az egyéniség megjelenítését az alkotásban,

–

munkavédelmi előírásokat.

Legyen képes:
–

a megszerzett ismereteket a textil– és bőrműves alkotómunkájába beépíteni,

–

feladatához kapcsolódóan szakszerű, igényes terveket készíteni,

–

a forma–díszítmény, az alapanyag–forma–funkció összefüggéseinek alkalmazására,

–

az önálló igényes munkavégzésre,

–

alkotásainak művészi igényű dokumentálására és bemutatására,

–

balesetmentes munkavégzésre.

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje:
–
a textil– és bőrművesség történeti alakulásának legjelentősebb korszakait, tárgyi emlékeit, műfaji
sajátosságait, kifejezőeszközeit,
–

az anyagok eredetét, feldolgozási módjait, fajtáit, tulajdonságait,

–

az eszközök szerszámok típusait, helyes használatukat,

–

a tárgykészítés munkafolyamatait,

–

a tervezés szempontjait, folyamatát, a mintakészítést,

–

az ornamentikaképzés, kompozícióépítés követelményeit,

–

a szabás módjait, szempontjait,

–

az előkészítő folyamatokat,

–

az összeállítás módjait,

–

a díszítési módokat, technikákat,

–

a varrás, hímzés fajtáit, a nemezelést, a festést, a szövési technikákat,

–
a rátétek alkalmazását, a domborítást, a poncolást, a fűzött technikákat és az egyéb tanult textil–
és bőrműves technikákat,
–

a műhelymunka eszközhasználati, munkavédelmi tudnivalóit.

A tanuló legyen képes
–

gondolatait, elképzeléseit alkotó módon tárgyi formában megjeleníteni,

–

a megszerzett ismereteket saját munkájába konstruktív módon beépíteni,

–

munkájában a funkció–forma–díszítés harmóniáját megteremteni,

–

az elsajátított munkafolyamatok igényes elvégzésére, esztétikus termékek létrehozására,

–

az anyagok, díszítő– és összeállító technikáinak helyes megválasztására,

–

a textil, a bőr és más anyagok egymással való kombinálására,

–

a hagyományos művészeti területek értékeit napjaink követelményeihez igazítva továbbéltetni,

–

alkotások elemzésére, esztétikai értékek és kategóriák felismerésére, megfogalmazására,

–

a munka– és balesetvédelmi előírások betartására.

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

A vizsgák tantárgyai és időtartama
Textil– és bőrműves műhelygyakorlat
A gyakorlati vizsga időtartama
–

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
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A terv tükrözze a tanuló funkciónak, tartalomnak megfelelő
tervezőkészségét. A textil– és a bőrművesség anyagairól, technikáiról, munkafolyamatairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A megvalósított tárgy mutassa be
a tanuló textil– és bőrművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi
igényességét.

1. A textil– és bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik össze:
A) Tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész textil– vagy bőrműves tárgy
vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással megvalósított – tervezési munka alapján, szabadon választott
műveletekkel, díszítési és összeállítási technikákkal létrehozott alkotás, amely ötvözi a textil– és a
bőrművesség tanult ismeretanyagát.
A vizsgamunka lehet:
–

használati– és ajándéktárgy,

–

öltözék, öltözék–kiegészítő,

–

ékszerkollekció,

–

a lakáskultúra elem,

–

tértextil, térplasztika.

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített textil– vagy bőrműves tárgy.
A vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló által készített tervvázlat
alapján szabadon választott technikával létrehozott alkotás, amely lehet:
–

textilkép,

–

tarisznya, erszény,

–

öltözetdarab: fejviselet, egyszerű lábbeli,

–

ékszer, öv.

2. A textil– és bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
–

a textil– és bőrművesség anyagai, eszközei,

–

a textil– és bőr felhasználási területei,

–

a tárgytervezés és –készítés szempontjai, folyamata,

–

textil– és bőrműves technikák, díszítési módok,

–

jelentéstartalom a tárgyakon,

–

a textil– és bőrművesség története, iparművészeti és népművészeti értékei,

–
textilből és bőrből készült alkotások a kortárs művészetben, a hagyományok továbbéltetésének
lehetőségei a mai tárgykultúrában,
–

a textil– és a bőrművesség munkavédelmi és környezetvédelmi előírásai.

A vizsga értékelése
A gyakorlati vizsga értékelése:
–

funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség,

–

díszítő, stilizáló képesség,

–

a tervezéshez szükséges magyarázó–közlő rajz szintje,

–

a megfelelő munkafolyamatok megválasztása,

–

a textil– és bőrműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje,

–

műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,

–

a vizsgatárgy összhatása, a funkció–forma–díszítmény összhangja.

A szóbeli vizsga értékelése
–

a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,

–

a megfogalmazás szakszerűsége, pontossága,

–

kommunikációs készség.

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök

Munkaasztalok, székek
Tároló szekrények, polcok
Szemléltetésre szolgáló technikai eszközök
Szemléltető anyagok (képek, könyvek, CD, DVD–k)
Szövőállványok
Szövőkeretek
Egyszerű képkeretek, rámák
Gyöngyszövő táblák
Madzagszövő táblák
Karmantyúszövő hengerek
A szövéshez szükséges kiegészítő eszközök (vetélőfa, leverő, fonófa, ágacska)
Varrógépek, varráshoz szükséges kéziszerszámok

Varrópadok vagy fapofák
Főzőlap, főzőedények
Vasaló, vasalóállvány
Műanyag kád, műanyag tálak
Szárító eszközök
Vágólapok
Kéziszerszámok: textil– és bőrvarró tűk, ollók, kések, árak, lyukasztók, mintázó és poncoló vasak, szálvágó,
vékonyító, varrásjelölő, kalapácsok, fogók, fűrészek, reszelők, csiszolók, asztali satuk, körzők, vonalzók,
mérőeszközök, ecsetek, nyomóhengerek
Vizes blokk
Munkabiztonsági berendezések
Környezetvédelmi berendezések

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

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

–

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

–

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
–

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.

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,

–

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

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:
A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka.
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott feladat
megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját.
A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt.
Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból mérhető legyen a
tanuló népszokásokról, népköltészetről, hitvilágról, életmódról megszerzett ismerete.

2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma:

–

a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma, a hagyomány fogalma,

–

a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya,

–

népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói),

–

népi hitvilág, világkép,

–

a népköltészet, (népmesék, népmondák, népdalok...),

–

gyermekjátékok,

–
természetharmonikus életmód, gazdálkodás, közösségi munkamegosztás, munkaalkalmak–hoz
kapcsolódó szokások, hiedelmek,
–

népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói,

–

hagyományos tárgyalkotás helye és szerepe a népéletben, szokásokban.

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

tud eligazodni a népköltészet világában,

–

ismeri a szokások és a hiedelmek helyét és szerepét a népéletben,

–

ismeri a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepkör alapjait,

–

ismeri az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokásokat,

–
ismeri a munkaalkalmakat, a hozzájuk kapcsolódó szokásokat, népköltészeti alkotásokat,
hiedelmeket,
–

tájékozott a népi építészet, a hagyományos tárgy– és környezetkultúra világában,

A vizsga értékelése

Az írásbeli vizsga értékelése
–

megfigyelő, értelmező készség,

–

összehasonlító, összegző készség,

–

feladatmegoldó készség,

–

tárgyismeret,

–

helyes fogalomhasználat,

–

tárgyelemző készség.

A szóbeli vizsga értékelése
–

a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,

–

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, a díszítmények funkciói

–

A népművészet motívumrendszere, motívumtípusok

–

A kompozícióépítés jellegzetességei

–

A népművészet színvilága

–

Jelentéstartalom, hiedelmek, szokások a motívumokhoz kapcsolódóan

Famunkák, fonható szálasanyagok
–

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
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.

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
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

–

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,

–

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 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,

–

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

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

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

–

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
–
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, szobrászatának, festészetének áttekintése

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

–

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

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.

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,

–

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
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.
–
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
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

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

–

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

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,
–

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:
–

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–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figyelembe véve a tanulók
érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a
színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására,
művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság
megszerzésére és gyakorlására, illetve felkészít a művészeti alapvizsgára és záróvizsgára.

A képzés lehetővé teszi mindkét területen
–

A tanulók számára önmaguk tudatos megfigyelését

–
Az önértékelést annak érdekében, hogy képessé váljanak saját eredményeik felismerésére és azok
színházi (bábszínházi) munka során történő alkalmazására
–

Az önkifejezést, a közös alkotómunka örömteli együttlétének megtapasztalását

–
Az élet más területein elsajátított tanulói ismeretek, készségek, attitűdök színjátékban
(bábjátékban) való alkalmazását
–

Drámával és színházzal (bábszínházzal) kapcsolatos tanulói aktív szókincs bővítését

–
Színházi (bábszínházi) előadások egyéni vagy csoportos készítését, illetve mások által bemutatott
produkciók megtekintését, értelmezését

A színművészet területén különösen
–

Változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt

–
Az alapvető dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését, alkalmazását
differenciált feladatokban
–

A színházi–drámai formával való kísérletezést, a színpadi megjelenítés jellemzőinek megismerését

–

A színjáték kulturális hagyományainak megismerését

–

A színjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását

A bábművészet területén különösen
–

Változatos bábos tevékenységformákban való részvételt;

–

Az alapvető bábszínpadi technikák megismerését, alkalmazását differenciált feladatokban;

–
A bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábszínházi megjelenítés jellemzőinek
megismerését
–

A bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését;

–

Bábjátéknak mint művészi kommunikációs formának a megtapasztalását.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tanszakok és tantárgyak

Színjáték tanszak
Főtárgy: dráma és színjáték
Kötelezően választható tantárgyak:
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól)
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól)
színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól)
Választható tantárgyak: a színjáték és bábjáték tanszak bármelyik tantárgya

Bábjáték tanszak
Főtárgy: bábjáték

Kötelezően választható tantárgyak:
bábkészítés (1. alapfokú évfolyamtól)
beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól)
mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól)
zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól)
színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól)
Választható tantárgyak: a bábjáték és színjáték tanszak bármelyik tantárgya
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Színjáték tanszak
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Kötelezően választható
tantárgyak
Választható tantárgyak 2
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Bábjáték tanszak
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Kötelezően választható
tantárgyak
Választható tantárgyak 2
Összes óra

2

Továbbképző

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 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 dráma és színjáték tantárgy heti óraszáma a helyi tantervekben heti 2 óra is lehet, ha a beszéd és vers,
valamint a mozgás és tánc tantárgyakat minimálisan heti 1–1 órában önálló tantárgyként oktatja az iskola.

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–BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Kiemelt kompetenciák a színművészet területén

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges

Szakmai kompetenciák
Színházi alapfogalmak/szakkifejezések alkalmazása
Drámai/színházi konvenciók alkalmazása
Meghatározó történeti és kortárs színházi stílusok felismerése
A színházi műfajok felismerése
A szöveg– és előadáselemzés meghatározó szempontjainak, a színészi alkotómunka fázisainak, főbb
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
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

Kiemelt kompetenciák a bábművészet területén

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség nem szükséges

Szakmai kompetenciák
Bábszínházi alapfogalmak/szakkifejezések megismerése, alkalmazása
Az animáció útján történő kifejezés sajátosságainak megismerése, alkalmazása
A főbb báb– és színpadtechnikák elméletének és gyakorlatának megismerése
A bábjáték kultúrtörténeti szerepének, tradícióinak megismerése
A darab–, szerep– és előadáselemzés szempontjainak megismerése, alkalmazása
A bábjátékos tevékenység összetevőinek, azok egymásra épülésének megismerése, alkalmazása
A rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbség felismerése, alkalmazási lehetőségeik
megtapasztalása, a különböző játékstílusok felismerése
A társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeinek megtapasztalása
A bábszínház működési struktúrájának megismerése

A bábjáték alkotófázisaiban való részvétel
A partnerekkel való alkotó együttműködés
A színpadi szituációnak megfelelő improvizáció
A bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerése és alkalmazása
Egy–egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek felismerése
Egy–egy téma bábtechnikai és színpadtechnikai lehetőségeinek felismerése, alkalmazása
Önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldásának indokolása, megvalósítása
(tanári segítséggel)
Tanári/rendezői instrukciók fogadása
Jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszása és reprodukálása
Különféle szerepek megformálása
Előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunka elvégzése

Személyes kompetenciák
Kézügyesség
Önállóság
Döntésképesség
Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság
Mozgáskoordináció
Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Empatikus készség
Tolerancia
Kommunikációs rugalmasság
Adekvát metakommunikáció
Konfliktusmegoldó készség

Módszerkompetenciák
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Gyakorlatias feladatértelmezés
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
mozgás és tánc
zene és ének

színházismeret

A művészeti záróvizsga tantárgyai:
dráma és színjáték, valamint
egy választott tantárgy az alábbiak közül
beszéd és vers
mozgás és tánc
zene és ének
színházismeret

Bábjáték tanszak
A művészeti alapvizsga tantárgyai:
bábjáték, valamint
egy választott tantárgy az alábbiak közül
bábkészítés
beszéd és vers
mozgás és tánc
zene és ének
színházismeret

A művészeti záróvizsga tantárgyai:

bábjáték, valamint
egy választott tantárgy az alábbiak közül
bábkészítés
beszéd és vers
mozgás és tánc
zene és ének
színházismeret

Színjáték és bábjáték 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.
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

Érzékelő játékok
–

Színek, formák, illatok, ízek felismerése, csoportosítása, megkülönböztetése

–

Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása

–

Az idő észlelésének fejlesztése

Ritmusgyakorlatok
–

Egyenletes lüktetés érzékeltetése mondókázással

–

Szöveges és mozgásos ritmusjátékok

–

Tempótartás (gyors és lassú) különböző térformákban

–

Természetes ritmusok felfedezése és mozgásos lekövetése

Beszédgyakorlatok
–

Hangok utánzása

–

Beszédszervek ügyesítése játékos formában (ajak–, nyelvgyakorlatok)

–

Beszédre késztető játékok

Utánzó játékok
–

Testtartás és mozgás utánzása

–

Hétköznapi tevékenységek utánzása

–

Állatok mozgásának utánzása

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok
–

Mondókák, kiszámolók, találós kérdések

–

Mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok

Szerepjátékok, szabályjátékok
–

Népi gyermekjátékok

–

Énekes–táncos játékok

–

Mozgásos (testnevelési) játékok

–

Egyszerű szerkezetű drámajátékok

Csoportos improvizációs játékok
–

Mondókák, gyerekdalok feldolgozása

–

Gyerekversek feldolgozása

Komplex drámafoglalkozások
–
Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel
(térmeghatározás, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató szerepjáték, a tanár szerepben, szertartás,
állókép, némajáték)

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

az érzékszervek működésének funkcióját, jelentőségét

–

a jelenet kezdetének és befejezésének fontosságát

–
a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, kiszámolókat, mondókákat,
gyerekdalokat, énekes–táncos játékokat, gyerekverseket, népmeséket (mindegyikből legalább egyet)
Legyenek képesek
–

adottságaiknak megfelelően a látáshoz és halláshoz kapcsolódó differenciált és pontos érzékelésre

–

a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre

–
alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív
részvételre
–

legalább egy vers vagy rövid meserészlet önálló elmondására

–

a beszéd és a mozgás összekapcsolására csoportos játék során

–

a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre

–

társaikkal való együttműködésre

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a csoportos improvizációs játék örömét

–

a csoportos játék szabályait

–

az alapvető emberi, állati mozgássémákat

–

a bemelegítéshez használható mozgásos (testnevelési) játékokat

–

az alapvető ritmushangszerek használatát

–
a dramatikus munkához szükséges újabb népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat,
gyerekverseket, népmeséket
–

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

Érzékelő játékok
–

Az érzékszervek által keltett érzetek megfogalmazása

–

Színkompozíciók összehasonlítása

–

Tájékozódás hangok segítségével, tapintással, szaglással

–

Az idő észlelésének fejlesztése

Ritmusgyakorlatok
–

Szöveges és mozgásos ritmusjátékok

–

Tempótartás különböző térformákban

–

Futások irányváltoztatással

–

Ritmushangszerek és mozgás

Beszédgyakorlatok
–

Beszédre késztető játékok

–

Beszédgimnasztikai gyakorlatok

–

Beszédszervek ügyesítése játékos formában

Utánzó játékok
–

Egyszerű mozgástükrözések

–

Hétköznapi tevékenységek és mesterségek jellemző gesztusainak utánzása

–

Állatmozgások, természeti jelenségekhez kapcsolódó mozgások utánzása

Memória– és koncentrációfejlesztő játékok

–

Versek, mondókák szöveg nélkül, csak mozgással

–

Összetettebb mozgásos és szöveges figyelemfejlesztő játékok

Szerepjátékok, szabályjátékok
–

Népi gyermekjátékok

–

Mozgásos (testnevelési) játékok

–

Egész csoportos és páros munkára épülő drámajátékok

–

Vetélkedőjátékok

Komplex drámafoglalkozások
–
Mesei motívum vagy meserészlet, vagy rövidebb mese feldolgozása tanári közreműködéssel
(térmeghatározás, közös rajzolás, üzenetek, szimuláció, a teljes csoportot megmozgató szerepjáték, a
tanár szerepben, szertartás, állókép, némajáték)

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a csoportos játék szabályait

–

az alapvető emberi, állati mozgássémákat

–

a bemelegítéshez során használt mozgásos (testnevelési) játékokat

–

a megismert ritmushangszerek használatát

–
a dramatikus munkához szükséges népi gyermekjátékokat, mondókákat, gyerekdalokat,
gyerekverseket, népmeséket (az újonnan – tanultak közül mindegyikből legalább egyet)

–

egyes drámajátékok szabályait

Legyenek képesek
–

adottságaiknak megfelelően differenciált és pontos érzékelésre

–

a csoportos ritmusjátékokban való aktív részvételre

–
alapvető emberi, állati mozgássémák utánzására, a csoportos utánzó játékokban való aktív
részvételre
–

legalább egy újonnan tanult vers és rövid meserészlet önálló elmondására

–

a beszéd és a mozgás összekapcsolására a játékok során

–

a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban való részvételre

–

társaikkal való együttműködésre

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
–

Légzőgyakorlatok

–
A saját és a társak légzésének megfigyelése nyugalmi állapotban, tevékenység során (pl. tűzfújás),
beszéd közben; a tapasztalatok megfogalmazása
–
Fúvójátékok (pl. lyukas kulcs, síp, szájharmonika fúvása) a kilégzés erejének és hosszának
tanulmányozására; folyamatos és szaggatott fúvások
–

Indirekt légzőgyakorlatok (pl. „gumibaba” felfújása, leeresztése)

–

Hanggyakorlatok

–

A hangadás megfigyelése (ásítás, nevetés, lelkiállapotok, hangulatok tükröződése a hangban)

–

A hang tulajdonságairól szerzett tapasztalatok megfogalmazása (magas–mély, halk hangos)

–

Egymás hangjának felismerése, utánzása

–

Hangkitalálás (a saját hangtól eltérő hangzások játékos próbálgatása)

–

Szavak, rövid mondatpárok játékos variálása

–

Játékos hangerő–gyakorlatok

–

Artikulációs gyakorlatok

–

A kiejtés, az artikulációs mozgások megfigyelése

–

A beszédszervek mozgásának „ügyesítése” szavak, szólamok ismételgető ejtésével

–

Szájról olvasás – kezdetben hangok, majd szavak

–

Szóláncok pontos hangzó– és szóvégejtéssel

–

Hangsúlygyakorlatok

–
A szóhangsúly gyakorlása (az első szótag nyomatékos ejtésének gyakorlása egyre hosszabb
szavakban)
–

Az összetett szavak előtagjának és a teljes személynév első tagjának hangsúlya

Fantáziajátékok
–

Elképzelt tárgyak, helyszínek, figurák részletes kigondolása csoportban

–

A közösen kitalált figurák, helyszínek, tárgyak köré szervezett játék

Ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatok

–
Játékos, mozgással és szöveggel összekapcsolt ritmikus koordinációs gyakorlatok (pl. versek,
mondókák ütemezése tapssal, járással, mozgással különböző tempóban)
–

Térkitöltő gyakorlatok

–

Ritmikus, mozgással és szöveggel összekapcsolt számolós gyakorlatok

–

Gyermekversek, mondókák ritmus– és mozgásváltással

Dramatikus játékok
–

Mimetikus (egyéni és csoportos) improvizációk zenére

–

Szituációs játékok pl. szó, mondat, helyszín megadásával

Komplex drámafoglalkozások
–
Központi figura köré épülő dráma (hangaláfestés, szerep a falon, térképek és ábrák készítése,
állókép, gyűlés, véletlenül meghallott beszélgetés, képaláírás, maszkok, beépített szereplő,
gondolatkövetés konvenciók felhasználásával)

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a tér használatát és az abban való tájékozódást

–

a helyszín fogalmát, jelentőségét

–

a figyelemösszpontosítás fontosságát, alapvető technikáit

–

a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés)

–

a hang tulajdonságait (pl. mélység, magasság)

–

a legfontosabb légző– és hangképző gyakorlatokat

–

a ritmikus mozgással kombinált koncentrációs gyakorlatokat

Legyenek képesek
–

egyszerű képzettársításra, annak játékbeli alkalmazására

–

egyes érzelmi állapotok verbális és mozgásos kifejezésére

–

a tanult mozgáselemek összekapcsolására

–

az adott tér használatára és az abban való tájékozódásra

–

a helyszín fogalmának alkalmazására, jelentőségének felismerésére

–

a tanult beszédgyakorlatok tudatos alkalmazására

–

tanári irányítás mellett zajló komplex dramatikus tevékenységben való részvételre

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását

–

a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát

–

a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait

–

a tiszta, érthető beszéd alapjait

–

a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát

–

a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás)

–

a beszédtevékenység részeinek egymásrautaltságát

–

a feszítés–lazítás alapgyakorlatait

–

a mimikai bemelegítés gyakorlatait

Fejlessze a tanulók
–

figyelem–összpontosító képességét

–

megfigyelő képességét

–

együttműködő képességét

–

verbális megnyilvánulásainak tisztaságát

–

fogalmazási és kifejező képességét

–

dramatizáló képességét

–

rögtönzési képességét

–

elméleti drámaelméleti tudását

Ösztönözze a tanulókat
–

figyelmük tudatos összpontosítására

–

a külvilág és önmaguk érzékeny megfigyelésére

–

önálló és tudatos kapcsolatteremtésre

–

a nemkívánatos viselkedésformák konstruktív visszajelzésére, megváltoztatására

–

önálló verbális megnyilvánulásra

–

pontos és kifejező szerepjátékra

–

önálló dramatizálásra

Tananyag
Mozgásgyakorlatok
–

Gimnasztikus gyakorlatok játékos helyzetekben, nehezített járásmóddal, fordított testhelyzetben

–
Indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása
versenyjátékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály – típusú játékok)

Lazító gyakorlatok
–

Feszítés–lazítás fekve, állva, ülve

–

Az arc ellazítása, „kirázása” kilégzés közben

Beszédgyakorlatok
–

Légzőgyakorlatok

–

A különböző légzéstípusok megfigyelése (váll, mellkas, rekesz)

–

A célszerű beszédlégzés folyamatának ismertetése

–

Saját légzés megfigyelése nyugalmi állapotban és beszéd közben

–

Zörej nélküli belégzést követő kilégzés a laza testtónus megőrzése mellett

–
Kapacitásnövelő gyakorlatok versekkel, mondókákkal a laza testtónus megtartása mellett
(legfeljebb 40–50 szótag)
–

Hanggyakorlatok

–

Játékos hangerőpróbálgatás

–

Hangok próbálgatása az erős érzelmi–indulati állapotok kifejezésére

–

Artikulációs gyakorlatok

–

Az áll nyitó mozdulatát megerősítő gyakorlatok

–

Nyelvmozgást ügyesítő gyakorlatok

–

Ritmus és tempógyakorlat

–

Versek ütemezése kötött mozgással

–

Hangsúly– és hanglejtésgyakorlatok

–

Számnevek, évszámok hangsúlya

–

A kijelentés hanglejtése

Koncentrációs gyakorlatok
–

Játékok számokkal

–

Kérdés–felelet típusú játékok

–

Mozgáskoncentrációs játékok

–

Kapcsolatteremtő és bizalomgyakorlatok

–

Kapcsolatteremtés szemkontaktussal, érintéssel, kézfogással, hanggal

–

Vakvezető játékok alapváltozatai

Improvizációs játékok
–

Mimetikus improvizációk (mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal)

–

Hétköznapi élethelyzetek felidézése mozgással és beszéddel

–
Szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, képzőművészeti alkotások reprodukcióival, a
szereplők jellegzetes vonásainak megadásával)
–
Rövid történetek (ismert mesék) elmesélése zenére, kisebb csoportokban előkészített
improvizációkkal

Komplex drámafoglalkozások
–

Reális (de eltávolított) szituációk kibontása drámán keresztül

–
Csoportról szóló drámaóra (a jelmezöltés, befejezetlen anyagok, interjú, forró szék, szerepcsere,
kiscsoportos improvizáció, mímes játék, az igazság pillanata, belső hangok, szertartás, vita konvenciók
felhasználásával)

Drámaelméleti alapok
–
Verses mesék, mesék, elbeszélések szerkezetének érzékeltetése (történet, jelenet, jelenet kezdete
és vége, főhős, szereplők, helyszín)

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a figyelem–összpontosítás tudatos alkalmazását

–

a megfigyelés és önmegfigyelés fontosságát

–

a bizalomra épülő kapcsolatteremtés és kapcsolattartás szabályait

–

a tiszta, érthető beszéd alapjait

–

a történet, a jelenet, jelenet kezdete és vége, a főhős, a szereplők fogalmát

–

a szereplők ábrázolását segítő egyes technikákat (pl. beszédstílus, testtartás)

–

a feszítés–lazítás alapgyakorlatait

–

a mimikai bemelegítés gyakorlatait

Legyenek képesek
–

figyelmük tudatos összpontosítására

–

társaik, önmaguk és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére

–

a bizalom megélésére

–

érzékeny kapcsolatteremtésre és a kapcsolat megtartására

–

tiszta és kifejező verbális megnyilatkozásokra

–

egy nagyobb lélegzetű vers vagy próza pontos, tiszta, érthető elmondására

–

aktív szerepjátékra

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

az együttérző beleélés szükséges voltát

–

a szavak nélküli közlések jelentőségét

–

a nonverbális kommunikáció csatornák működését

–

a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét

–

a feszültség élményét és fogalmát

–

az analógiás gondolkodás alapjait

–

a karakter fogalmát

–

a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat

Fejlessze a tanulók
–

légzéskapacitását

–

térhez igazodó beszédét

–

artikulációs képességét

–

empátiás képességét

–

verbális és nonverbális kommunikációs képességét

–

fantáziáját és kreativitását

–

differenciált kifejezőképességét

–

fogalmi gondolkodását

–

kooperációs készségét

Ösztönözze a tanulókat
–

elfogadó együttműködésre

–

érzelmeik és szándékaik pontos kifejezésére

–

a nonverbális kommunikációs jelek tudatos használatára

–

a nonverbális kommunikációs jelek minél pontosabb értelmezésére

Tananyag
Mozgásgyakorlatok

–
Versenyjátékok, különböző típusú fogójátékok, nehezített fogó és üldözéses játékok a megfelelő
intenzitású jelenlét megteremtésére és a feszültség elvezetésére
–

Különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok

–

Testrész–vezetéses futások, páros fogó, a vezetőt követő futás

–

Lazító gyakorlatok

–

Feszítés–lazítás testrészenként

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)

–

Egyszerű visszajelzésekre építő játékok

Komplex drámafoglalkozások
–
Erkölcsi dilemmákat vizsgáló drámaórák (pl. a szakértő köntösében, telefonbeszélgetés, az élet egy
napja, fórum–színház, Hogyan történt? konvenciókkal)

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

az együttérző beleélés szükséges voltát

–

a szavak nélküli közlések jelentőségét

–

a nonverbális kommunikáció csatornák működését

–

a kommunikációs jelek jelentéshordozó erejét

–

az analógiás gondolkodás alapjait

–

egyes karakterjellemzőket

–

a gyakran alkalmazott páros és kiscsoportos kooperációs játékokat

–

a belső feszültség élményét, szerepét a drámai történésekben

Legyenek képesek
–

a szavak nélküli közlések különböző élethelyzetekben való felismerésére

–

a nonverbális kommunikációs csatornák használatára

–

aktív részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, komplex drámaórákban

–

feszültségteremtő drámai jelenetek létrehozására

–

beszédüket a térhez igazítani

–

pontosan körülírt feladatok kiscsoportokban történő elvégzésére

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

az elemző gondolkodás lényegét, használatát

–
különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes
módjait
–

a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét

–

a színpadi tér kreatív használatának alapjait

–

az artikuláció ritmus– és tempóformáló szerepét

–

az időmértékes versek ritmizálását

–

a tagadás hangsúlyát

–

az improvizáció szabályait

–

a színpadi létezés alapszabályait

–

a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait

Fejlessze a tanulók
–

légzéskapacitását

–

kifejező beszédét

–

testkontrollját

–

elemző gondolkodási képességét

–

szóbeli és nem szóbeli kifejezőképességét

–

fogalmazási képességét

–

helyzetfelismerési képességét

–

problémamegoldó képességét

–

együttműködési képességét

–

megfigyelési képességét

–

analógiás gondolkodását

–

előadói képességét

–

improvizációs képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

önmaguk és környezetük tudatos megfigyelésére

–

kritikus és önkritikus gondolkodásra

–

különböző élethelyzetek és morális problémák erőszakmentes kezelésére

–

beszédük és mozdulataik koordinált és kifejező használatára

–

a különböző közlésformák differenciált alkalmazására

–

egy–egy életkoruknak megfelelő rövid vers vagy prózai mű részletének bemutatására

–

a munkaforma önálló megválasztásra egy–egy probléma feldolgozása során

–
életkoruknak megfelelő rangos színházi előadások, színházi nevelési programok, filmek
megtekintésére és a látottak közös feldolgozására a dráma eszközeivel

Tananyag
Mozgásgyakorlatok
–
Futásos és kikerüléses gyakorlatok: ritmus és irányváltásos futások (szituációval), testrész–
vezetéses futások
–

Egyensúly–játékok: toló és húzó mozdulatok játékos formában

–

Lazítógyakorlat

–

Feszítés–lazítás testrészenként

Beszédgyakorlatok
–

Légzőgyakorlatok

–

Légzéskapacitás növelése a laza testtónus megtartása mellett (legfeljebb 60–70 szótag)

–

Hanggyakorlatok

–

Hangkitalálás

–

Artikulációs gyakorlatok

–

Nyelvtörők, versek pontos, pergő kiejtéssel

–

Magánhangzók gyakorlatai (különös figyelemmel az időtartamra)

–

Szinkronizálási (leolvasási) gyakorlatok versekkel

–

Ritmus– és tempógyakorlat

–

Időmértékes versek ritmizálása

–

Hangsúlygyakorlat

–

A tagadás hangsúlyai

Bizalomgyakorlatok
–

Vakvezetéses gyakorlatok

Improvizációs játékok
–

Rögtönzések életkori témákra

–

Hétköznapi szituációkat feldolgozó páros rögtönzések

–

Rögtönzések közmondásokra

–

Rögtönzések megadott konfliktusra

–

Rögtönzések megadott témára

–

Rövid monológok különböző élethelyzetekben

Komplex drámafoglalkozások
–

Erkölcsi, életkori és társadalmi problémák feldolgozása drámával

–
Ismert történetek, regények részleteinek feldolgozása drámán keresztül (pl. riportkészítés,
montázs, újrajátszás, stílusváltás, analógia, mélyítés konvenciók által)

Színjátékos gyakorlatok
–

A színpadi létezés alapszabályai

–

Rövid vers vagy prózai mű részletének önálló előadása

–

Rögzített kiscsoportos improvizációk nézők előtt

–

A figyelem felkeltése és megtartása

Követelmények
A tanulók ismerjék
–
különböző hétköznapi élethelyzetek és morális problémák dramatikus megjelenítésének egyes
módjait
–

a konfliktus és a feszültség fogalmát, különbözőségét

–

a színpadi tér kreatív használatának alapjait

–

az időmértékes versek ritmizálását

–

a tagadás hangsúlyát

–

az improvizáció szabályait

–

a színpadi létezés alapszabályait

–

a figyelem felkeltésének és megtartásának eljárásait

Legyenek képesek

–

mozgásuk, testtartásuk kontrollálására a csoportos gyakorlatok során

–

véleményalkotásra a látott színművek, filmek és improvizációk elemző megbeszélésekor

–

kifejező szóbeli és mozgásos megnyilvánulásokra

–

különböző élethelyzetek kritikus és önkritikus elemzésére

–

részvételre különböző élethelyzeteket feldolgozó improvizációkban, tanítási drámákban

–

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

–

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

–

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
–

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
–

Improvizációk létrehozása és javítása tanári segítséggel

–

Jelenet létrehozása és javítása tanári segítséggel vagy

Rövid előadás létrehozása tanári irányítással

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a különböző színházi terek jellemzőit

–

a dobozszínházi tér hangsúlyos pontjait és irányait

–

a tanult drámai konvenciók alkalmazási lehetőségeit a szerepépítés folyamatában

–

a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit

–

a különböző szerkezetű tanítási drámák lényeges jegyeit

–

az alárendelő mondatok hangsúlyozását, hanglejtését

–

a „félre” és a monológ technikai alapjait

–

az előző évek tapasztalatainak alkalmazási, hasznosítási lehetőségét

–

a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat, beszédgyakorlatokat

Legyenek képesek
–

alkotó és eredeti módon hasznosítani az előző évek tapasztalatait

–

munkaformát választani az adott gondolat, érzelem kifejezése érdekében

–

a munkaformák alkalmazására egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében

–

a munkaformák tudatos alkalmazására egy komplex drámafoglalkozás során

–

részvételre egy adott mű színpadi feldolgozásának előkészítésében

–

a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt

–
az alapfokon elsajátított képességeiknek megfelelő improvizációban, jelenetben vagy színházi
előadásban való közreműködésre

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanulók ismerjék
–

saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát

–
a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú
fejlettségének mértékét
–
a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját eszköztára ez irányú
fejlettségének mértékét
–

az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való kapcsolatában

–

a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit

–
a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei,
gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében
–
azokat a dramatikus technikákat valamint a társművészetek alapvető kifejezőeszközeit, amelyek a
körülöttük lévő világról való gondolkodásban, véleményalkotásban, s azok kommunikációjában segítséget
nyújtanak
Legyenek képesek
–

figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre

–

társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére

–

a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatos használatára

–

a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben

–

személyes élményei felszínre hozására és a szerepjátékokban való alkalmazására

–

drámában és színjátékokban a szerepnek és a helyzetnek megfelelő kapcsolatteremtésre

–

pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és egyénileg

–

a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, kreatív dramatizálásra

–
saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos érzékelésére, a
tér kreatív használatára
–
a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai
kidolgozásában, illetve egy kötött drámai – szöveg megjelenítésének előkészítésében
–
társadalmi, életkori és erkölcsi problémákról szóló drámajátékokban való aktív közreműködésre,
valamint a problémák életkorának megfelelő szintű vizsgálatára és megfogalmazására

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Dráma és színjáték
improvizáció 2–3 perc
színpadi produkció
–

jelenet 3–5 perc

vagy
–

előadás 15 perc

A vizsga tartalma
A dráma és színjáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
Improvizáció
Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, időpontja) alapján
rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli 2–3 fős jelenet lehet. A szaktanárnak a tanulók életkori
sajátosságainak megfelelő, legalább tíz tételből álló tételsort kell összeállítania. A tételsor tartalmazhat
szöveg nélküli vagy szöveges feladatokat. Az egyes tételeknek tartalmazniuk kell a jelenet eljátszásához
szükséges instrukciókat (helyszín, szereplők, cselekmény, konfliktus).
A felkészülési idő 5 perc.

Színpadi produkció

A produkció szabadon választott drámai vagy dramatizált mű, illetve rögzített improvizáció alapján tanári
irányítással készített prózai színházi produkció (2–3 fős jelenet/csoportos előadás) vagy szerkesztett játék
lehet. A tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi
feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről,
jártasságáról.

A vizsga értékelése
–

Improvizáció

–

Az instrukciók megértése, követése

–

Együttműködés (közös jelenetépítés, társak ötleteinek elfogadása, cselekménybe illesztése),

–

Színpadi jelenlét

–
Figyelem, koncentráció (játékban maradás képessége, egyértelmű szerepbe lépés, szituációban
maradás, egyértelmű kilépés a szerepből)
–

Sűrítés képessége

–

A jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés)

–

Színpadi produkció

–

A színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése

–
Együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, a partner felé irányuló impulzusok erőssége,
közös cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása)
–

Figyelem, koncentráció

–

Színpadi jelenlét

–

Ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás)

–

Atmoszférateremtés

–

Verbális kifejezőeszközök használata

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 játékából való építkezésre

–

közösségi alkotásra

–

diákszínjátszó előadások megtekintésére

–

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

–
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

–

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

–

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
–

Légzőgyakorlatok

–

Kapacitásnövelő gyakorlatok legfeljebb100–110 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

–

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
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

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”)
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

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 instrukciók alapján 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.

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

BÁBJÁTÉK TANSZAK

BÁBJÁTÉK

A tantárgy célja, hogy a tanulók a bábjátékot, mint komplex művészeti kifejezési formát élményszerűen,
elsősorban játékba ágyazottan ismerjék meg. A képzés feladata, hogy biztosítson lehetőséget az
önkifejezésre, a tanulók által elkészített egyszerűbb kivitelezésű bábok használatára, képességeik szerint
nagyobb technikai tudást igénylő bábtechnikák megismerésére és alkalmazására, a megszerzett ismeretek
bővítésére és a kialakított készségek továbbfejlesztésére. Biztosítson lehetőséget, továbbá csoportos
produkciók létrehozására és bemutatására, de a kísérletezést szolgáló tevékenységformákra is.

Előképző évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a kapcsolatteremtés lehetőségeit hangok, mozgás által

–

a természetes és mesterséges környezet formai gazdagságát

–

saját testi adottságainak lehetőségeit a bábjátékban

–

a természetes és a mesterséges világ tárgyaival való játék különböző lehetőségeit

–

az ember alkotta tárgyak funkcióinak sokféleségét, a tárgyak formai gazdagságát

–

a csoportos játék szabályait

–

a tárgyaknak játék során a megszokottól eltérő funkcióba helyezését

–

a tárgyak játék során történő átalakításának lehetőségét

–

egy tárgy mozgás, mozgatás általi életre keltésének lehetőségét

–

a nyitott és zárt terek közötti különbséget

Fejlessze a tanulók
–

csoportos megszólalásának képességét

–

az egyénnek a csoporttal való együttműködési képességét

–

egyéni megszólalásának képességét

–

érzékelésének és megfigyelésének képességét

–

szerepek iránti érzékenységét

–

finommotoros képességét

–

tárgyalkotó és tárgyátalakító képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

csoportos játékra

–

a csoportos játék szabályainak betartására és betartatására

–

környezetük és saját adottságaik megfigyelésére

–

a testbeszéd megfigyelésére

–
élőlények jellemző mozgásának megfigyelésére, annak ujjakkal, kézzel történő felidézésre (pl. fű,
virágok, fa, hangya, pók, kígyó)
–

saját mozdulatainak összehangolására

–

egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre

–

tárgygyűjtemény kialakítására

–

rövid, egyszerű történet megjelenítésére kézjátékkal, párban

–

csoportos bábjátékban való részvételre

Tananyag
A közvetlenül körülöttünk létező épített–világ és Én
–
Előttem, mögöttem, jobbra, balra, lent, fent – térirányok a teremben, tájékozódás és tárgyak
felismerése csukott szemmel
–

Testem (pl. külsőm, belsőm)

–

Hangom (pl. természetes és elváltoztatott, beszéd és ének)

–

Ritmusaim (pl. a természet ritmusai és én, testem ritmusai)

–
Mozgások (pl. rám jellemző mozdulatok, testem adottságaiból fakadó mozdulatok, mozdulatlanság
és gyorsaság általam, bennem, körülöttem)
–

Egyszerű utánzó mozgások ujjakkal, kézzel, testtel

–
A képmutogató játékok: a kép és én, önarckép (saját festmény), teljesalakú kép (fotó) alapján rövid
történet magamról

A közvetlenül körülöttünk létező épített–világ és Mi
–

Én és Te, páros– és utánzó–, tükörjátékok ujjakkal, kézzel, mimikával, testtel

–

Egyszerű történet eljátszása párban, a szereplők fő jellemzőit (mozgás, forma) utánzó kézjátékkal

–
Én és a Többiek, csoportos helyzetgyakorlatok, a csoport által kialakított ritmusok, mozgások,
mozdulatok „színháza” (ehhez népi gyermekmondókák, gyermekdalok, csúfolók, kiszámolók akár egy–egy
népszokás ünnepköréhez készített szerkesztett vázlat alapján)

–

Csoportos játék tárgyhasználattal

A közvetlenül körülöttünk létező épített–világ és tárgyainak felfedezése
–

Tárgygyűjtemény kialakítása a közvetlen környezetünk tárgyaiból

–
Nyitott és zárt terek kialakítása a tanteremben testünkkel és bútorokkal, tárgyakkal, ezekben rövid
történetek eljátszása

A közvetlenül körülöttünk tárgyak felruházása többletjelentéssel
–

Vonulós gyermekjátékok, ahol a tárgyhasználat természetes, és tárgy nélkül nem megvalósítható

–

Tárgyhasználatot igénylő népi gyermekjátékok

Bábos játék
–

Mondókák, gyerekdalok feldolgozása tárgyhasználattal

–

Gyerekversek feldolgozása tárgyhasználattal

–
Mesei motívum vagy meserészlet vagy rövidebb mese feldolgozása tárgyhasználattal, tanári
közreműködéssel

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

saját testi adottságaik lehetőségeit a bábjátékban

–

a természetes és a mesterséges világ tárgyaival való játék különböző lehetőségeit

–

a tárgyaknak játék során a megszokottól eltérő funkcióba helyezésének lehetőségét

–

a tárgyak játék során történő átalakításának lehetőségét

–

egy tárgy mozgás, mozgatás általi életre keltésének lehetőségét

–

a nyitott és zárt terek közötti különbséget

Legyenek képesek
–

önmaguk és környezetük megfigyelésére

–

élőlények jellemző mozgásának megfigyelésére, annak ujjakkal, kézzel történő felidézésre

–

saját mozdulataik összehangolására

–

egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre

–

rövid, egyszerű történet megjelenítésére kézjátékkal, párban

–

egyéni és csoportos megszólalásra

–

kapcsolatteremtésre hangok, mozgás által

–

csoportos játékra

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a tér irányait, az ebben való tájékozódás módjait

–

a tér átalakításának következtében létrejövő tartalmi változásait, ezek összefüggését

–

a tér benépesítésének lehetőségeit

–

a tárgyakkal alkotott mesei tér belső szabályait,

–
a hangok, a hangokat adó tárgyak, ritmus hangszerek fajtáit, az ezekkel való játék különböző
lehetőségeit
–

a termésekből való figurák kialakításának módjait

–

a tárggyal való és az élőszereplős játék közötti különbséget

–

a leggyakrabban előforduló mesei figurákat és azok változatos megjelenítési lehetőségeit

Fejlessze a tanulók
–

fantáziáját

–

figyelmét

–

megfigyelőképességét

–

önismeretét

–

gesztusnyelvi kifejezőképességét

–

verbális kifejezőkészségét

–

kapcsolatteremtő és együttműködő képességét

–

térbeli tájékozódását, térhasználatát

–

finommotoros kézmozgását

–

tárgyalkotó képességét

–

instrukciókövető képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

a testbeszéd megfigyelésére, gyakorlására

–

mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására

–

a mese folyamatának követésére, annak önálló alakítására

–

szerepjátékokban minél több szerep kipróbálására

–

a mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakítására

–

csoportos bábjátékban való részvételre

Tananyag
A közvetlenül körülöttünk létező természeti világ és Mi
–

Előttünk, mögöttünk, jobbra, balra, lent, fent – térirányok felfedezése

–

A tér határainak tágítása a tárgygyűjtemény felhasználásával

–

A természet hangjainak megfigyelése

–

Hangkeltés a természetben talált tárgyakkal

–
Termések, gyökerek, zöldségek, virágok, ágak, kövek, madártollak, szálas anyagok gyűjtése, figurák
létrehozása

A közvetlenül körülöttünk létező természetes és a mesterséges tárgyak tudatos összekeverése
–
Legkedvesebb tárgyam, kabalám, játéktárgyam bemutatása (pl. Miért és mióta kedves? Mi az
eredeti funkciója? Mit lehet még vele tenni? Át lehet–e alakítani valami mássá?)
–

A gyűjtött terményeink és kedves tárgyaink közös térbe helyezése

–
A közös térbe helyezett tárgyakról saját történetek kialakítása, a történet egyes részeinek
megelevenítése
–

Termények és tárgyak egyszerű technológiával történő átalakítása

–

Az egyszerű technológiával átalakított termények és tárgyak megmozgatása, szerepbe hozása

Típusok és karakterek megjelenítése tárgyakkal
–

A leggyakrabban előforduló mesefigurák megjelenítése a tárgygyűjtemény tárgyaival

–

A megjelenítés lehetőségeinek keresése (sémák és saját utak)

Bábos játék
–

A tárgygyűjtemény elemeivel játszott saját történetek fejlesztése, összefűzése

–

Mesei figurák szituációba helyezése

–

A mesék csodás erővel rendelkező tárgyainak megjelenítése a tárgygyűjtemény elemeivel

–

A szituációk történetté fűzése

–

A szituációk és a történet térbe helyezése

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a tér irányait

–

a tér átalakításának és használatának változatos lehetőségeit

–
a tárgyakkal történő hangkeltés lehetőségeit a termés– vagy terményfigurák készítésének
lehetőségeit
–

a leggyakrabban előforduló mesei figurákat és azok változatos megjelenítési lehetőségeit

Legyenek képesek
–

csoportos térkialakításra

–

tanári instrukciók követésére

–

a mese folyamatának követésére

–

történetalkotásra

–

mesei szerepekhez tárgyak, jelzések kialakítására, azok használatára

–

a játékban a tárgyak helyének, funkciójának felismerésére

–

mesei helyzetek tárgyakkal való eljátszására

–

terménybábok készítésére, játékba helyezésére

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

bábok, tárgyak mozgatással történő megelevenítésének egyes módjait

–

a karakteralkotás összetevőit (ábrázolás, mozgás, beszéd)

–

a bábos játék szabad térben lehetséges módjait

–

néphagyományunk egyes mágikus elemeit

–

a szertartás (rítus) fogalmát

–

rítusaink, népszokásaink bábos elemeit, eszközeit és ezek használatának módjait, funkcióváltásait

–

a szertartásmester szerepét (pl. mint vőfély, mint öreg pásztor, mint farsangi alakoskodó)

–

az embert helyettesítő bábuk szerepét a népszokásokban

–

az ünnepteremtés folyamatát, eseményeit, eszközeit

Fejlessze a tanulók
–

koncentrációját

–

kommunikációját a nonverbális jelek észlelése és értelmezése kapcsán

–

testbeszédét

–

problémaérzékenységét, problémamegoldási készségét

–

képességét a tárgyat mozgató kéz és a mozgatott tárgy közötti összhang megteremtésére

–

ritmusérzékét

–

karakterábrázoló képességét

–

beleélőképességét

–

lényegkiemelő képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

hangutánzásra

–

saját hangi adottságaik kipróbálására, hangjukkal való játékra

–

az életkoruknak megfelelő, minél többféle szerep kipróbálására

–

ellentétes karakterek mozgásban és hangban való megjelenítésére

–

a maguk által készített bábuval, tárggyal való játékra

Tananyag
A tárgy bábbá alakításának első lépései, az átlényegítés fázisai

–
Az egyszerű technológiával átalakított terményeink és kedvenc tárgyaink megmozgatása, eredeti
funkcióiktól való eltávolítása, új szerepbe emelése
–

Tárgy–metamorfózis játékok különböző tárgyakkal

–

Ellentétes tulajdonságú tárgyak keresése, azokhoz karakterek társítása

–

Emberi tulajdonságok kifejezéséhez tárgyak társítása

Kialakított játékterünkben ünnepek teremtése népszokásaink bábos elemeivel
–

Embert helyettesítő bábok közös felépítése, a velük való vonulás

–

Őszi, téli tavaszi játékok (pl. kisfarsang, betlehemes bábtáncoltatás, farsangi alakoskodás, kiszézés)

–

Lány– és legénycsúfolók

Bábos játék (törekedve arra, hogy a fontos dramaturgiai egységeket bábuval, bábjátékkal oldják meg)
–

Egyszerű állatmesék

–

Tündérmesék epizódjai

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a tárgyjáték fogalmát

–

bábok, tárgyak mozgatással történő megelevenítésének egyes módjait

–

a karakteralkotás összetevőit (ábrázolás, mozgás, beszéd)

–

néphagyományunk egyes mágikus elemeit

–

a megismert rítusok, népszokások bábos elemeit

–

az ünnepteremtés folyamatát, eseményeit, eszközeit

Legyenek képesek
–

a tanári instrukciót követő munkavégzésre

–

egyszerű, botból kialakított bábuk mozgatására

–

tárgyakból egyszerű bábokat alkotni, ezekkel típusfigurák alapvonásait megjeleníteni

–

rövid jelenetekben tárgyak segítségével szerepet formálni

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

az egyszerű zsinóros és pálcás marionett anatómiai részeit

–

a felülről és hátulról mozgatás módjait, technikáit

–

az ízesüléssel mozdítható és az átváltozó bábuk mozgatásának technikáit

–

a valóságos és a színpadi tér közti legfőbb különbségeket

–

egyszerű színpadi terek használatát

–

a bábu fölött vagy mögött való megszólalás sajátosságait

Fejlessze a tanulók
–

finommotoros mozgását

–

figyelmét, koncentrációs készségét

–

képességét a mozgás– és tekintetirányok összehangolására

–

térérzékelő képességét, térhasználatát

–

játékiránynak megfelelő hangképzését

–

színpadi ritmusérzékét

Ösztönözze a tanulókat
–

saját ötleteik megvalósítására

–

csoportos alkotóforma gyakorlására

–

a beszéd és a mozgás harmóniájának, egyensúlyának kialakítására

–

koncentrált bábmozgatás begyakorlására

–

a felülről és a hátulról mozgatott bábokkal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére

Tananyag
Játéktér kialakítása asztalon
–

A játéktér kijelölése, részei, arányai

–

Az asztalon kialakítható különböző játékterek alkalmazási lehetőségei

A felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa
–

Tárgy bábuvá alakulásának bábjátékos eszközei (pl. koncentráció, tekintet, mozdulat)

–
A felülről való mozgatás technikai elvárásai (pl. a test, a törzs, a fej helyzete; a tömeg és a testsúly
arányának elosztása; láb nélküli figurák használata)

–

Játék a maguk által készített egyszerű, rögtönzött merevpálcás és zsinóros marionettekkel

–

A tér és a lehatárolás (doboz–színház) lehetőségeinek feltérképezése

–
Asztalon papírdobozból bábszínház kialakítása oldaljárásokkal, kipróbálása az egyszerű marionett
bábokkal.

A hátulról mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa
–
Hátulról mozgatott, kisméretű plasztikus bábok használata (a fejet pálcával, a végtagokat kézzel
mozgatva)
–

A hátulról mozgatott bábu fejében elhelyezett mozgatóval (markolattal) való játék

–

A fej–nyak–törzs és a kezek mozgatásának összehangolása

–

Bunraku típusú báb használata

–

A hátulról nyitott színpad lehetőségei

Színpadi bábjáték
–
Felülről vagy hátulról mozgatott, plasztikusan megformált bábokkal népmesékből vagy
legendákból jelenetek létrehozása 2–3 fős csoportokban, tanári közreműködéssel

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a bábszínpadon felülről és hátulról való játék lehetőségeit

–

a néma– és a hangokkal kísért játék különféle lehetőségeit

–

a beszéd, a hangsúlyok, a légzés módjait a bábu mozgatása közben

Legyenek képesek
–

egyszerű felülről és hátulról mozgatott plasztikus bábok mozgatására

–
mesék és legendák alakjainak megjelenítésére egyszerű felülről és hátulról mozgatott plasztikus
bábokkal
–

papírdobozból színpadi tér létrehozására és használatára

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a sík és a plasztikus felületek, formák közötti különbségeket, ezek hatását a színpadi játékban

–

a képmutogató játék műfaji sajátosságait

–

a síkbábok mozgatásának szabályait

–

árnyékok létrehozásának lehetőségeit

–

az árnyék és a fény színpadon betöltött szerepét

–

a mágikus eredetű árnyjátékot

–

a pontfénnyel létrehozott árnyjáték–technikát, és annak bábtörténeti vonatkozásait

–

az árnyfigurák különböző fajtáit

–

a beszédtevékenység részeit (légzés, hangadás, kiejtés), ezek összefüggéseit

–

a takarás mögötti megszólalás sajátosságait

–

a jelenetszerkesztés főbb szabályait

Fejlessze a tanulók
–

síkbeli látásmódját

–

mozgásos karakteralkotó technikáját

–

beszéddel történő karakterábrázolását

Ösztönözze a tanulókat
–

saját ötleteik megvalósítására

–

csoportos alkotóforma gyakorlására

–

koncentrált bábmozgatás begyakorlására

–

a síkbábokkal és az árnyjátékkal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére

Tananyag
Síkbábok és síkfelületek világa
–

A körülöttünk lévő térbeli világ síkba fordításának lehetőségei

–

A doboz–színház síkbábjai alulról, felülről, hátulról mozgatva

–

Ember méretű síkbábok hátulról mozgatva (bábu játokban történő összeépítése, szétesése)

–
Felülről mozgatott síkbábok: kétoldalú (elől – hátul, jobb – bal oldal), egyszerű ízekből
összeállított, merevpálcás sík–marionettek
–

Alulról mozgatott síkbábok paravánhasználattal

Árnyak világa
–

Fényforrások és vetítőfelületek az árnyjátékban

–

Árnyékok létrehozása fény elé tartott tárgyakkal, testekkel, síkká alakulásuk megfigyelése

–

Az árnyfigurák különböző fajtái (pl. telített, áttört felületű, áttört felületű színezett)

–

Játék alulról mozgatott árnyfigurákkal

–
Síkbábok és különböző drapériák, vetített felületek (pl. képzőművészeti alkotások, fotók) együttes
alkalmazása

Árnyjáték kezekkel
–

A pontfényben alulról mozgatott (jávai, indiai, egyiptomi, török) technika

–

Kísérletek a fényforrás mozgatásával (fel, le, előre, hátra)

Bábtörténet
–

A képmutogató játék műfaji sajátosságai

–

Az árnyjáték mágikus eredete, megőrzött mágikus elemei

–

A tanult árnyjáték–technikák bábtörténeti vonatkozásai

Színpadi bábjáték
–

Jelenetszerkesztés

–
Az ókori világok mítoszaiból és/vagy a keresztény kultúrkör legendáiból válogatva történetek
feldolgozása a tanult technikákkal és műfajokban
–
Szabadon választott téma rövid etűdben való feldolgozása a tanult technikák keverésével, egyedi
stílusban

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a síkbábok mozgatásának szabályait

–

a pontfénnyel létrehozott árnyjáték–technikát

–

az árnyfigurák különböző fajtáit

Legyenek képesek
–

a tanári instrukciót követő munkavégzésre

–

a sík és plasztikus formák megkülönböztetésére

–

árnyképek létrehozására pontfény megvilágítással

–

paravánon és árnyjátékban egyszerű síkbábok mozgatására

–

jelenetszerkesztésre

–

doboz–színházban kisméretű bábokkal jelenetek előadására

–

a megfelelő technikák kiválasztására a jelenetek készítése során

–

karakterek mozgásban, hangban történő megformálására

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a botbáb képi világának jellemzőit

–

a botos bábok fő szerkezeti és esztétikai elemeit

–

az egyszerű botbábokat és azok játéklehetőségeit

–

a titiri doboz–színház sajátosságait

–

a paraván mögül, felfelé irányuló megszólalás sajátosságait

–

a kellékhasználat alapvetéseit

–

a tánckoreográfia és a bábu mozdulatsorának összekapcsolását

–

a méretek fontosságát a bábok világában

–

a vajang történetiségét

Fejlessze a tanulók
–

arányérzékét

–

együttműködési készségét

–

verbális kifejezőerejét

–

állóképességét

–

testtudatát

–

jeleneteken átívelő folyamatos jelenlétre való készségét

–

érzelmek, gondolatok gesztusokba való tömörítésének képességét

–

ritmusérzékét

Ösztönözze a tanulókat
–

önálló gyakorlásra, egymás jelenetsorainak megtekintésére

–

minél több különböző karakter megformálására bábjátékában

–

tükör előtti mozgásgyakorlásra, a hibák javítására

–

állóképességét, testének karbantartását szolgáló gyakorlatok végzésére

–

bábelőadások megtekintésére, ezek elemzésére, a bábjátékos munkájának megfigyelésére

Tananyag
Alulról mozgatható egyszerű botbábok
–

Bábtáncoltatás titiri doboz–színházban

–

Ízesülésekkel (felkar, alkar) és kézhez rögzített mozgatópálcával ellátott bábu használata

–

Több segédpálca alkalmazása (lábak)

–

Óriásfigurák hosszú mozgatópálcákkal/rudakkal, két–három mozgató munkájának összehangolása

–

A kellékhasználat alapjai

–

Paraván és háttérelemek, díszletek használata

–

Díszletekkel térkialakítási gyakorlatok

–

Térhasználat a tanult technikákkal

–

Ritmus– és dinamikai gyakorlatok, egyszerűbb koreográfiák tanulása

–

A színpadi kommunikáció alapjai (játszó–játszó, játszó–néző)

Bábtörténet
–

A mítikus bábjáték, a rítus helye és szerepe a bábszínházban

–

A vajang tradicionális megjelenési formája

Színpadi bábjáték
–

Láncmese feldolgozása titiri doboz–színházban

–

Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal

–

A méretek, arányok különbségeire épülő mitikus, csodás tartalmú játék létrehozása

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a botos bábok fő szerkezeti és esztétikai elemeit

–

az egyszerű botbábokat és azok játéklehetőségeit

–

a titiri doboz–színház sajátosságait

–

a méretek fontosságát a bábok világában

Legyenek képesek
–

lazító és koncentrációs gyakorlatok végzésére

–

szöveg nélküli és szöveges légző–, hang– és artikulációs gyakorlatokra

–

a megismert bábtechnikák és mozgatási elvek tudatos alkalmazására

–

a pálcás mozgatás egyszerűbb módjaival jelenet bemutatására

–

kellék használatára

–

a színpad, a paraván terében feladatok végrehajtására

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok

Ismertesse meg a tanulókkal
–

a színpadi jelenlét, a szerepbelépés fogalmát

–

a bábjáték létrehozásának munkafázisait, azok egymásra épülését, kölcsönhatását

–

az idő múlásának különféle megjelenítései lehetőségeit

–

a tempó, a ritmus, mint a kifejezőeszközök lehetőségeit

–

a helyszínváltás lehetőségeit

–

a kéz bemelegítő gyakorlatait

–

a kézjáték, kézpantomim alapjait

–

a kesztyűs játék szabályait

–

a rögzített jellemek, szereptípusok fogalmát

–

a vásári bábjáték magyar hagyományait

–

a vásári bábjáték jeles magyarországi képviselőit

Fejlessze a tanulók
–

karakteralkotó, jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszköztárát

–

bábos improvizációs képességét

–

szöveg– és előadáselemzési képességét

–

koncentrációs készségét

–

önértékelését, önkritikáját

–

ritmusérzékét

Ösztönözze a tanulókat
–

saját ötleteik megvalósítására

–

a társakkal való toleráns magatartásra

–

a bábszínpadi előadás különböző feladatainak ellátására

–

a kesztyűbábbal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére

–

az érdeklődésüknek és képességüknek megfelelő bábjátékos területen való elmélyülésre

Tananyag
A kesztyűbáb világa
–

Az emberi kéz mint forma, mint bonyolult szerkezet, mint anatómiai egység

–

A kéz mint a kommunikáció eszköze

–

A könyök–alkar–tenyér–kézfej kapcsolata

–

A kéz bemelegítő gyakorlatai

–

Kézjátékok: csupasz és felöltöztetett kéz

–

Mozdulatsorok gyakorlása kötetlen ritmusban és zenére

–

Ábrázolás a könyök–alkar–tenyér–kézfej formai lehetőségeivel (pl. fa, ház, erdő, kukac, lepke)

–

A kesztyűk tárháza, a különböző kesztyűk kínálta jelentésteremtési lehetőségek

–

A kézpantomim megjelenítő képessége, alkalmazási lehetőségei

–

A takarás, a paraván, a háttér– és díszletelemek használata

–

Paravános játék kesztyűbábbal (karakterábrázolás, ellentétes karakterek)

–

A bábjáték létrehozásának folyamata

–

A bábos és közönség kapcsolattartásának lehetősége (pl. köszönés, kitekintés, kikérdezés, kiszólás)

–

A játék akusztikus elemekkel (zenével, zajkeltő tárgyakkal, szöveggel) való kiegészítése

–

Ismerkedés a magyar vásári bábjáték hőseivel (Paprika Jancsi, Vitéz László)

Bábtörténet
–

A vásári bábjáték magyarországi tradícióit

Színpadi bábjáték
–
Kézpantomimmel különböző tartalmak megjelenítése szólójátékban (kellékhasználattal) vagy
csoportosan
–

Egyéni, majd páros jelenetekben ellentétes karakterek megformálása, szerepcsere, szerepátvétel

–

Vásári bábjáték–etűdök létrehozása

–

Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a bábjáték létrehozásának munkafázisait, azok egymásra épülését, kölcsönhatását

–

az idő múlásának különféle megjelenítései lehetőségeit

–

a helyszínváltás lehetőségeit

–

a kézjáték, kézpantomim alapjait

–

a kesztyűs játék szabályait

–

a vásári bábjáték magyar hagyományait

–

a vásári bábjáték jeles magyarországi képviselőit

Legyenek képesek
–

a kéz bemelegítő gyakorlatainak önálló elvégzésére

–

a kesztyűbáb technikájának alkalmazására

–

kesztyűbábbal rövid jelenetek eljátszására

–

együttműködésre a paraván mögötti térben

–

az eddig megismert bábtechnikák és mozgatási elvek alkalmazására

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a maszk szerepét a természeti népek rítusaiban és magyar népszokásainkban

–

a maszk színháztörténeti vonatkozásait

–

a maszkok fajtáit, funkcióit

–

a maszkos játékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatok

–

a maszkos játékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatok

–

a maszkkal történő játék szabályait

–

a maszkban való megszólalás sajátosságait

–

a jelentős méretkülönbségű figurák megszólaltatásának lehetőségeit

–

a főbb bábszínpad–típusokat

–

a színpadtechnika egyszerűbb elemeit

–

a zene, zaj, zörej funkcióit az előadásban

–

a bábos nyílt színi játékához kötődő elvárásokat

–

a pantomimtechnikában használt alapfogalmakat

–

a pantomimes test–technikát segítő gyakorlatokat

Fejlessze a tanulók
–

arányérzékét

–

mozgásos és gesztusnyelvi kifejezőkészségét

–

lényegkiemelő képességét

–

karakterábrázoló képességét

–

színpadi jelenlétét

–

játékintenzitását

–

társművészetekhez tartozó (elsősorban zenei, táncos) kifejezőeszközeit

Ösztönözze a tanulókat
–

tanári irányítás nélküli feladatmegoldásra

–

az elvégzett feladatok elemző értékelésére, önértékelésre

–

társaik ötletének elfogadására

–

arányos feladatmegosztására

–

bábszínpadi előadások megtekintésére elemzésére, értékelésére

–

bábszínpadi előadásban való részvételre

Tananyag
Maszkok világa
–

A maszkos játékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatok

–

A maszkos játékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatok

–

A maszk a természeti népek rítusaiban és magyar népszokásainkban

–

A maszk mögé bújás különféle jelentései

–

Félmaszk, teljes maszk, elől–hátul maszk

–

A maszkos játékok jellegzetességei

–

A tekintet és a fej iránya maszkos játékban

–

Maszkos szerep megformálása

–

A test kommunikációs eszközei maszkos játékban

–

A pantomim a maszkos játékban

–

Tánc a maszkos játékban

–

Kísérletezés a hangok torzításával

–

Élőszereplő, óriásbáb, maszkos figura, és kisméretű báb együtt a színpadon

Színpadtechnika
–

A főbb bábszínpad–típusok (pl. fekete– és kulisszaszínház, marionett–, forgószínpad)

–

A színpadtechnika egyszerűbb elemei

–
Kísérletezés különböző technikai eszközökkel színpadi effektek létrehozására (pl. diavetítő,
írásvetítő, számítógép)

Bábtörténet
–

A maszk színháztörténeti vonatkozásai

Színpadi bábjáték
–

Csoportos előadás létrehozása az eddigiekben tanult bábtechnikák kevert alkalmazásával

–

Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a maszkok fajtáit, funkcióit

–

a maszkos játékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatokat

–

a maszkos játékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatokat

–

a maszkkal történő játék szabályait

–

a maszkban való megszólalás sajátosságait

–

a jelentős méretkülönbségű figurák megszólaltatásának lehetőségeit

–

a főbb bábszínpad–típusokat

–

a színpadtechnika egyszerűbb elemeit

–

a bábos nyílt színi játékához kötődő elvárásokat

Legyenek képesek

–

a maszkos játékot előkészítő gyakorlatok önálló elvégzésére

–

egyszerű ritmuskíséret rögtönzésre

–

rövid zenei részletre mozgás rögtönzésére

–

a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására

–

helyes színpadi beszédre maszkos színpadi munkájában egyaránt

–

testtudatos szerepformálásra

–

pantomimes alapismeretek alkalmazására

–

az eddigiekben megismert bábtechnikák és mozgatási elvek alkalmazására

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanulók ismerjék
–

a bábjáték meghatározó tradícióit

–

az alapvető bábtípusokat és bábtechnikákat

–

a főbb bábszínpad–típusokat

–

az általuk használt bábu felépítését, főbb alkotórészeinek elnevezését

–

a bemelegítő, kondicionáló, fejlesztő beszéd – és mozgásgyakorlatokat

–

az alapvető improvizációs technikákat

–

az alapvető szakkifejezéseket (pl. paraván, mozgatókereszt, gapit)

Legyenek képesek
–

a tanári instrukciók mentén végzett munkára

–

a bemelegítő, kondicionáló, fejlesztő beszéd– és mozgásgyakorlatok önálló elvégzésére

–

testtudatos mozgásra

–

a bábu általi kapcsolatteremtésre, illetve érzelmi, gondolati tartalmak kifejezésére

–

a megfigyelt és/vagy önállóan megtervezett mozdulatsor elvégzésére, megismétlésére

–

egyszerű bábmozgatási technikák színpadi tartalomnak megfelelő alkalmazására

–
az anyag életre keltéséhez szükséges egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre,
eszközhasználatra
–

a lényegkiemelésre

–

improvizációra

–

verbális produkcióban a szöveg kifejező megszólaltatására

–

a partnerekkel alkotó együttműködésre

–
bekapcsolódni az adott bábjátékhoz szükséges, egyszerűen kivitelezhető látványelemek (bábu,
díszlet, kellék) csoportos megtervezésébe és kivitelezésébe
–
adottságaiknak és képességeinek megfelelően az adott tartalmak kifejtésére komplex játék
(jelenet vagy jelenetsor vagy előadás) formájában

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Bábjáték 2–3 perc

A vizsga tartalma
A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával improvizáción alapuló egyéni vagy páros
jelenetet készít és mutat be. A vizsga helyszínén biztosítani kell a tanulók létszámának megfelelő, de
legalább tizenöt darab környezetükben található használati tárgyat (pl. cipők, üvegpalackok, konyhai
eszközök). A jelenetnek reprezentálnia kell az eddig tanultak egységben való kezelését, alkotó módon való
felhasználását (pl. a bábjátéki elemek hatásmechanizmusa, a jelenetszerkesztés).
A jelenethez kapcsolódhat szöveg, zene, hanghatás, tánc is. Szükség szerint igénybe vehet segítőt (pl.
kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai eszközök, hangeffektusok alkalmazásához).

A vizsga értékelése
–

A bábuval történő kifejezés ereje, hitelessége

–

A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága

–

Verbális produkció esetén a nyelvi kifejezőeszközök használata

–

A tekintet tudatos irányítása

–

A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, összehangoltsága

–

A zene és hanghatások figyelembevétele

–

A díszletek, kellékek használata

–

Páros vagy csoportos produkció esetén a koncentráció, az együttműködés

–

Eredetiség, kreatív megoldások

–

A jelenet kifejezőeszközeinek összhatása

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

az egyensúly és a gravitáció központi szerepét

–

az egyensúlygyakorlatokat

–

a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját

–

a bábu súlypontjait, függesztési pontjait, a felzsinórozás módját

–

a marionett–technikában rejlő speciális ábrázolási lehetőségeket

–

a bonyolult marionett–technikákat és alkalmazásukat

–

a marionett–játék hagyományait

–

a marionett színpad szerkezetét és szcenikai megoldásait

–

a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket

Fejlessze a tanulók
–

térérzékelését, térhasználatát

–

finommotoros képességeit

–

mozgáskoordinációját

–

egyensúlyérzékét

–

állóképességét

–

koncentrációját

–

improvizációs készségét

–

együttműködési készségét

–

a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját

Ösztönözze a tanulókat
–

a bábjáték során használt bábuik, eszközeik megtervezésére, elkészítésére

–

bábszínpadi előadások megtekintésére, abban a bábszínész munkájának elemzésére, értékelésére

–

bábelőadás bemutatására

–

a marionett játékkal kapcsolatos ismereteik önálló bővítésére

Tananyag
Marionettek világa
–

Az egyensúly és a gravitáció központi szerepe

–

Egyensúlygyakorlatok

–

Egymás testének felzsinórozása, közös játék: engem mozgatnak, én mozgatok

–

A bábu súlypontjai, függesztési pontjai, felzsinórozása

–

Mozdulatsorok tervezése és kivitelezése önállóan és csoportban

–

Mozgáskompozíciók zenére

–

A naturalisztikus és szürreális ábrázolás speciális lehetőségei

–

A mozgatók kiemelt és segítő szerepben

–

Különböző marionett–technikák (pl. pálcás, egy– és többzsinóros, átváltozó, szétváló) alkalmazása

–

A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, működési elvének összefoglalása

–
A marionett színpad szerkezete és szcenikai megoldásai (járatok és függönyök fajtái, takarások
módjai, használata)

Bábtörténet
–

A marionettjáték színháztörténeti vonatkozásai

Színpadi bábjáték
–

Csoportos előadás létrehozása marionett–technikákkal

–

Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

az egyensúlygyakorlatokat

–

a felülről lefelé irányuló hang képzésének technikáját

–

a bábu súlypontjait, függesztési pontjait, a felzsinórozás módját

–

a marionett–technikában rejlő speciális ábrázolási lehetőségeket

–

a bonyolult marionett–technikákat

–

a marionett–játék hagyományait

–

a marionett színpad szerkezetét és szcenikai megoldásait

–

a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket

Legyenek képesek
–

a szerepelemzési, szerepépítési módszereket gyakorlatban alkalmazni

–

zsinóros marionett mozgatására

–

a megismert mozgatási technikák improvizáció során történő alkalmazására

–

a marionett bábu mozdulatsorának megtervezésére, a mozdulatsor begyakorlására

–

zenei ritmusokra való bábmozgatásra

–

a felülről lefelé irányuló megszólalás helyes alkalmazására

–

a naturalisztikus és szürreális megoldások megvalósítására

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a bunraku bábu felépítését, mozgatását, játékmódját

–

a bunraku bábszínpadot

–

a feketeszínházat és változatait

–

a fényutcás játékmódot

–

a különböző bábkesztyű–fajtákat

–

a különböző kesztyűbábok arányait, szerkezetét, mozgatását

–

a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatokat

–

a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatokat

–

az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságait

–

a különböző paravánok és állványokra szerelhető háttér–díszletelemek használatát

–

kétkezes játék sajátosságait

–

a kétkezes kesztyűs bábjátékot előkészítő mozgásgyakorlatokat

–

az európai vásári bábjáték–hősöket

–
egyszerű diavetítők, elemlámpák, állványra szerelhető halogének alkalmazását a színpad szemből
történő megvilágításához
–

a színpadi fény és az idő kapcsolatát

–

a látvány és az akusztikus mező összekapcsolásának lehetőségeit

Fejlessze a tanulók
–

koordinációs készségét

–

a tanulók együttműködési készségét

–

a bábu és mozgatóinak összjátékát

–

verbális kifejezőkészségét

–

hangkarakter–formáló képességét

–

érzelemfelidéző képességét

–

rögtönzésben való jártasságát

Ösztönözze a tanulókat
–

a megszerzett mozgatástechnikai szint gyakorlás útján történő megtartására

–

a bábkészítés, bábmozgatás és szerepformálás kölcsönhatásának kialakítására

–

a választott bábjátékmódnak megfelelő színpadi játékra

–

a kivitelezési munka részfeladatainak összehangolására

–

látott előadások, jelenetek elemzésére, értékelésére, önértékelésre

–

egyéni megoldások keresésére

–

önálló kezdeményezések kidolgozására

–

a rögtönzésen alapuló játékra

Tananyag
A bunraku bábok világa
–

A bunraku bábu felépítése, mozgatása

–

A bábu és mozgatóinak összjátéka

–

A bunraku színpada

–

A feketeszínház és változatai (technikai megoldások kipróbálása, fényutcák kialakítása)

–

Feketeszínház: játék fényutcában

–

A mozdulat folyamatának megtervezése, végigkövetése, megvalósítása, mozdulatok begyakorlása

–

Jelenetek szerkesztése, előadása

Kesztyűbábok világa
–

Különböző bábkesztyű–fajták

–

A bábu aránya, szerkezete, mozgatása

–

A kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatok

–

A kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatok

–
Az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságainak összegyűjtése (pl. ellentétes karakterek, állandó
figurák, jó és rossz küzdelme, dinamikus és pergő ritmus, rögtönzés, a közönséggel való közvetlen
kapcsolat)
–
Ellentétes karakterek tervezése (egyéni munka), etűd felépítése, mozgássor megtanulása és
bemutatása
–
Különböző magasságú, mélységű, szélességű paravánok és állványokra szerelhető egyszerű háttér–
díszletelemek használata
–

Kétkezes játék gyakorlása

–

Humor és groteszk hangnem a színpadon

–

Ismerkedés az európai vásári bábjáték–hősökkel (pl. Punch, Guignoll, Hans Wurst)

–
A szemből megvilágított színpad (egyszerű diavetítők, elemlámpák, állványra szerelhető halogének
kipróbálása)
–

A fény és az idő kapcsolata (az időmúlás fénnyel való jelzése)

–

Fényvisszaverő, csillámló felületek kipróbálása (pl. tükrök, üvegfelületek, tűz– és vízhatás)

–

Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltő eszközökkel való kísérletezés

–

A látvány, az akusztikus mező és a mozgás összekapcsolása

Bábtörténet
–

A bunraku történeti hagyományainak megismerése

–

A vásári bábjáték és mutatványosság története, az utcaszínházi műfaj megjelenése

Színpadi bábjáték
–

Bunraku technikájú bábuval jelenetek, jelenetsorok létrehozása

–

A tradicionális vásári bábjáték–részlet bemutatása

–

Etűd készítése szabadon választott témára, az eddigiekben tanult bábtechnikákkal

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a bunraku bábu felépítését, mozgatását, játékmódját

–

a bunraku bábszínpadot

–

a feketeszínházat és változatait

–

a fényutcás játékmódot

–

a különböző bábkesztyű–fajtákat

–

a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő, lazító és kondicionáló mozgásgyakorlatokat

–

a kesztyűs bábjátékot előkészítő bemelegítő és fejlesztő beszédgyakorlatokat

–

az európai vásári bábjáték műfaji sajátosságait

–

a különböző paravánok és állványokra szerelhető háttér–díszletelemek használatát

–

kétkezes játék sajátosságait

–

a kétkezes kesztyűs bábjátékot előkészítő mozgásgyakorlatokat

–

az európai vásári bábjáték hőseit és műfaji sajátosságait

Legyenek képesek
–

a bábjátékos munkájukat a bábjáték egészébe illeszteni, annak céljait szolgálni

–

tanári–rendezői instrukciók alapján dolgozni

–

bábuját a játék tartalmának megfelelő mozgatni

–

a helyes színpadi beszédre szerephelyzetben

–

a bunraku bábu mozgatása során magas fokú együttműködésre

–

a bunraku bábbal játszott jelenetben egyszerű díszletelem használatára

–

kesztyűbáb szerkezeti felépítésének megfelelő bábmozgatásra

–

ellentétes karakterű figurákat jelenetbe helyezni

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

zártterű dobozszínházban kialakítható árnyjáték játéklehetőségeit

–

különböző árnyfigurák játéklehetőségeit

–

a világítás bábszínpadi alkalmazását, módszereit, eszközeit

–

festett hátterek használatát

–

az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait

–

a polgári bábjátszás jelentősebb képviselőit, állomásait

–

a művészi bábjáték sajátos lehetőségeit, jeles magyar alkotóit, alkotóműhelyeit

–

a bábszínésznek, bábjátékosnak a különböző színházi struktúrákban betöltött szerepét

Fejlessze a tanulók

–

stílusérzékét

–

művészi látásmódját

–

képalkotó képességét

–

animációs látásmódját

–

lényegkiemelő képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

egyéni munkavégzésre, önálló elképzeléseik megvalósítására

–

társai és saját bábjátékos munkájának értékelésére

–
adottságaiknak, képességeiknek leginkább megfelelő játékmód megtanulására, az abban való
elmélyülésre
–

a társművészetekben rejlő lehetőségek keresésére és felhasználására

–

kísérletezésre a bábszínház képi világának egyedivé tétele érdekében

–

bábszínpadi előadások megtekintésére, elemzésére, értékelésére

–

bábszínházak és/vagy bábművészek munkájába való betekintésre

–

a tanulók által készített bábelőadás bemutatására

Tananyag
Árnyszínházak, árnybábok világa
–

Zártterű dobozszínházban (elemlámpával, gyertyával) kialakítható árnyjáték

–
Az emberi kézzel, az emberi sziluettel, tömör síkidomokkal, áttört síkfelületekkel való kísérletezés,
események vetítőernyőn való megjelenítése
–

A fényforrás helyének tudatos kialakítása

–

Az árnyfigurák fajtájának kiválasztása, egyszerű figurák elkészítése

–

Játék különböző árnyfigurákkal

–

Az egyes bábtechnikák árnyjátékban való alkalmazása

–

A nézőpont és a technika összefüggései

–

A világítás lehetőségei a bábszínpadon, a fény fajtái (pl. pont–, szórt–, csúcs–, ellenfény)

–

A realitás és az irrealitás határán (pl. két írásvetítő használatával)

–
Festett hátterek használata (pl. vetített dia háttér, celluloidra festett hátterek, vegyes anyagú
hátterek)
–

A festői hátterek alkalmazásának jelentősége

–

A bábszínésznek, bábjátékosnak a különböző színházi struktúrákban betöltött szerepe

Bábtörténet
–

A művészi bábjáték kialakulása Magyarországon és a világban

–

A társművészetek hatása a bábművészetre

Színpadi bábjáték
–
Szabadon választott témához fénytechnikai kísérletek, majd ezek eredményeinek beépítése
előadásba
–

Árnyszínházi bábelőadás létrehozása

–
Etűd készítése önállóan vagy párban szabadon választott témára az eddigiekben tanult
bábtechnikákkal; ezeket független jelenetekként vagy egymásba fűzve adják elő

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

zártterű dobozszínházban kialakítható árnyjáték játéklehetőségeit

–

különböző árnyfigurák játéklehetőségeit

–

a világítás bábszínpadi alkalmazását, módszereit, eszközeit

–

festett hátterek használatát

–

az árnyjáték történetét, nagy civilizációk árnyjátékos hagyományait

–

az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat

Legyenek képesek
–

bonyolultabb mozgatási technikájú bábu működtetésére

–
az árnyszínházi előadás létrehozásában, különböző szerepekben és funkciókban történő
közreműködésre
–

tanulmányai során szerzett bábszínházi, dramatikus tapasztalatainak alkotó felhasználására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal

–

a nemzetközi és hazai kortárs bábszínházakat

–

az új bábszínpadi törekvéseket

–

néhány kiemelkedő bábszínházi előadást

–

a manufaktúra jellegű kiscsoportos együttműködést

–

az értékelés fontosságát, az értékelési szempontokat

Fejlessze a tanulók
–

a bábszínpadi munkában való jártasságát

–

színpadi jelenlétének erejét

Ösztönözze a tanulókat
–

önálló kísérletezésre, gyakorlás általi fejlődésre

–

a bábjáték sajátos kifejezési formáinak alkalmazására

–

a bábjáték során használt eszközeik elkészítésére vagy megtervezésére

–

minél több bábelőadás megtekintésére, megbeszélésére, elemzésére, értelmezésére

–

a bábszínészet hivatásszerűen gyakorolt módjainak megismerésére

Tananyag
A kísérletezések színháza
–

Kortárs, jeles alkotások megtekintése és elemzése

–
Témához szabadon választott bábtechnika és színpad (pl. paraván, doboz–színház, díszletek)
kialakítása
–

Kiscsoportos együttműködés a tervezéstől a kivitelezésig, manufaktúra jelleggel

–

Az effektek, a térhasználat, a fény szerepe a tervezett bábjátékban

–

Kiscsoportos bábjáték a létrehozott bábszínházban

–

A létrejött előadás bemutatása

–
Egymás alkotásainak megtekintése és értékelés (szempont kell legyen pl. a bábu és bábos
kapcsolata; a bábu megjelenítő, utánzó, megidéző, helyettesítő funkciójának játékban való kibontása; a
bábu–bábos–tér hármasságának kapcsolata; a vizuális megjelenítés egyedi stílusa; a szokásostól eltérő
effektek használata)

Felkészülés a vizsgára
–
Minden tanuló a szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez, érdeklődéséhez,
képességeihez közel álló témát, ehhez bábtechnikát választ
–
A témát önállóan, jelenetekre bontva, a próbafolyamatot megtervezve, majd bepróbálva kell
előadásra kész állapotba hozni
–
Csoportokban egy szabadon választott téma bábszínpadra állítása: a hangsúlyt a bábtípusnak
megfelelő mozgatási eljárások begyakorlására, a színpadkép kialakítására, a bábuk és bábosok
kapcsolatára, a bábszínészi hiteles jelenlétre helyezve

Bábtörténet
–

Nemzetközi és hazai kortárs bábszínházak

–

Új törekvések a bábszínpadon

Követelmények
A tanulók ismerjék

–

a nemzetközi és hazai kortárs bábszínházakat

–

az új bábszínpadi törekvéseket

–

kiemelkedő bábszínházi előadásokat

–

a manufaktúra jellegű kiscsoportos együttműködést

–

az értékelés fontosságát, értékelési szempontokat

Legyenek képesek
–

a szerepalkotásban önálló gondolataik, egyéniségük érvényesítésére

–

kifejező bábmozgatásra

–

a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására

–

az ábrázolt figura megjelenítésének elemzésére

–

a társművészetekben szerzett ismereteiket a bábjátékos munkában hasznosítani

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanulók ismerjék
–

a polgári–művészi bábjáték európai hagyományait, kortárs törekvéseit

–

a bemutatásra szánt produkció funkcionális és látványelemeinek működését, hatását

–

az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását

–

a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségét

–

a bábszínház működéséhez kapcsolódó legfontosabb mesterségeket

Legyenek képesek
–

bonyolult szerkezetű (marionett–, bunraku–, árny–) bábu mozgatására és alkalmazására

–

az emberi és technikai tényezők összehangolt alkalmazására

–

a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre

–

a bábu és bábos kapcsolatának értelmezésére a csoportos játékban és mások játékában is

–

az általa használt bábu színpadi tartalomnak megfelelő mozgatására

–
különféle szerepek megformálására, a szerepalkotásban önálló gondolataik, egyéniségük
érvényesítésére
–

az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára

–

egyéni és csoportos jelenetek önálló összeállítására, előadására

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábjáték
–

egyéni vagy páros jelenet, 3–5 perc

vagy
–

csoportos jelenet vagy előadás, 15–30 perc

A vizsga tartalma
A tanuló egyéni vagy páros jelenet bemutatásával vagy csoportos jelenetben/előadásban önálló szerep
megformálásával teljesítheti a művészeti záróvizsga követelményeket. A jelenet vagy előadás készülhet
drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy képzőművészeti alkotás bábszínpadi
adaptációjával vagy rögzített improvizációval. A tanulónak egyéni vagy páros produkciójában egy szabadon
választott bábtechnikát kell (kesztyűs, árny, marionett, bunraku, vajang) alkalmaznia, választását
indokolnia kell. A csoportos jelenet vagy előadás a választott téma szerint épülhet egy kiválasztott
bábtechnikára, vagy – ha ez indokolt – több együttes alkalmazására.

A vizsga értékelése
–

A bábuval történő kifejezés ereje, hitelessége

–

A mozdulatok, mozgássorok kivitelezésének pontossága, folyamatossága

–

Verbális produkcióban a nyelvi kifejezőeszközök használata

–

A tekintet tudatos irányítása

–

A bábos és bábuja, valamint a bábok közötti kontaktus elevensége, összehangoltsága

–

A zene és hanghatások figyelembevétele

–

A díszletek, kellékek használata

–

Páros vagy csoportos produkció esetén koncentráció, együttműködés

–

Eredetiség, kreatív megoldások

–

A jelenet/előadás kifejezőeszközeinek összhatása

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök

Paraván (állítható magasságú)
Dobogók
Árnyvászon
Nagyméretű tükör
Függönyök, takarások
Díszlettartó állványok
Bábtípusonként a szerkezetet mutató próbabábu
Bábkészlet bábtípusonként, tanulói használatra
Alapvető fénytechnika (reflektorok, állványok, fényszabályozó egység, árnylámpák, spotlámpák, mobil
fényforrások)
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó
Videokamera
Ritmushangszer–készlet, hang–, zörej–, és zajkeltő eszközök

BÁBKÉSZÍTÉS

A bábkészítés tantárgy legfőbb célja, hogy a tárgyalkotás során fejlessze a tanulók képzelőerejét,
fantáziáját, továbbá tegye lehetővé, hogy a tanulók megismerhessék a bábkészítés során a tárgy bábuvá
alakításának élményét. A képzés feladata, hogy a tanulók képességeit, eltérő fejlődési ütemét figyelembe
véve fejlessze vizuális érzékenységüket, kifejezőkészségüket, alkotóképességüket, bővítse technikai
tudásukat, jártasságukat.

A tantárgy speciális feladata, hogy a bábjáték főtárggyal összhangban az ott alkalmazásra kerülő bábok,
kellékek, díszletek előállítását is szolgálja.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a természeti anyagok, a természetben található formák felhasználásának többféle módját

–

az ember alkotta formák, tárgyak felhasználásnak többféle módját

–

a tárgyak átlényegítési lehetőségeit

–

a mozgatási irányokat

–
emberi tulajdonságok, jellemvonások, valamint anyagok, formák, arányok társításának
lehetőségeit
–
gyakran előforduló mesefigurák terményekből/tárgyakból történő elkészítésének egyes
lehetőségeit
Fejlessze a tanulók
–

lényegkiemelő képességét

–

megfigyelő képességét

–

a hasonlóságfelismerő és asszociációs képességét

–

a természetben található formák iránti érzékenységét

–

formaalkotási képességét

–

stílusérzékét

Ösztönözze a tanulókat
–

a tárgyak funkciójának megváltoztatására

–

az ember alkotta formák megismerésére

–
a különböző természetes és mesterséges formák, tárgyak, anyagok szabadon történő
összeépítésére
–

az egyszerű tárgyalakító technológiai eljárások kipróbálására

–

a kialakított tárgybábokkal való játékra

Tananyag
A természetben rejlő formák tanulmányozása, felhasználása
–
Természetes anyagok (pl. termések, gyökerek, zöldségek, virágok, ágak, kövek, madártollak, szálas
anyagok gyűjtése, megfigyelése, csoportosítása)
–

Szereptípusok és karakterek létrehozása a látvány alapján

–

Egyszerű technológiák alkalmazásával rögtönzött bábuk készítése

A tanteremben, gyerekszobában található tárgyak, formák tanulmányozása, felhasználása: a tárgy–bábok
világa
–

Tárgy–metamorfózis játékok különböző tárgyakkal

–

Ellentétes tulajdonságú tárgyak keresése, azokhoz karakterek társítása

–

Emberi tulajdonságok kifejezéséhez tárgyak társítása

–

A mozgatási irányok és a mozgatási áttételek összhangba hozása

–

Tárgyak összeépítése, átalakítása a kialakítandó figurának megfelelően

Játék a létrehozott bábokkal
–

Mesefigurák és egyszerű mesei helyzetek megjelenítése

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a természetben található és a mesterséges tárgyak közötti lényegi különbségeket

–
azokat az egyszerű technológiai eljárásokat, amelyekkel a természetben található és mesterséges
tárgyak összeépíthetők, átalakíthatók
–

mozgatási irányokat

–

a leggyakrabban előforduló mesefigurákat

Legyenek képesek
–

a természetben található és a mesterséges tárgyak megkülönböztetésére

–

emberi tulajdonságok megjelenítéséhez szükséges anyagok, formák vagy tárgyak keresésére

–

tulajdonságok tárgyi ábrázolására

–

a mozgatási irányok közötti eligazodásra

–

tárgyakhoz, formákhoz meseszereplők társítására

–

az általa készített tárgy–bábok használatára

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a bábtest fogalmát, ennek lényegi összetevőit

–

a test, a tömeg, a méretek, arányok kifejező erejét

–

a függőlegesen tagolt bábu részeit

–
a felülről, merevrúddal mozgatott egyszerű marionett bábu fizikai tulajdonságait és abból adódó
képességeit
–

a bábu anyagának és az elvárt mozgékonyságának összefüggéseit

–

a textilek sokoldalú alkalmazási lehetőségét

–

a színekkel, felületekkel, tömegekkel létrehozható legfontosabb figurákat

–

a hátulról mozgatott egyszerű bábtest anatómiai részeit

–

a markolat használatát, s így a bábu mozgatásának lehetőségeit

–

a fej–nyak–törzs összeillesztésének egyszerű módjait

–

a báb arcának legfontosabb kifejező részeit

–
az emberi arányoktól való eltérés következményeit (pl. érzelmi, hangulati, kifejezésbeli
hangsúlyok)
–

a bábu talajon való járásának módjait

Fejlessze a tanulók
–

anyaghasználatban való következetességét

–

anyagtársítási és –alakítási képességét

–

arányérzékelését

–

térformáló képességét

–

tárgyalkotó képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

az anyagok bátor kombinálására

–

a pontos anyagmegmunkálásra

–

az érzelmek megjelenítésére egyszerű, formában, színben, anyagban

–

elkészített bábjaikhoz történetek kitalálására

–

a bábuk kialakításával párhuzamosan mesei fordulatok játékban való kipróbálásra

–

a társakkal való közös alkotásra

–

művészeti albumok tanulmányozására (öltözetek, viselek, épületek)

Tananyag
A felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa
–

Ismerkedés a felülről mozgatott egyszerű plasztikus bábok készítésére alkalmas anyagokkal

–
A felülről mozgatás technikai elvárásai: függőlegesek, vízszintesek aránya; a test, a törzs, a fej
helyzete; a tömeg és a testsúly arányának elosztása; szoknyás, palástos, láb nélküli figurák kialakítása
–

Marionett kereszt nélküli mozgatási lehetőségei

–

Egyszerű figurák felzsinórozása

–

A plasztikusság, a hengeresség megjelenése

–

A tartórúd és nyelének használata

A hátulról mozgatott egyszerű plasztikus bábok világa
–

A hátulról mozgatott bábu fejében elhelyezett mozgató (markolat) használata

–

Az emberi anatómia szerinti szerkezet kialakítása a testarányok esetleges változtatásával

–

A fej–nyak–törzs ízeinek mozgékonyságára való törekvés

–

Az arc egyszerű, de kifejező megjelenítése

–

Apró mozdulatok kivitelezéséhez szükséges anyagok, eljárások megismerése

Asztalon kialakítható doboz–színház
–

Az asztalon kialakítható színpadi tér lehetőségeinek kutatása

–

A tér és a lehatárolás lehetőségeinek kialakítása

–

Hullámkarton dobozok asztali színházzá alakítása

–

A „színpad” használatának további lehetőségei (mint hátul nyitott tér, a hátulról való benyúlás)

Játék a létrehozott bábokkal
–
Népmesék vagy legendamesék részleteinek megjelenítése az elkészített doboz–színházban, a
kivitelezett bábokkal, csoportbontással
–

A tanulók által szabadon készített bábukhoz közös történet kialakítása

Követelmények

A tanulók ismerjék
–

a bábtest fogalmát, ennek lényegi összetevőit

–

a függőlegesen tagolt bábu részeit

–

a textilek sokoldalú alkalmazási lehetőségét

–

a hátulról mozgatott egyszerű bábtest anatómiai részeit

–

a markolat használatát, s így a bábu mozgatásának lehetőségeit

–

a fej–nyak–törzs összeillesztésének egyszerű módjait

–

a bábu talajon való járásának módjait

Legyenek képesek
–

a felülről mozgatott bábu szerkezeti elemeinek felismerésére

–

felülről, merevrúddal mozgatott egyszerű szerkezetű, textiltestű báb elkészítésére

–

a hátulról mozgatott bábu szerkezeti elemeinek felismerésére

–

hátulról mozgatott, rövid markolatú egyszerű szerkezetű bábu elkészítésére

–

textilek egyszerű megmunkálására,

–

az általuk készített bábokkal kapcsolatot teremteni, azokat mozgásba hozni

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a sík és a tér közötti legfontosabb különbségeket

–

a síkok felhasználásával téri elemek építésének lehetőségeit, egyszerű technológiai eljárásokat

–
az izületek, ízesülések találkozásának technológiai összeépítését, a síkok összeszerelésének
lehetőségeit
–

a mozgató pálca törzshöz illesztésének módjait

–

a papírok sokféleségét, felhasználásuk sokoldalúságát, a felület–megmunkálási eljárásokat

–

a síkbábok öltöztetésének lehetőségeit

–

a nagyítást–kicsinyítést és ennek technológiai megoldásait

–

az alulról mozgatott síkbábok szerkezeti részeit

–

a vásári mézesbábokat

Fejlessze a tanulók
–

konstrukciós képességét

–

látványelemző képességét

–

lényegkiemelő képességét

–

absztraháló képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

egyéni látásmód, egyéni stílus kialakítására

–

a papírok sokoldalú kombinálására

–

a síkbábokkal kialakítható papírszínház használatára

–

egymás figurájának kipróbálására, közös játék szervezésére

–
művészeti albumok megtekintésére (öltözködéstörténet, egyházművészet, népművészet, naiv
festészet, történelmi korok emberábrázolása)

Tananyag
Síkbábok világa
–
Egy anekdota– vagy legendamese elemzése, jelenetekre bontása, majd a képmutogató
játékformához szükséges felületek megfestése
–
Fényképek, fotók (ember, állat–, és növényvilág) vizsgálata, kézrajzzal való felnagyítása, ezek
kivágása, ízekre bontása, kiegészítése, egyszerű technológiával való összeszerelése
–

A szemben–nézet fontossága, eltűnés élbe fordulással, a profil nézet kialakítása

–
Kétoldalú (elől – hátul, jobb – baloldal), felülről mozgatható, egyszerű ízekből összeállított
síkbábok kivitelezése
–

A síkbábokhoz dobogó, porond készítése

–

A pálcás sík–marionettel való ismerkedés, mozgatópálcák használata

–
A papír mint anyag sokoldalú felhasználása, különböző eljárások és felületmegmunkálások
kipróbálása
–

Síkidomok figurákká építése, ízeknél mozgékonnyá alakítása

–

Vásári mézesbábok egyszerű formáinak vizsgálata

–

Alulról mozgatható síkbábok tervezése, kivitelezése

–

Az alulról mozgatott síkbábokhoz háromoldalú, hullámkartonból rögtönzött paravánok készítése

–

Különböző rétegek egymásra építése, plasztikus felületek létrehozása papírból

–

Óriási méretű figurák alkotása hullámkartonból

Játék a létrehozott bábokkal

–

Mítoszok, mitikus tartalmú mesék (vagy azok részleteinek) megjelenítése mozgó képekkel

–

A tanulók által szabadon készített síkbábokhoz közös történet kialakítása

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a síkok felhasználásával téri elemek építésének lehetőségeit, egyszerű technológiai eljárásokat

–

az izületek, ízesülések találkozásának technológiai összeépítését

–

a síkok összeszerelésének lehetőségeit

–

a mozgató pálca törzshöz illesztésének módjait

–

a papírok sokféleségét, felhasználásuk sokoldalúságát, a felület–megmunkálási eljárásokat

–

a síkbábok öltöztetésének lehetőségeit

–

a nagyítást–kicsinyítést és ennek technológiai megoldásait

–

az alulról mozgatott síkbábok szerkezeti részeit

Legyenek képesek
–

papírok felhasználásával felülről és alulról mozgatott, egyszerű ízesítésű síkbábok készítésére

–

a papírok megmunkálásához szükséges eljárások végrehajtására

–

a síkformák figurákká alakítására

–

a szemben és profil nézet megkülönböztetésére

–

a pálcás sík–marionett és a mozgatópálcák használatára

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

az emberi test legfontosabb arányait

–

a karakterek és a hozzájuk társítható anyagok sokféleségét

–

a botbábok egyszerűbb fajtáit

–

a botbábok egyszerűbb fajtáit

–

a botos bábok szerkezetének alapvető részeit

–

az alulról mozgatott botbáb mozgatási lehetőségeit

–

a mozgatási szerkezetek elkészítésének egyszerű változatait

–

az ízesülések illesztéséhez használható anyagokat, eljárásokat

–

a bábu kézmozdulatainak kifejezésbeli jelentőségét

Fejlessze a tanulók
–

formaérzékét

–

tárgyalkotó képességét

–

a felületgazdag díszítésre való képességét

–

metaforikus, szimbolikus látásmódját

–

analizáló és szintetizáló képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

önálló feladatmegoldásra

–

egymás alkotásainak megismerésére

–

közös játék kialakítására

–

a népszokásaink bábjátékos elemeinek vizsgálatára

Tananyag
Alulról mozgatható egyszerű botbábok
–

Egyszerű mozgásokra képes törzs, tengely, szerkezeti váz kialakítása

–

Plasztikus fej létrehozása

–

A népi betlehemes bábtáncoltatás tanulmányozása

–

Saját, arasznyi méretű botbáb kollekció készítése, nyakba akasztható dobozszínházzal

–

Fakanál báb (szoknyás és nadrágos) készítése

Alulról mozgatható egyszerű vajang bábok változatai
–

Áttétellel, pálcákkal mozgatott kezek és karok ízesülései

–

Az izületek csatlakoztatása egyszerű technológiával

–

A textilhasználat kifejező felhasználása a bábu öltöztetése során

–

Különböző méretű (akár 70–80 cm magas) bábok készítése az eddig tanult technológiák alapján

Játék a létrehozott bábokkal
–

Rövid bábetűdök létrehozása botbábokkal, csoportbontásban

–

A tanulók által szabadon készített botbábokhoz közös történet kialakítása

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

az emberi test legfontosabb arányait

–

a karakterek és a hozzájuk társítható anyagok sokféleségét

–

a botbábok egyszerűbb fajtáit

–

a botos bábok szerkezetének alapvető részeit

–

az alulról mozgatott botbáb mozgatási lehetőségeit

–

a mozgatási szerkezetek elkészítésének egyszerű változatait

–

az ízesülések illesztéséhez használható anyagokat, eljárásokat

Legyenek képesek
–

az egyszerű botos bábok szerkezetének felépítésére

–

érzelmek kifejező ábrázolására a bábkészítés során

–

az alapanyagok jellegzetességeit figyelembe vevő alkalmazásra

–

a szerepkaraktereknek megfelelő mozgatás kitalálására, a szükséges szerkezetek megvalósítására

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a kesztyűbáb (zsákbáb) szerkezeti elemeit, felépítését

–

a kesztyűbábbal végrehajtható egyszerű mozgássorok technikai igényeit

–

a kesztyűbáb szerkezeti adottságaiból fakadó elkészítési eljárások technológiáit

–

a sík és plasztikus felületek kombinálási lehetőségeit

–

a bábu tekintetének jelölését, az arckarakterek kialakításának módjait

–

a kétkezes játék nyújtotta lehetőségeket

–

az anyagkiválasztás és a mozgás, mozgékonyság összefüggéseit

–
a jelenethez illeszkedő stílus és mozgáslehetőségek jelentőségét a bábkészítést megelőző
tervezésben
–

a vásári bábjátékok műfaji sajátosságait

Fejlessze a tanulók
–

vizuális érzékenységét

–

absztrakciós képességét

–

stílusérzékét

–

mozgáskoordinációját

–

szakszerű eszközhasználatát

Ösztönözze a tanulókat
–

a kivitelezés során a technológia átgondolására

–

a kézjátékok kipróbálására

–

egyszerű, könnyű szerkezetű paravánok kipróbálására

–

humoros jelenetek kitalálására, szereplőinek elkészítésére, a játék bemutatására

–

a tradicionális vásári népi bábhősök megismerésére

Tananyag
Az alulról mozgatott gyűszűtől a zsákbábig
–

Az emberi kéz mint a kommunikáció eszköze (mint forma és mint bonyolult szerkezet)

–

A könyök–alkar–tenyér–kézfej, mint anatómiai egységgel való ismerkedés

–

Kézjátékok

–

A kéz csupasz és kesztyűbe bújtatott „lénye”

–
Zenére való mozdulatsorok gyakorlása, a könyök–alkar–tenyér–kézfej formai adottságaiból
kialakítható „lények”
–

A mindennapi életben használt különböző kesztyűk bábos felhasználása

–
A kezek által megformált figurák mozgékonysága, (kellékfogás, élethű szuszogás alvás közben,
csetepaté teremtése)
–

Egy vagy két ujjra húzható apró gyűszűbábok készítése

–

Festett, ötujjas kesztyűre könnyű, üreges fej szerelése

Az alulról mozgatott kesztyűbáb
–

Zsákbáb készítésének fázisai: elemző megfigyelés, figurák tervezése, anyagválasztás

–

A bábu alakjának és a kéz anatómiájának összefüggései

–

A bábu nyakának, derekának, „lábának” helye

–

A fej kialakításának technológiái: papírmasé, rideghab, szivacs, papírpép

–

Az arc kifejező festése, varrása, a szem formája, a tekintet iránya

–

A haj, az öltözetek fontossága

Játék a létrehozott bábokkal
–

Rövid bábetűdök létrehozása ellentétes karakterű kesztyűbábokkal, 2–3 fős csoportokban

–

Ismerkedés Vitéz László–játékkal

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a kesztyűbáb (zsákbáb) szerkezeti elemeit, felépítését

–

a kesztyűbábbal végrehajtható egyszerű mozgássorok technikai igényeit

–

a bábu tekintetének jelölését, az arckarakterek kialakításának módjait

–

az anyagkiválasztás és a mozgás, mozgékonyság összefüggéseit

–

a tradicionális vásári bábjátékot, néhány népi bábhős történetét

Legyenek képesek
–

kézjátékokban egyszerű mozdulatokkal megjeleníthető figura megjelenítésére

–

öt ujjas kesztyűből báb készítésére

–

a bábu tekintetének jelölésére, karaktervonások kifejezésére

–

a jelenethez illeszkedő stílus– és mozgáslehetőségek kiválasztására

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok

Ismertesse meg a tanulókkal
–

a maszkok különböző típusait

–

maszkkészítési eljárások egyszerűbb és bonyolultabb változatait

–

a maszkon megjelenő érzelmek, arckifejezések torzításának, túlzásának, növelésének hatásait

–

a maszkok, álarcok használatának egyes kultúrtörténeti példáit

–

maszkok és öltözetek kapcsolatát

–

a magyar népszokások farsangi alakoskodó maszkjait

–

a maszkok színháztörténeti, színházi jelentőségét

Fejlessze a tanulók
–

érzelemkifejező képességét

–

arányérzékét

–

térhasználatát

–

szimbólumalkotó képességét

–

absztraháló, elvonatkoztató képességét

–

stílusérzékenységét

Ösztönözze a tanulókat
–

változatos eljárások kipróbálásra

–

veszélytelen technológiák alkalmazására

–

a maszkok kipróbálására

–

egyszerű jelmezek készítésére

–

fejfedők tervezésére és egyszerű eljárásokkal való kivitelezésére

–

társművészeti kitekintésre

–

társai, önmaga és a felnőtt világ, a hétköznapi maszkok megfigyelésére

–
művészeti albumok megtekintésére (nagy kultúrtörténeti korok maszkkultúrájával való
ismerkedésre)

Tananyag
Maszkok világa
–

A maszk, mint jel a természeti népek rítusaiban és népszokásainkban

–

A maszk jelentősége a színháztörténetben, a történelmi korok karneváljain

–

A maszk mögé bújás jelentésváltozásai

–
Maszkkészítés: zacskó, zsák, sík, festett, teljes arcot eltakaró, orrnyergig érő plasztikus, léggömbre
kasírozott, textil maszkok
–

A karakterek felnagyítása, méretnövelés, a felületek érzelmi kifejezése

–
A maszkos játékok jellegzetességeinek kipróbálása, közös játék (rítus, farsang, mesei vagy
mitológiai jelenetek) kipróbálása

Óriások és törpék
–

A méretek megnövelése, eltúlzása

–

A maszkokhoz egyszerű jelmezek készítése

–

Ellentétes karakterek teremtése méretek, arányok, bábtechnikák felhasználásával

–

Kétemberes óriásbábok, „földön túli lények” készítése

–

Fejre szerelt maszkok, elől–hátul kiképzett álarcok készítése

–

Természeti népek rítusmaszkjainak rekonstrukciói, ezek működésbe hozása

–

Gyűjtőmunka a természetből, természeti formák beépítése a maszkokba

Játék a létrehozott bábokkal, maszkokkal
–

Játék mitológiai történethez készített maszkokkal és jelmezekkel

–

Alakoskodó játék farsangi maszkokkal

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

maszkkészítési eljárások egyszerűbb változatait

–

a maszkon megjelenő érzelmek, arckifejezések torzításának, túlzásának, növelésének hatásait

–

maszkok és öltözetek kapcsolatát

–

a magyar népszokások farsangi alakoskodó maszkjait

–

a maszkok színháztörténeti, színházi jelentőségét

Legyenek képesek
–

maszk tervezésére, figyelemmel az emberi arc arányaira,

–

különböző technikákkal karakteres maszkokat létrehozni

–

a maszk használatóságának bemutatására

–

a különböző maszkokhoz egyszerű jelmezeket kivitelezni

–

eligazodni a maszkos játékok világában

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanulók ismerjék
–
báb)

a bábkészítés alapvető szakkifejezéseit (pl. felülről, alulról, hátulról mozgatott, sík és plasztikus

–
az egyes bábmozgatási technikák működési elvét, és elkészítésének egyszerűbb változatait (pl.
merevpálcás sík marionett, hátulról mozgatott, bábfejbe beépített markolatú báb, kesztyűbáb ötujjas
kesztyűre épített bábfejjel)
–
a tervezés és kivitelezés alapvető szempontjait (pl. jelenetelemzésen alapuló figura látványterve,
bábtechnika meghatározása, anyagkiválasztás, technológiai lépések egymásra épülő sorrendjének
eldöntése, kivitelezése)
–

az alapanyagok sokféleségét, fontosabb fizikai–kémiai tulajdonságaikat

–

a kivitelezéshez szükséges eszközöket, technikákat, technológiákat

–

az elkészített bábu alkalmazási lehetőségeit

–

a rögtönzött báb fogalmát

Legyenek képesek
–

az alapvető bábmozgatási technikák közötti biztonságos eligazodásra

–

a kivitelezési munka fázisainak követésére

–

kreatív anyaghasználatra, megmunkálásra

–

a tárgyak átlényegítésére, azok funkcióinak megváltoztatásával egyszerű figurák megalkotására

–

az alapvető anatómiai arányrendszereknek megfelelő figurák tervezésére és kivitelezésére

–

a képi sűrítésre

–

a csodás elemek egyszerű technikai megoldásainak (pl. sík átváltozó–báb) alkalmazására

–

egy adott témát megjelenítő bábok csoportjának elkészítése során a stílusegység megtartására

–

saját elképzeléseinek megvalósítására tanári segítséggel vagy önállóan

–

rögtönzött bábot készíteni

–
az elkészített bábu „életterének” kialakítására egyszerű díszletelemekkel (pl. állványra szerelt sík
hátterek, függesztett függönyök, rúdra szerelt térbeli tárgyak)
–

az általa készített bábu használatára

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábkészítés 90 perc

A vizsga tartalma
A tanuló a vizsgán megadott témához szabadon választott figura megjelenítésére bábut készít szabadon
választott technikával. A tanulónak a bábut rögtönzött módon, egészében kell megalkotnia, kiviteleznie, a
rendelkezésére álló anyagokból, eszközökből választva. Az elkészült bábut karakterének megfelelően

egyszerű mozgás– vagy mozdulatsor (pl. járás, forgás, dőlés) bemutatásával kell megmozgatnia, láthatóvá
tennie ezzel a használhatóságot, a vizuális jellemzőket. A tanulónak a bemutatás során fel kell vázolnia a
bábu elkészítéséhez szükséges lépéseket is.
A vizsgán a tanuló az életkori sajátosságainak megfelelően összeállított jelenetsorból húz.

A vizsga értékelése
–

A választott bábmozgatási technika összhangja a jelenettel

–

Műfaji sajátosságok figyelembevétele, ezek kreatív alkalmazása

–

Lényegkiemelés, arányok, színek, kompozíció

–

Ötletesség

–

A bábu működőképessége, használhatósága

–

A vizuális megformáltság igényessége

–

Tárgyalkotó, manuális és konstruáló képesség szabadsága

–

Karakterábrázolás (színek, formák, arányok, eredetiség, anyagválasztás)

–

Az ötletek kreatív alkalmazása

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok

Ismertesse meg a tanulókkal
–

a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét

–

ezek elkészítésének technológiai lépéseit

–

a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget

–

a marionettkereszt elkészítésének és használatának módjait

–

a bábtest anyagának különböző fajtáit

–

a bábtest és emberi arány kapcsolatát

–

a többzsinóros marionettek függesztésének és felzsinórozásának lehetőségeit

–

a bábtest izületeinek és felzsinórozásának kapcsolatát

–

a marionettbábbal való játék és a játéktér kapcsolatának lehetőségeit

Fejlessze a tanulók
–

szimbólumalkotó képességét

–

absztraháló, elvonatkoztató képességét

–

stílusérzékenységét

–

manipulációs képességét

–

térlátását és térhasználatát

–

konstrukciós képességét

–

analizáló és szintetizáló képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

változatosságra az anyaghasználat során

–

önálló munkavégzésre

–

a megismert munkaformák alkalmazására saját ötleteik, gondolataik kidolgozásában

–

egyre összetettebb szerkezetek alkotására, a többzsinóros marionett készítésére és használatára

–

műalkotások, bábszínházi előadások megtekintésére

Tananyag
Marionettek világa
–

A felülről mozgatottság újszerű megtapasztalása, egymás testének felzsinórozása, közös játék

–

A marionett bábok bonyolultabb változatainak vizsgálata

–

A merev mozgatórúd kiváltása felzsinórozással

–

Mozgatókereszt szerkesztése

–

Ízelt testrészekkel rendelkező bábu készítése

–

A bábu kezeinek, lábainak felzsinórozása , majd mozgatása

–

A marionett bábu hagyományainak, fajtáinak, technikájának, működési elvének tanulmányozása

–
A marionett színpad technikai megoldásaival való ismerkedés, egyszerű, asztalok segítségével is
kialakítható marionett–híd építése
Játék a létrehozott bábokkal
–
Bábetűdök létrehozása, kiemelt tekintettel az egyensúlyi problémákra, a reptetésre, a lebegés
lehetőségeire
–
A tanulók saját élményeiből, tapasztalataiból építkező történet feldolgozása marionett
technikával, csoportbontással

Követelmények

A tanulók ismerjék
–

a bonyolultabb marionett bábok szerkezetét

–

ezek elkészítésének technológiai lépéseit

–

a merev tartórúd és a zsinórral való függesztés közötti különbséget

–

a marionettkereszt elkészítésének és használatának módjait

–

a bábtest anyagának különböző fajtáit

–

a bábtest és emberi arány kapcsolatát

Legyenek képesek
–

a marionett bábok szerkezeti elemeinek megnevezésére

–

felzsinórozással mozgatható marionett bábok elkészítésére

–

mozgatókereszt készítésére és alkalmazására

–

a bábtest felzsinórozására

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit

–

a bunraku bábu mozgatásának módjait

–

a bunraku bábu elkészítésének fázisait, a bábtörzs belső mechanikájának kialakításait

–

a bábtörzsbe építhető egyszerűbb gapitok fajtáit és elkészítésének módjait

–

a bunraku történetét, kultúrtörténeti jelentőségét

–

a bonyolultabb kesztyűbábok szerkezetét

–

kezek, lábak készítésének, felhelyezésének módjait

–

a kesztyűbáb készítésének egymásra épülő munkafázisait

–

az egyszerű paravánok, porondok felépítését

–

a fény, a világítás jelentőségét, használatának egyszerű módjait

–

akusztikus hatások keltésének egyszerűbb változatait

–

a vásári bábjáték műfaji sajátosságait

Fejlessze a tanulók
–

formateremtő, tárgyalakító, mintázó képességét

–

perspektivikus ábrázoló képességét

–

téralkotó képességét

–

esztétikai érzékét

–

képi önkifejező képességét

–

igényét anyagok, tárgyak gazdag felületmegmunkálására

–

eszközhasználatának szakszerűségét

Ösztönözze a tanulókat
–

a szerkezetek aprólékos megfigyelésre

–

a megfigyelt szerkezetek elemzésére, rekonstruálásának igényére

–

egyre összetettebb és mechanikus szerkezetekkel mozgatott bábuk tanulmányozására

–

egyszerű világítástechnikai megoldások kialakítására

–

a fénnyel való kísérletezésekre

–

egyéni korrekciók, vélemények megfogalmazására

–

mások munkájának elemző értékelésére

–

műalkotások vizsgálatára

Tananyag
A hátulról mozgatott bábtípus, a bunrakuk világa
–

A bábfej és markolatának kialakítása

–

A bábtörzsbe való benyúlás módjainak kipróbálása és egyszerűbb bábtörzs elkészítése

–

A báb kezeinek megjelenítési módjai (saját kezünk, mintázott karok és kezek) összegyűjtése

–

A bábu könyökéhez mozgató pálcák, markolatok szerelése

–

A bábu és a bábos testének viszonyrendszeréből adódó sajátosságok tanulmányozása

–

A bábfej formázása, festése

–

A bunraku színpad sajátosságainak vizsgálata

–

A bábos nyílszíni játékterének kialakítása

–

A bunraku történeti hagyományainak megismerése

Játék a létrehozott bábokkal
–
Bábetűdök létrehozása, kiemelt tekintettel egy bunraku és 2–3 mozgatókapcsolatának
megvalósítására, játékban való közös koncentráció megélésére

Kesztyűbábok világa

Az 5. alapfokú évfolyamon megtanult technikák tovább fejlesztése, a kesztyűbáb színpadi eszközeinek
megismerése
–

A bábu arányának, szerkezetének, mozgatásának tanulmányozása

–

Hagyományos vásári figurák rekonstrukcióinak elkészítése

–

A vásári bábjáték műfaji sajátosságainak összegyűjtése

–

Saját stílusú vásári bábfigurák tervezése, kivitelezése

–

A kesztyűbáb technikájához szükséges színpadi ismeretek összegyűjtése

–

Állványokra szerelhető egyszerű háttér és díszletelemek készítése

–

Ismerkedés a fénnyel, a világítással mint fontos látványelemekkel

–

A fénnyel való időmúlás jelzése

–

Fényvisszaverő, csillámló felületek kipróbálása

–
Akusztikai terekkel, hangokkal, zajkeltő eszközökkel való kísérletezés, egyszerű zajkeltő eszközök
készítése
–

A látvány, az akusztikus mező és mozgás összekapcsolása

Játék a létrehozott bábokkal
–
A vásári bábjáték műfaji sajátosságainak, a játékmód hagyományainak megfelelő 2–3 fős bábetűd
létrehozása kesztyűbábbal
–

A Vitéz László–játékok egy–egy szituációjának eljátszása csoportbontásban

Követelmények
A tanulók ismerjék

–
a bábtörténet egyetemes és magyar vonatkozásainak lényeges korszakait és nagy
művészegyéniségeit
–

a bunraku bábu sajátosságait, szerkezetének részeit

–

a bunraku bábu elkészítésének fázisait, a bábtörzs belső mechanikájának kialakításait

–

a bunraku történetét, kultúrtörténeti jelentőségét

–

a bonyolultabb kesztyűbáb szerkezetét

–

a kesztyűbáb készítésének egymásra épülő munkafázisait

–

az egyszerű paravánok, porondok felépítését

–

a fény, a világítás jelentőségét, használatuk egyszerű módjait

–

a vásári bábjáték műfaji sajátosságait

Legyenek képesek
–

egyszerű fejmozgató–rudas bunraku báb készítésére

–

a bunraku báb fejének mintázására

–

a bunraku bábbal játszott jelenthez egyszerű díszletelemek készítésére

–

egyszerű világítástechnikával a bábu karakterének megerősítésére

–

kesztyűbáb szerkezeti felépítését követve a báb megalkotására

–

a felületeket aprólékos, igényes kidolgozására

–
a tradicionális vásári bábjáték műfaji sajátosságait ismerve két ellentétes karakterű figura
elkészítésére,

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a pálcás bábok tradícióit, történetiségét

–

a pálcás, vajang bábok szerkezeti felépítését

–

a pálcás báb arányainak fontosságát

–

az arányok és mozgatási sajátosságok összhangját

–

a színpadi irányoknak megfelelő arc és tekintet kialakítását

–
a mozgatás és az anyag, valamint az ehhez társítható technológia kiválasztás összhangjának
fontosságát
–

az árnyjáték változatait, történeti hátterét, kultúrtörténeti jelentőségét

–

az egyszerű eljárásokkal létrehozható árnyékok megjelenítésének módjait

–

egyszerű szerkezetű árnybábok készítésének fázisait

–

a balesetmentes kísérletezés és munkavégzés szabályait

Fejlessze a tanulók
–

tárgyalkotó képességét

–

rögtönző képességét

–

absztraháló képességét

–

téralkotó képességét

–

a látványelemző képességét

Ösztönözze a tanulókat

–

a sík és plasztikus formák fényben, vetítőfelületen való viselkedésének vizsgálatára

–

az anyagmegmunkálásban és a tárgyalakításban a technológiák kombinálására

–

más népek és korok kultúrájának, művészetének megismerésére

–

pontos, szakszerű munkavégzésre

–

egyéni stílus kialakítására

–

önálló alkotómunkára, anyaggyűjtésre

Tananyag
Vajangok – alulról mozgatott pálcás bábok
–

A vajang báb kultúrtörténeti jelentősége, a bábtörténetben elfoglalt helye

–

A pálcás vajang báb szerkezetének megfigyelése

–

Egyszerű szerkezetű vajang készítése

–

A bábu fejének, tartórúdjának, karjainak rögzítés módjainak tanulmányozása, elkészítése

–

A méretek anatómiai hűséghez való igazítása

–

Egy vagy két, rövid vagy hosszú mozgató segédpálca beépítése

–

A pálcás báb testének öltöztetése

–

A világítás módjai (alulról, oldalról, felülről), hatása a bábu plaszticitására, a játék dramaturgiájára

Játék a létrehozott bábokkal
–

A keleti mitológia egy–egy történetének árnyjátékkal történő megjelenítése

Árnyszínházak, árnybábok
–

A keleti mitológia és az árnyjáték kapcsolata

–

Vetítőernyő, vetítőfelületek, különböző fényforrások kipróbálása

–

Kézzel, az ember sziluettjével, tömör és áttört síkfelületekkel fényforrások előtt való kísérletezés

–

Több pontból való vetítés, mélységek kialakítása a vetítőernyőn

–

Színes fények használata

–

Zártterű dobozszínházban létrehozható árnyfelületek kialakítása

–

Különböző anyagok mozgatása fényben, ezek árnyékával való kísérletezés

–

A fényforrás helyének tudatos megválasztása, az árnyfigurák fajtájának kiválasztása, elkészítése

–

A nézőpont és a technika összefüggéseinek vizsgálata

Játék a létrehozott bábokkal
–
Önállóan választott témához az árnyjáték műfaji és technikai sajátosságait szolgáló báb etűdök
létrehozása csoportbontásban

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a vajang és az árnybáb történetét, műfaji sajátosságait

–

a vajang és az árnybáb mozgatási lehetőségeit

–

a vajang és az árnybáb készítéséhez használható anyagokat, eljárásokat, eszközöket

–

a fény használatának egyszerű módjait

–

a vajang és az árnyszínpad szerkezeti elemeit, felépítését

Legyenek képesek
–

egyszerű vajang báb készítésére

–

a vajang báb testrészeinek összeszerelésére

–

a játékterek tagolására, ebben a vajang és árnybáb mozgatására

–

hátulról és alulról mozgatott árnybábok szerkezetének továbbgondolására

–

fényforrások összeállítására, vetítőfelületek kialakítására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

az alapvető színpadtechnikai, látványtervezői kifejezéseket

–

a színpadi látványtervezést segítő makettek, modellek funkcióját

–

a bábparavánok, takarások, színpadi elemek szerkezetét

–

a színpadi világítás jelentőségét, a bábjáték világítási, fénytechnikai eljárásait

–

a fény látványelemként való alkalmazásának fontosságát

–

a kivitelezés fázisainak ésszerű elosztását a technika, az anyag, a technológia között

–

az önellenőrzés, a folyamatos korrektúra módjait

–

az alkotó folyamatok (tervezés, kivitelezés, életre keltés) egymásra hatását

–

bábelőadások látványelemző metodikáját

Fejlessze a tanulók
–

önállóságát

–

biztonságos munkavégzését

–

konstrukciós képességét

–

analizáló és szintetizáló képességét

–

tervező– és kivitelező készségét

–

látványelemző képességét

–

térlátását

–

téri tájékozódási képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

a színpadok szerkezetének lerajzolására, ezek elemzésére

–

egyéni munkavégzésre

–

pontos, szakszerű tervezésre és kivitelezésre

–

látott bábelőadások látványrajzainak, díszletelemeinek lerajzolására

–

makettek készítésére, berendezésére, ehhez méretarányos figurák készítésére

–

önellenőrzésre, folyamatos korrektúrára

–

a kísérletezések szakszerű korrektúrájára

–

színházi, bábszínházi előadások megtekintésére

–
társainak alkotásaival szemben elfogadó, elemző, igényes, értékelő észrevételek
megfogalmazására

–
saját alkotásának elemzésére, az eljárási, megoldási, technológiai, tervezői fázisok indokolására,
másokkal való elfogadtatására

Tananyag
Szcenika, fények, világítás
–

Kisméretű makett színpadok építése

–

A makettek arányait figyelembe vevő díszletelemek, bábok készítése

–

A készítés fázisainak rajzos rögzítése, látványtervek alkotása

–

Paravánok, dobozszínházak, asztali porondok szerkezetének, felépítésének megismerése

–

Egyszerű szerkezetű paravánok, takarások, díszletelemek alkotása

–

Az eddig tanult összes bábkészítési eljárás önálló alkalmazása

–

A világítással és fénnyel való festés alkalmazása, fényvisszaverő felületek kialakítása

–

A műhelymunka fázisainak, szabályainak kialakítása

Felkészülés a vizsgára
–
A szaktanár vezetésével egy szabadon, a tanuló egyéniségéhez, érdeklődéséhez, képességeihez
legközelebb álló bábtechnika kiválasztása
–

A bábkészítés fázisainak önállóan felvázolása

–

A tanuló által megtervezett bábu elkészítse

–

Az elkészült bábu típusához társítható díszletelemek, paravánok, doboz–színházak elkészítése

Játék a létrehozott bábokkal
–
Közösen választott témához a tervezéstől a kivitelezésig, manufaktúra jelleggel a csoport
bábszínházának kialakítása, kiemelt tekintettel az eddig tanult bábtechnikák szabadon történő
felhasználásával
–

Az önállóan létrehozott egyéni bábszínház bemutatása a csoport előtt

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a szabadon választott téma önálló feldolgozásának, a tervezésnek, a bábkészítésnek egyes lépéseit

–

az önellenőrzés, a folyamatos korrektúra módjait

–

az egyéni munka során felhasználható segédanyagok szabadon történő használatát

–

a bábjáték legfontosabb bábtípusait, bábfajtáit

–

a bábfajtákhoz illeszkedő tereket, paravánokat, esztétikai elvárásokat

–

a látványtervezés alapvető kritériumait

Legyenek képesek
–

a tervezéstől a kivitelezéséig önálló munkavégzésre

–

az anyagok és a bábtechnika kiválasztásának indoklására

–

az egyes bábfajták elkészítéséhez szükséges idő megtervezésére

–

az általa tervezett idő betartására

–
a kivitelezés, bábkészítés során önmagával és társaival türelmes, igényes, elmélyült alkotási
folyamatra
–

önellenőrzésre

–

önmaga és társai értékelésére

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanulók ismerjék
–
a bábkészítés során használt anyagok fajtáit, ezek jellemző tulajdonságát, megmunkálásának
eljárásait
–
az egyes bábmozgatási technikák elkészítésének bonyolultabb változatait is (pl. zsinóros
marionett, bunraku, kétpálcás vajang)
–

az általa készített bábu kultúrtörténeti gyökereit

Legyenek képesek
–
az alapvető bábtípusokhoz (kesztyűs, vajang, bunraku, marionett, árny) egyéni stílusú báb
tervezésére és elkészítésére, a technikai megoldások továbbfejlesztésére
–

az anatómiai arányrendszerektől eltérő figurák tervezésére, kivitelezésére

–

az absztrakcióra, a stilizálásra

–
a bábjátékban speciálisan alkalmazható trükkök, csodás elemek bonyolultabb technikai
megoldásainak alkalmazására
–
egy adott témát megjelenítő bábok csoportjának elkészítése során saját, egyéni stílus kialakítására,
stílusegységre, az attól eltérés megindokolására
–

saját elképzeléseinek önálló megvalósítására

–
a tervezés során más területeken szerzett ismereteinek (pl. gyermekjátékok, viselet, divat)
beépítésére

–
az általa készített bábu használatára, működtetésére a saját maga kialakította játéktérben (pl.
kisméretű dobozszínház, térbeli domborzatok marionett bábhoz, térbeli, állványra szerelt díszletek
kesztyűbábhoz).

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Bábkészítés
–

gyakorlati 90 perc

–

szóbeli 10 perc

A vizsga tartalma
Gyakorlati vizsga
A bábkészítés gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
A vizsgát megelőzően
Adott jelenet bábterveinek (színterv, méretarányos tervrajz) elkészítése, valamint egy, a tanuló által
választott figura kivitelezése.
A tanulónak önállóan kell elkészítenie a tanár által megadott 2–3 szereplős jelenethez a vizsgamunkát
szabadon választott technikával. 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.
A vizsga helyszínén, ideje alatt
Az elkészített bábtervek egyikének részmegoldása (pl. arcmintázás, mozgatási rendszer megépítése,
technológia alkalmazása), elkészítése
A vizsgára elkészített bábut működésbe hozva szerkezeti felépítésének bemutatása

Szóbeli vizsga
A tanuló bemutatja a gyakorlati vizsgára készített bábterveket és az elkészült bábut, melyekről az alábbi
szempontok szerint indoklást ad és/vagy kérdésekre válaszol
–

a bábtechnika kiválasztása a téma kibontásának szolgálatában

–

a tervezés során kialakított stílus

–

a készítés szempontjai, a megvalósítás fázisai, anyagai, eljárásai

A vizsga értékelése
–

Az alapanyag, a megjelenítés, az indoklás összhangja

–

Az adott témához választott bábtechnika megfeleltetése

–
A tervek és a bábu kivitelezésének igényessége (képzőművészeti megjelenítés, karakter,
stilizáltság, arányok, méretek)
–

A formaalkotó és alakító, kifejező, konstruáló képesség színvonala

–

A bábu alkalmazhatósága

–

A tanuló alkotásában megnyilatkozó eredetiség foka

–
Tájékozottság a bábtechnikákban, a színpadok, paravánok típusaiban, a szakkifejezések helyes
használatában

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök

Munkaasztalok
Alapanyagok
Kéziszerszámok: pl. olló, snitzer, varrókészlet
Vázlatok, tervek készítéséhez szükséges eszközök, pl. ragasztó (papír, fa, műanyag), csomagolóanyagok,
ecsetek, hungarocell, színes papírok, celofán
Festéshez szükséges eszközök, pl. vékony– és vastagecset, szivacshenger, vizes és műanyag alapú festékek,
textilfestékek
Faragáshoz, daraboláshoz szükséges eszközök, pl. tapétavágó kés, szabászolló, kisolló, kisfűrész
Varráshoz szükséges eszközök és anyagok: varrókészlet, varrógép, elasztikus bevonó textíliák, szőrmék,
fonalak, cérnák (hajhoz), gombok, cérnák, zsinegek, damilok, filc, frottír, lepedővászon, bőr, dobbőr (pl.
árnyjátékhoz), tömőanyag
Faanyagok, famunkához szükséges eszközök, pl. vékony falapok, lécek, fapálcák, szögek, csavarok,
szemescsavarok, kalapács, csavarhúzó (több méretben)
Fémek, fémmunkához szükséges eszközök, pl. különböző vastagságú drótok, drótvágó, lemezvágó, réz–
vagy alumíniumlemezek, szegecsek, kúpfogó
Világítóeszközök, pl. lámpák, reflektorok, diavetítő vagy írásvetítő, gyertyák
Modulos átalakítható paravánok, függönyök, állványok

KÖZÖS TANTÁRGYAK

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)

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

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

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

–

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

–

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

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

–

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
–

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 testbeszéd jeleit

–

a pódiumi szereplés alapvető követelményeit

–

saját előadói lehetőségeiket és korlátaikat

–

a szövegelemzés előadói szempontú alapfolyamatát

Legyenek képesek

–
a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságaiknak legjobban
megfelelő beszédállapot elérése érdekében
–

hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát

–

a fejlesztő és a korrekciós gyakorlatok alkalmazására beszédükben

–
a szövegek zenei elemeinek kiemelésére, a ritmus és a vers gondolati összefüggésének
felismerésére
–

a szövegek tartalmának értelmezésére, memoriterként való rögzítésére

–

mesék és versek, prózai szövegek önálló vagy csoportban történő előadására

–

önmaguk és társaik teljesítményének értékelésére

–

a kommunikációs csatornák eleven használatára

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszéd és vers
–

beszédgyakorlat–sor bemutatása 5 perc

–

vers– és prózamondás 5 perc

A vizsga tartalma
A beszéd és vers művészeti alapvizsga két részből tevődik össze:
Beszédgyakorlat–sor bemutatása
Tételsorból húzott gyakorlatsor bemutatása (a beszédtechnikai gyakorlatok közül a szaktanár által
összeállított – és legalább 3 különböző feladatot tartalmazó – gyakorlatsor)
Vers– és prózamondás
A közösen feldolgozott művekből (kötelező memoriterek) a tanuló által választott két különböző hangulatú
vers vagy próza előadása
A tanuló a kötelező memoriterekből választott tíz művel készül (vers, monológ, prózai mű részlet
vegyesen, lehetőleg különböző hangulatú szövegek). A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által
választott műveket kell előadnia.

A vizsga értékelése
Beszédtechnikai ismeretek:
–

a gyakorlatok ismeretének szintje,

–

a megvalósítás pontossága,

–

oldott artikuláció és középhang,

–

tudatos nyelvhasználat

A választott szövegek előadása:
–

kifejező megszólaltatás,

–

előadásmód,

–

kiállás,

–

jelenlét,

–

közvetítő erő,

–

előadói készségek

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

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

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

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

–

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

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:
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

MOZGÁS ÉS TÁNC

A tantárgy célja a tanulók testtudatának kialakítása és fejlesztése, a mozgással történő önkifejezés
fejlesztése, a testbeszéd, mint nyelv tanulmányozása, az alapvető mozgástechnikai elemek
megismertetése és elsajátíttatása. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanulók legyenek képesek
színházi helyzetekben megvalósuló, mozgásra, táncra épülő feladatok ellátására.
A tantárgy feladata elérni, hogy a tanulók megtapasztalhassák egyéni vagy csoportos mozgásokra, illetve
táncra épülő gyakorlatok elvégzésével fizikai jelenlétük lehetőségeit, a mozgásban fellelhető
szabadságérzetet, a test alkalmassá tételét különböző érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére.

Alapfokú évfolyamok

1. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a mozdulat indításának, megállításának lehetőségeit

–

a futásos és térérzékelő gyakorlatok és játékok típusait

–

a verseny–, illetve körjátékok különböző fajtáit

Fejlessze a tanulók
–

mozgásintenzitását

–

mozgáskoordinációját

–

koncentrációját

Ösztönözze a tanulókat
–

önmaguk testének megismerésére

–

a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására

–

a mozgás örömének megtapasztalására

–

a kis– és nagyobb csoportban végzett játékokban való részvételre

–

a játékokban rejlő kreativitás kibontására

Tananyag
Indítás–megállítás gyakorlatok
–
Az indítás és megállás különböző tempóban, helyzetben, magasságban történő gyakorlása
versenyjátékok, illetve szituációs játékok segítségével (pl. tapsos fogó, csendkirály típusú játékok, a kettős
körben történő páros fogók)

Versenyjátékok, különböző típusú fogó játékok
–
Nehezített fogó és üldözéses játékok, gyermekjátékok nehezített változatai (térbeli, szabálybeli
átalakítással) a megfelelő intenzitású jelenlét megteremtésére

Speciális futásos és kikerüléses gyakorlatok
–
Hosszabb távú, ritmus és irányváltásos futások, erdő (álló társak között) és testrész–vezetéses (pl.
egyik, majd másik kar, mellkas, fej) futások

Egyensúly játékok
–
Toló és húzó mozdulatok játékos formában (pl. „bogozó”, sószsákot cipelő, Gólya viszi...), ilyen
játékhelyzeteket tartalmazó gyakorlatok

Népi játék, tánc
–
Körjátékok, ügyességi játékok: különböző fogócskák (terpesz–, fészek–, láncfogók), ritmusjátékok
(egyenletes lüktetés erősítése, tempótartási gyakorlatok), egyszerű ugrásgyakorlatok ugrós zenére,
különböző támaszhelyzetekben

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a versenyjátékok szabályrendszerét

–

a gyakorlatok megértéséhez szükséges szakszavakat

Legyenek képesek
–

a megismert játékok szabályszerű elvégzésére

–

csoportos feladatokban való részvételre

–

az egyensúlyra és irányváltásra épülő feladatok pontos elvégzésére

2. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal

–

a bemelegítéshez szükséges játékformákat

–

a dinamikus elmozdulásban rejlő lehetőségeket

–

a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségeit

–

népi játékok, illetve lánc– és körjátékok egyes fajtáit, az ugrós táncok alaptechnikáit

Fejlessze a tanulók
–

mozgáskoordinációs készségét

–

koncentrációs készségét

–

fizikai képességeit–kondícióját, rugalmasságát

Ösztönözze a tanulókat
–

a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre

–

a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására

–

partnerekkel való együttműködésre

–

kis csoportokban történő tevékenységre

–

a kreatív képességek kibontakoztatására

–

a közös játék örömének megtapasztalására, felismerésére, tudatosítására

Tananyag
Bemelegítő játékok
–
Összekapaszkodó, egymás elérésére törekvő, érintés elől elhúzódó, a gimnasztika gyakorlatait
játékos szituációba tevő gyakorlatok

Futásos gyakorlatok
–
A bemelegítés szempontjából meghatározó gyakorlatok szituációs formában, különböző tempójú,
karakterű és funkciójú futástípusok használatával

Egyensúly– és vezetéses gyakorlatok
–
Egyensúlygyakorlatok támasz– és fogásos helyzetekben, vezetéses gyakorlatok kéz, fej, valamint
fogásváltásos irányítással

Népi játék, tánc
–
Utánzó (pl. állatutánzó) játékok, párválasztó–játékok, népi gyermekjátékok, lánc és körformák a
táncban; ugrós táncok alaptechnikái; csoportosan a közösségi táncélmény megszerzése (pl. ugrós táncok
alapmotívumaival, cifrák, lengetők)

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a csoportos futás–, egyensúly– és bizalomgyakorlatok szabályait

–

a népi gyermekjátékok menetét

Legyenek képesek
–

a megismert játékok szabályszerű elvégzésére

–

a dinamikus, irányváltásos feladatokban való részvételre

–

az egyensúly gyakorlatok koordinált elvégzésére

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a talajfogás különböző módozatait

–

a bizalomgyakorlatokban való részvétel szabályait és lehetőségeit

–

a testközéppont használatának, a mozgás azon keresztül való vezetésének lehetőségeit

–

a gyakorlatok egymásra épülésének különböző lehetőségeit

–

ugrós táncok motívumfűzéseinek lehetőségeit

Fejlessze
–
a tanulók biztonságát a talajfogás, eséstechnika, illetve a négy végtag egyenlő értékű használatát
kívánó gyakorlatok végzése során
Ösztönözze a tanulókat
–

a csoportos feladatokban való koncentrált részvételre

–

a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására

–

a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására

Tananyag
Bemelegítő játékok
–

A gimnasztika életkornak megfelelő gyakorlatait játékos szituációba tevő gyakorlatok

Futásos gyakorlatok
–
Szituációs formában különböző tempójú, karakterű és funkciójú futástípusok használatával;
testrészvezetéses futások, páros fogó, vezetőt követő, ún. kígyózó futás

Állatmozgások, középmagasságú mozgások
–
Különböző mozgáskarakterek elsajátítása, illetve ezeken keresztül a négy végtag egyenrangú, a
testközéppont által vezérelt, koordinált használata; majom– és macskakarakterű mozgáselemek
elsajátítása

Bizalomgyakorlatok
–
Egymás és önmaguk elfogadását célzó, dőléses, billenéses, haladásos helyzetekben történő
gyakorlatok, partner–felismeréses játékok csukott szemmel

Mozgássorok, motívumsorok felépítése
–

Állatmozgások, középmagasságú mozgáselemek motívumainak sorba fűzése, elemsorrá fejlesztése

Tánc
–

Térbeli elmozdulás lehetőségei ugrós motívumokkal

–

Ugrós táncok motívumfűzései: szólóban, párban

Követelmények
A tanulók ismerjék

–

a tanult gyakorlatok technikai elemeit és egymásra épülésük lehetőségeit

–

a tanult néptánc alaptechnikák elemeit és fűzésük lehetőségeit

Legyenek képesek
–

a mozgástechnikai elemek harmonikus elvégzésére

–

a magasságszintek rugalmas váltására

–

az állatmozgások koordinált végrehajtására

–

a táncelemek stílusos reprodukálására

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a térbeli elmozdulás horizontális és vertikális irányú lehetőségeit

–

a mozdulat lassításának technikai összetevőit

–

a kórusmozgásban való részvétel lehetőségeit

–

a párválasztó játékokat, illetve a páros és ugrós–legényes táncok alapelemeit, technikáját

Fejlessze a tanulók
–

térérzékelését

–

egyensúlyérzetét és koordinációs képességét

–

mozgásmemóriáját

Ösztönözze a tanulókat

–

a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére

–

a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására

–

egyéni és csoportos munkában való részvételre

–

a mozgásból fakadó élmény megtapasztalására

Tananyag
Tér– és helyzetérzékelő gyakorlatok
–
A térirányok, a színpadi tér felosztásának ismerete, „üres” tér kitöltésének, a tér mindhárom
dimenziójában való elmozdulás képességének megteremtése, csukott szemes és az ún. Vezetéses
gyakorlatokon keresztül a tér érzetének, érzékelésének fejlesztése

Egyensúly– és lassított mozgás–gyakorlatok
–
Az egyensúlyérzék fejlesztése, a lassú, súlyáthelyezéses mozgások billenés nélküli vezetése, páros,
csoportos gyakorlatokban a súlyáthelyezés, súlyfelvétel, s a különböző támaszhelyzetek gördülékeny
megoldása, a súly és erőegyensúly megteremtése

Kórusmozgások
–
Csoportos gyakorlatban különböző mozdulatok, mozgáselemek, tánc és/vagy mozgáskombinációk
szinkronban történő elvégzése, a közös elmozdulások közben a helyes irányok, a mozgáskarakter és ritmus
megtartása, az egységes mozgáskép kialakítása

Tánc
–

Táncba hívó játékok (pl. hajlikázó)

–

Párválasztó játékok

–

Páros táncok

–

Ugrós–legényes táncok

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a tanult feladatok technikai összetevőit

–

az érintett feladatok szakkifejezéseit

–

az ugrós–legényes táncok alapjait

Legyenek képesek
–

a tánc– és mozgástechnikai elemek figyelemvezetési pontok mentén történő elvégzésére

–

az egyéni és csoportos térbeli elmozdulásban rejlő lehetőségek alkalmazására

–

különböző típusú tánc– és mozgástechnikai feladatok stílusos bemutatására

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a test egyes részeinek függetlenített mozgatásából adódó lehetőségeket

–

a bizalomgyakorlatokban rejlő technikai lehetőségeket

–

a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit

–

ritmusképletek mozgásban történő alkalmazásának lehetőségeit

–

az eszközös táncok technikai felépítését

–

a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit

Fejlessze a tanulók
–

mozgástechnikai és ritmikai képességét

–

mozgásának intenzitását és dinamikáját

–

mozgásmemóriáját

Ösztönözze a tanulókat
–

a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére

–

a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására

–

egyéni és csoportos munkában való részvételre

–

a mozgásból fakadó dinamikai és ritmikai lehetőségek megtapasztalására

Tananyag
Analitika, izoláció
–
A test részeinek elkülönítéses mozgatása, egymástól való függetlenítése, a feszítés és lazítás
lebontása kisebb „egységekre”

Bizalomgyakorlatok
–

Partner talajra kísérése dőléses, billentéses helyzetből

–

Talajra kíséréses elemek gyakorlatsorba fűzése

Lépés– és járásgyakorlatok
–

Karakterformák keresése járásgyakorlatokon keresztül

–

A gerinc mozgatása törzshullám–gyakorlatokon keresztül

–

Láb– és kar–gyakorlatok plasztikus lehetőségeinek kibontása

Ritmika
–

Alapfokú ritmusgyakorlatok

–

Ritmusgyakorlatok lépésanyagban és tapssal

–

Többszólamúság a ritmusban

–

Adott mozgásanyag ritmizálása, motívumépítés megadott ritmusképletre

Tánc
–

Eszközzel járt táncok (pl. bot, üveg, seprő, párna, kendő, kalap)

–

Páros táncviszony, szoros összekapaszkodás (pl. a csárdás alaptechnikáival)

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait

–

az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit

–

az eszközös és páros táncok technikai alapjait

Legyenek képesek
–

a tánc– és mozgástechnikai elemek ritmikailag és dinamikailag pontosított elvégzésére

–

karaktermozgások elvégzésére

–

egyszerű mozgáselemek, technikai gyakorlatok pontosítására, s motívumsorba rendezésére

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a gyakorlatfűzések megtervezésének szabályait, és szerepét a színházi munkában

–

a színpadi mozgások gyakrabban használt elemeit, technikai jellemzőiket

–

a nehezített körülmények között végzett bizalomgyakorlatok biztonságos végzésének feltételeit

–
a párban végzett tánchelyzetek esetén az egymásra hatás, valamint a megfelelő tónus
megteremtésének technikai összetevőit
Fejlessze a tanulók
–

bátorságát és akaraterejét

–

mozgásának precizitását, részletgazdagságát

–

koncentrációját az egyénileg, illetve páros, csoportos helyzetekben végzett gyakorlatokban

Ösztönözze a tanulókat
–

részletgazdag mozgástechnikai munka végzésére

–

különböző típusú technikai feladatok pontos végrehajtására

–

egyéni és partnerrel történő munkában való részvételre

–

mozgásgyakorlatokban rejlő lehetőségek kreatív kibontására

Tananyag
Gyakorlattervezés
–
Különböző típusú gimnasztikus és egyéb bemelegítő gyakorlatok gyakorlatsorrá fűzése, a színházi
feladatnak megfelelő bemelegítő mozgássor megtervezése és elvégzése

Bizalomgyakorlatok
–
A korábbi gyakorlatkör továbbfejlesztése nehezebb, nagyobb koncentrációt és fizikai aktivitást
követelő feladatokkal (zuhanásos helyzetek, illetve tempóból történő változatok)

Technikai előkészítés (a tánc– és mozgásszínházi táncokhoz)
–

Talaj – és egyensúlygyakorlatok, támasz– és gördülés elemek páros helyzetekben

–

Lépés és forgásgyakorlatok, táncanalitika

Tánc
–
Kollektív táncformák (pl. moldvai táncokon keresztül), ahol a dallamorientált zenei illeszkedés és a
csoporttáncolás adta lehetőségek érvényesülnek)
–

A testen megjelenő többszólamúság (pl. kéz, láb mozgásának különválasztása)

Követelmények
A tanulók ismerjék

–

a tanult fizikai gyakorlatok végrehajtásának technikai, elméleti szempontjait

–

az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit

–

kollektív táncformák technikai alapjait

Legyenek képesek
–

különböző karakterű gyakorlatsorok memorizálására és koncentrált végrehajtására

–

attraktív mozgástechnikai feladatok biztonságos és kellően pontosított bemutatására

–
partnerrel végzett tánctechnikai feladatok kellő figyelemmel és érzékenységgel történő
elvégzésére

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanulók ismerjék
–

a feldolgozott mozgásgyakorlatok és táncok jellemzőit, típusait

–

az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket (pl. ritmus, dinamika).

Legyenek képesek
–

a mozgásgyakorlatok és/vagy táncok egyéni és csoportos koncentrált és pontos elvégzésére,

–

a gyakorolt és rögzített mozgássorok, koreográfiák bemutatására, előadására

–

az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására,

–

karakterábrázolásra a mozgás és tánc eszközeivel,

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Mozgás és tánc
–

egyéni produkció 2–3 perc

–

csoportos produkció 10–20 perc

A vizsga tartalma
Lépés–, járás–, futás–, ugrás–, esés–, talaj–, emelés– és támaszgyakorlatok, dinamikai gyakorlatok,
tánclépések, illetve a koreográfiák köréből a szaktanár segítségével kiválasztott és összeállított produkció

A vizsga értékelése
–

Mozgás– és táncgyakorlatok ismerete, gyakorlati alkalmazása különböző szituációkban

–
A feladatok végrehajtásának pontossága, minősége (mozgáskoordináció, ritmika, dinamika,
térhasználat, koncentráció, együttműködés)

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–
a pantomim technikai elemeinek elsajátíttatásán keresztül a karaktermozgások, az izolált
végtagmozgatás, illetve mozgatott testrész figyelemvezető képességének attribútumait
–

a karaktermozgás kialakításának és működtetésének technikai alapelemeit

–

a hétköznapi mozgásformák pontosításának, motívumsorba rendezésének lehetőségeit

Fejlessze a tanulók
–

izolációs képességét, testtudatát

–

jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben

–

mozgásmemóriáját

Ösztönözze a tanulókat
–

a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére

–

a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására

–

elmélyült, részletgazdag tánc– és mozgásfeladatok elvégzésére, elemzésére

–

az összetett mozgásformák egymásra épülő gyakorlatokon keresztül történő elsajátítására

Tananyag
Eséstechnika, előkészítő akrobatikus gyakorlatok
–
Gurulás előre–hátra, támasz– és billenésgyakorlatok, kéz– és fejállás, kézen átfordulás oldalra,
illetve ezek gimnasztikus előkészítése; talajfogás csúsztatással, eséstechnika előkészítés leforgásos,
féltérdre érkezéses, kigördüléses módon

Színházi akrobatika
–

Esés és zuhanás, pofon, ütések, színházi verekedés, tárgyhasználat

Pantomim alapgyakorlatok
–
A pantomim testtechnikája, különös tekintettel az erőgyakorlatokra (húzás, tolás, emelés), illetve
az előkészítésben szereplő izolációra, feszítés–technikára és járásgyakorlatokra

Jelenlét–gyakorlatok
–
A koncentráció mozgó testre (testrészre) való irányításának fejlesztése, erősítése a néző irányított
figyelmének megragadása érdekében

Tánc
–

Nemi identitást erősítő táncformák (lánytáncok, pl. karikázók; férfitáncok, pl. legényesek)

–

A keringő alaplépéseinek, tánctechnikájának elsajátítása

Alapfokú mozgástervezési gyakorlat
–
Egyszerű mozgáshelyzetek tervezése és rögzítése, a tempó, dinamika pontosítása, a gyakorlat
szituációba helyezése, illetve bővítése motívumsorrá; hétköznapi mozgáshelyzetek pontosítása,
motívumsorrá tervezése

Karaktermozgások

–
A mozdulat szélesítésén, torzításán keresztül megközelített karakterizálás motívumok egymásután
illesztésével, a szélsőségesen „fogalmazott” gesztusok belső ritmizálásával, az egymásból nem következő
elemek találkoztatásakor kialakuló sajátos stílus megteremtésével

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a tanult gyakorlatok technikai tulajdonságait

–

az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit

–

a tanult táncformák technikai alapjait

Legyenek képesek
–
a pantomim, illetve hétköznapi mozgások elemeinek ritmikailag és dinamikailag pontosított,
jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére
–

tánctechnikai elemek helyes elvégzésére

–

karaktermozgások elvégzésére

–

egyszerű mozgáselemek pontosítására, s motívumsorba rendezésére

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

különböző tánctípusok és mozgásszínházi táncok alapelemeit, ezek szabályrendszerét

–

a zene és a mozgás viszonyát, működésük, belső szerkezetük azonosságait és különbözőségeit

–

rövidebb lélegzetű mozgásetűd összeállításának lehetőségeit

Fejlessze a tanulók
–
képességét az elmélyült, koncentrált munkára, különböző mozgáshelyzetekben, az alkotó
folyamatban
–

színházi jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben

–

mozgásmemóriáját

Ösztönözze a tanulókat
–

a részletgazdag mozgástechnikai munka elvégzésére

–

a különböző típusú feladatok pontos végrehajtására

–
önálló, a mozgás elemző, részletező végrehajtásából adódó gondolkodásra, a feladattal szembeni
szándék megszületésére, kialakulására
–

improvizatív és rögzített tánc– és mozgásszínházi alkotó folyamatokban való részvételre

Tananyag
Kontakt tánc előkészítés
–
Alapgyakorlatok talajon, egyensúlyi– és támaszhelyzetek párban, illetve tárgyhasználattal,
partnervezetéses gyakorlatok ellentartással, talajra kísérés súly elvezetéssel; alapfokú kontakt tánc– és
mozgásszínházi technikák elsajátítása

Emelések
–
Statikus és lendületből történő emelések az egyszerűbb emeléstechnikák felhasználásával,
futólagos emelések lendület elvezetéssel

Zenés improvizáció
–
Improvizáció megadott mozgástechnikai eszköztár, illetve szabad intuíció alapján, különböző
stílusú és karakterű zenékre; rögzített mozgásanyag, motívumsor alkalmazása több, egymástól erősen
eltérő zenemű felhasználásával

Rögzített improvizációra épülő mozgásetűd
–
Az előzőleg tánc– és/vagy mozgástechnikai szempontból, előkészített, szituációkra, jelenetekre
bontott alapanyag improvizatív feldolgozása és rögzítése, majd előadássá szerkesztése

Tánc
–
A reneszánsz tánchagyományokat hordozó forgatós alapú páros táncfajták elemei, különös
figyelemmel a tartás–ellentartás technikájára (pl. mezőségi páros táncok)
–

A tangó alaplépéseinek, forgástechnikájának elsajátítása

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a tanult technikák működésének elemeit és tulajdonságait

–

az érintett feladatok szakkifejezéseit, irányelveit

–

a tanult táncformák technikai alapjait

Legyenek képesek

–
különböző tánctípusok és mozgásszínházi folyamatok ritmikailag és dinamikailag pontosított,
jelenléttel bíró, koncentrált elvégzésére
–
eltérő karakterű zenei motívumok atmoszférájának, ritmikai és dinamikai világának megfelelő
mozgás– és tánc elemek alkalmazására

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–
a mozgás– és táncszínház időkezelésének lehetőségeit, a pillanat kiemelésére, elmélyítésére
irányuló megoldások technikai összetevőit
–

a maszk jelentését és jelentőségét a mozgásszínházi munkában

Fejlessze a tanulók
–
képességét az elmélyült, koncentrált munkára, a lassú színházi, s a maszkos technikákat alkalmazó
munkában
–

jelenlétét tánc– és mozgástechnikai helyzetekben

–

kreativitását a tánc– és mozgásszínház terén

Ösztönözze a tanulókat
–

a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére

–
a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró
megjelenítésére
–

a színházi értékű tánc– és mozgásszínházi tevékenységben való részvételre

Tananyag
Szimbolikus pantomim mozgások
–
Lebegés, repülés, úszás, a talajtól való elszakadás mozgásai, s ezek szimbolikus megjelenítési
formája

Lassított mozgás – lassú színház
–
A folyamatok sűrítésén, motívumtöredékek kiemelésén alapuló, a mozdulatok billenés nélküli,
súlyáthelyezéses vezetésére vonatkozó gyakorlatok

Maszkos gyakorlatok
–
Az arc mimikájának „maszkos” lehetőségeitől a festett maszkon át a kultikus maszkok használatáig
terjedő lehetőségek megtapasztalása; a test idomulása a maszkos játékban, a maszk formáló, irányító
ereje a mozdulatokban

Improvizáció és mozgástervezés
–
Adott szituációra, esetleg technikai eszköztárra tervezett gyakorlat, amely rövid motívumokra,
sűrű, pontosan „fogalmazott” mozdulatokra épül
–

Az improvizáció elemeinek rögzítése motívumsorokká

–

rögzített motívumsorok ritmikai és szerkezeti tagolása

Tánc

Párban járt táncok, forgatós alaptechnikák felhasználásával történő improvizációs gyakorlatok

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit

–

az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját

Legyenek képesek
–
különböző tánc– és mozgásszínházi folyamatok pontosított, jelenléttel bíró, koncentrált
elvégzésére
–

a mozgás világában jelentkező időkezelési lehetőségek használatára és értelmezésére

–

a tanult táncformák technikai alapjainak alkalmazására

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–
a mozgás színházi értékű megjelenítő képességének lehetőségeit a gesztusok pontosítása,
értelmezése, s érzeteinek működtetése révén
–
a mozgásszínházi előadás létrehozásának dramaturgiai, formai és szerkesztési elveit, a technikai
környezet meghatározása mellett
Fejlessze a tanulók
–

képességét a belső állapotok és viszonyok megjelenítése terén

–

jelenlétét tánc– és mozgásszínházi helyzetekben

–

színészi képességeit a mozgásszínházi, s általában a nonverbális munkában

Ösztönözze a tanulókat
–

a részletgazdag tánc– és mozgásszínházi munka elvégzésére

–
a különböző típusú tánc– és mozgásszínházi helyzetek intenzív, erőteljes jelenléttel bíró
megjelenítésére
–

mozgásszínházi előadás elkészítésében, s annak bemutatásában való alkotó részvételre

Tananyag
Rövid lélegzetű, motívumokra épülő táncanyag tervezése
–
Egyénileg megalkotott és bemutatott, tömör fogalmazású motívumok felhasználásával készített
koreográfia, gesztus értékű mozdulatokban megjelenő koreográfia

Mozgásszínházi előadás
–
Egy adott, mozgásszínházi szempontból elemzett, szerkezetileg, formailag, eszközeit tekintve
előkészített alapanyag adaptációjának elkészítése csoportos formában

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a tanult mozgás rendszerek működésének jellegzetességeit és alapelveit

–

az érintett területek szakkifejezéseit, tematikáját

–
a mozgás és tánc világának helyét és lehetőségeit a színházi munkában, a színházi típusú
alkotófolyamatokban

Legyenek képesek
–
a tánc– és mozgásszínházi működés mozgástechnikai, mozgástervezési és szerkesztési elemeinek
alkalmazására és igényes működtetésére
–
színházi jelenetek, adott szituációk, illetve valamely tematika mentén indított improvizáció
színházi értékű megjelenítésére, ill. elvégzésére a test nyelvén, a korábban tanult technikák szabad
alkalmazása, minőségi működtetése révén

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanulók ismerjék
–

a mozgástréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében

–

a mozgás, tánc és a pantomim szerepét a színházi munkában

–

néhány néptánc, történeti és kortárs tánc–, valamint mozgásszínházi stílust

–

a tánc– és mozgásszínházi előadás elemzésének néhány szempontjait

–

a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét

Legyenek képesek
–
egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning, mozgássor, tánc vagy koreográfia
előadására, bemutatására, esetleg összeállítására
–

a különböző tánc– és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására

–

a pantomim testtechnikájának és karakterábrázolásának egyszerű alkalmazására

–

színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban

–

tánc– és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére

–

rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Mozgás és tánc
–

etűd 3–5 perc

–

előadás 15–30 perc

A vizsga tartalma
A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:
Etűd
Az etűd egyéni vagy 2–3 fős mozgás–, illetve táncszínházi vagy pantomim technikai produkció lehet.
A mozgás– és táncszínházi etűd rögzített improvizációval készülhet.
Az etűdben a tanulónak egyéni feladatokat kell végrehajtania oly módon, hogy tanulmányai során
megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni.
Csoportos előadás
Az előadás választott irodalmi mű vagy zenemű mozgás– és táncszínházi adaptációja lehet.

Az előadásban a tanulónak egyéni és csoportos feladatok végrehajtásával kell közreműködnie oly módon,
hogy tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról számot tudjon adni.

A vizsga értékelése
–

A gyakorlatok, táncok illetve játékok ismerete

–
A produkció végrehajtásának pontossága, minősége, intenzitása (mozgástechnika, ritmika,
dinamika, térhasználat, karakterábrázolás, színpadi jelenlét, koncentráció, együttműködés)

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök

Egészalakos tükör
CD–lejátszó vagy magnó
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó
Videokamera
A gyakorlatokat, improvizációkat, etűdök vagy előadások létrehozását segítő CD–k, DVD–k
Tornaszőnyeg

ZENE ÉS ÉNEK

A tantárgy célja az ösztönönös 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

–

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)

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)

–
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

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

–

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

–

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

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

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 költők egyes 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

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
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

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

–

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

–

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

–

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
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

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

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

SZÍNHÁZISMERET

A színházismeret tantárgy fő célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült nézőkké illetve
„színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a csoportjuk színházi
tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék azokat a színházi összetevőket, amelyek a
színházi élmény forrásai.
Ehhez a célhoz az alapfokon elsősorban a gyakorlat felől közelíthetünk. Ezeken az évfolyamokon a színházi
kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősorban drámajátékos eszközökkel közelíthetjük
meg. Azok a színházi műfajok állnak a középpontban, amelyek a tanulók korosztálya által létrehozott
színházi előadásokban leggyakrabban előfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi
tevékenységéből kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház természetéről, illetve a színpadi

kifejezés legfőbb alkotórészeiről. Azokról a formákról, műfajokról, módszerekről pedig, amelyeket ők
maguk nem gyakorolnak, játékos formák segítségével szerezhetnek személyes tapasztalatokat.
A továbbképző szakaszban az élőben (vagy felvételről) megtekintett előadások teremthetnek alkalmat
arra, hogy egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet felépítéséhez segítse hozzá a tanulókat a
színházismeret tárgy. Az órák középpontjában a továbbképző szakaszban egy–egy előadás megtekintése
áll: míg az alsóbb évfolyamokon főként gyermek– és diákszínjátszó előadások közös megnézése, addig a
felsőbb évfolyamokon sor kerülhet ifjúsági színházi előadások, illetve gondosan kiválasztott felnőtt színházi
előadások megbeszélésére is. A megtekintett előadásokat mindig egészében, összhatásában próbáljuk
megragadni, mert elsődleges célunk a színházi élmény elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy részlet,
alkotórész, összetevő részletesebb vizsgálata megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy fokozatosan
felépüljön a tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet.

Alapfokú évfolyamok

3. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a színpadi szöveg fogalmát

–

a téma fogalmát

–

a színpadi figura fogalmát

–

a színpadi építkezés lehetőségeit

–

a ritmus fogalmát

–

a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat

–

a szövegmondás egyéni és együttes módjait

–

szerkezeti egység fogalmát

–

a legfontosabb szerkesztési elveket

–

a mozgás és a gesztus színpadi szerepét

–

a színpadi képalkotás lehetőségeit

–

a kellék és a jelmez fogalmát

Fejlessze a tanulók
–

képességét a szöveg színpadi lehetőségeinek felismerésére

–

érzékenységét a színházi előadás alkotórészévé vált szöveg hatásai iránt

–

érzékenységét a különféle szövegekben megjelenő hangulati hasonlóságokra

–

képességeit a szerkesztett játékokban érvényesülő szerkesztési elvek felismerésére, alkalmazására

–

térérzékelői és térhasználói képességeit

–

képességeit a szerkesztett játék zenei hatásainak érzékelésére

Ösztönözze a tanulókat
–

önálló véleményalkotásra

–

a szerkesztett játékok alapjául szolgáló alkotások megismerésére

–

szerkesztett játékok megismerésére, létrehozására

–

minél több élő szerkesztett játék megtekintésére

–

a színházzal kapcsolatos szókincs használatára

Tananyag
Szerkesztett játékok
A szerkesztett játék tanulmányozásán keresztül a tanulók egyidejűleg kapják meg az alkotás, a kipróbálás,
a kísérletezés és a rendszerezés lehetőségét: alapvető színházismereti fogalmak tisztázhatók ezen a
műfajon keresztül. A továbbá a szerkesztett játékokkal való foglalkozás lehetővé teszi, hogy a tanulók
alkotó módon, a megtapasztalás, megélés élményén keresztül, a színház elemeivel kísérletezve
közelítsenek a színházi ismeretek felé.
A szerkesztett játék vizsgálata lehetőséget teremt a színház legalapvetőbb jellegzetességeinek
felismertetésére: a szöveg és a játék, a szövegmondás és a színpadi megjelenítés különbségeinek
felismerésére, a színházi előadás összetevőinek és felépítésének érzékelésére.

Az előadás irodalmi alapanyagának gyűjtése, válogatása
–

Egyeztetett téma (tematikus rend) alapján

–

Figurák köré építve

–

Helyzetek köré építve

–

Hangulati hasonlóság alapján

–

Motívumok köré építve

–

Asszociációk alapján

Az irodalmi alapanyag kibontása
–

A téma feltárása (dramatikus gyakorlatokkal, szituációkkal, monológokkal)

–

A szövegekben rejlő zeneiség kibontása (kórus)

–

Hanghatások és szöveg – aláhúzás és ellenpontozás

–

Zene és szöveg együttes hatása

–

Szövegritmus jelentősége és jelentéshordozó szerepe (szöveges ritmusjátékokkal)

–

Szövegek megszólaltatása különböző stílusokban (stílusjátékok)

A szövegmondás variációi és színpadi hatásuk
–

Az egyéni szövegmondás

–

Együttes szövegmondás (pl. kórus, visszhang, szavankénti láncmondás)

Szöveg és tér
–

A tér irányai, hangsúlyos pontjai

–

Egyén és csoport elhelyezése a térben

–

Egyéni és csoportos mozgások a térben

Szöveg és tárgyak
–

Jelmezek, kellékek, hangkeltő eszközök (pl. ritmushangszerek) használata

Az előadás felépítése
–

Szerkesztési elvek

–

A szöveg és a megjelenítés összefűzése

–

A tér, az idő és a szöveg együttesei

–

Szöveg és kép egymást erősítő, árnyaló illetve gyengítő hatása

–

Szöveg–gesztus–mozgás (tánc) együttesei (jelentésmódosító hatások)

–

A szituáció változása a szöveg redukálásával

–

A szöveg ritmusa és a jelenetritmus

–

Az előadás ritmusa (kiemelt pillanatok)

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a színpadi szöveg fogalmát

–

a téma fogalmát

–

a színpadi figura fogalmát

–

a szövegek legfontosabb szerkesztési elveit

–

a ritmus fogalmát

–

a színpadi tér fogalmát, a tér hangsúlyos pontjait, a térirányokat

–

a mozgás és a gesztus fogalmát

–

a kellék és a jelmez fogalmát

Legyenek képesek
–

megadott szempontok alapján színpadi megjelenítésre alkalmas szöveg válogatására

–

a szövegmondás egyéni és együttes módjainak alkalmazására

–

felismerni, hogy egy szerkesztett játék hatása milyen alkotórészekből adódik

–

egy szerkesztett játék szerkesztési elvének felismerésére

–

a tér nyújtotta lehetőségek felismerésére

4. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal:
–

a mese fogalmát, jellegzetes elemeit

–

a mese történetének jellegzetes elemeit

–

az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit

–

a narrátor fogalmát

–

a színpadi alak jellemzésének alapvető formái, lehetőségeit

–

a maszk fogalmát

–

a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit

–

a jelmez és kellék használatának alapvető formáit

–

a terek váltását, illetve a szimultán ábrázolás a lehetőségeit

–

a színpadi világítás fogalmát

–

a szituáció fogalmát

–

a jelenet fogalmát

Fejlessze a tanulók
–

képességét, hogy felismerjék a mesei történet legfőbb összetevőit

–

képességét, hogy felismerjék a mese szituációit

–
képességét, hogy felismerjék egy színpadi alak legalapvetőbb tulajdonságait, a történetben
betöltött szerepét
–

képességét, hogy felismerjék a jelmezek, maszkok, kellékek figurateremtő hatását

–

képességét, hogy felismerjék a tárgyak szerepét, szimbólumteremtő, –hordozó lehetőségeit

Ösztönözze a tanulókat
–

önálló véleményalkotásra

–

színpadi megjelenítésre alkalmas mesék megismerésére

–

a színházzal kapcsolatos szókincs használatára

–

minél több élő mesejáték–előadás megtekintésére

Tananyag
Színházi előadás meséből
A gyermekszínjátszók által a leggyakrabban feldolgozott, színpadra adaptált irodalmi (epikus) alkotások a
mesék. Az adaptálás folyamatának vizsgálata és gyakorlati kipróbálása lehetőséget teremt a színház
legalapvetőbb jellegzetességeinek további – az előző évfolyamhoz képest kibővített, mélyített –
tanulmányozására, többek között az epikus és a drámai kifejezés különbségeinek érzékeltetésére.

Játék a mese összetevőivel
–

A mese képei (ezek ábrázolása állóképekkel, állóképek sorával)

–

A mesei szituációi (szituációs játékok)

–

Meseindító helyzetek (szituációs játékok)

–
Jellegzetes mesei elemek (ismétlődések, fordulatok, váratlan események, akadályok, gátak –
szituációs játékokban)
–

A mese tanulságai (szituációs játék, egyéb drámaformák)

A mese szereplői
–

Alaptulajdonságok megjelenítése (pl. szoborjátékok, szerep a falon, tulajdonsághordozó játékok)

–
A mese hőse a hős bemutatására (pl. improvizációk, szituációs játékok, a hős egy napja,
pillanatképek a mesehősök életéből)
–

A hős segítői és ellenfelei (szituációs játékok)

–

Meseszereplők találkozásai (szituációs játékok a szokványos és a szokatlan találkozásokra)

Elbeszélés és megjelenítés
–

Elbeszélő a színpadon (egy vagy két narrátor, a narrátor mint szereplő, csoportos narrálás)

–
A narrált tartalom képi és hangulati elemeinek megjelenítése (stilizált mozgások, hangaláfestés,
állóképek, tablók)
–

A narráció kiváltása játékkal (a narráció átfordítása szituációba)

–

A mesei szituáció kibontása jelenetté (pl. improvizációk, szituációs játékok)

–

A jelenet felépítése (kezdő helyzet, fordulatok, záró helyzet)

Díszlet
–

Az üres tér lehetőségei

–

Díszlet emberi testekből (szoborjátékok, állóképek)

–

Helyszínteremtés fényekkel

–
A helyszínek jelzése, helyszínváltozások, jelzett, stilizált díszletelemek és azok elhelyezése,
mozgatása
–

Szimultán helyszínek

–

A tér kiemelt pontjai különféle díszletekben

Jelmez és maszk
–

Egy–egy mesei szereplő felöltöztetése (jelmezbörze, divatbemutató)

–

Ruhadarabbal figurateremtés (színek és formák szimbolikája)

–

A maszk lehetőségei

Kellékek
–

A kellék karakterépítést segítő szerepe

–

A tárgyak különféle szituációkban

–

A kellék szimbólumteremtő és –hordozó lehetőségei

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a mese fogalmát, jellegzetes elemeit

–

a mese történetének jellegzetes elemeit

–

az irodalmi elbeszélés és a színpadi megjelenítés legalapvetőbb különbségeit

–

a narrátor fogalmát

–

a színpadi alak jellemzésének alapvető formáit, lehetőségeit

–

a maszk fogalmát

–

a díszlet fogalmát és legalapvetőbb fajtáit

–

a jelmez és kellék használatának alapvető formáit

–

a színpadi világítás fogalmát

–

a szituáció fogalmát

–

a jelenet fogalmát

Legyenek képesek
–

egy történet alaphelyzetének, fordulatainak felismerésére

–

a mesefigurák jellegzetességeinek felismerésére

–

jelmezekkel, maszkokkal, kellékekkel figura teremtésére

–

a tér– és díszlethasználattal megteremtett színpadi világ felismerésére

5. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a probléma fogalmát

–

a szituáció legáltalánosabb összetevőit

–

a szándék és a motiváció fogalmát

–

a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit

–

a jellem fogalmát

–

a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit

–

az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit

–

a színpadi játék és a díszletek összefüggését

Fejlessze a tanulók
–

képességét, hogy egy adott előadásban megjelenő legfőbb problémá(ka)t felismerjék

–

képességét, hogy egy adott szituáció legfőbb jellegzetességeit felismerjék

–

képességét, hogy egy figura adott szituációban érvényesülő legfontosabb szándékát felismerjék

–
képességét, hogy egy adott figura hosszabb távon érvényesülő szándékát, érintettségét
(motivációját) felismerjék
–
képességét, hogy egy adott szituációban, illetve egy előadás egészében megjelenő emberi
viszonyokat felismerjék
Ösztönözze a tanulókat
–

színpadi megjelenítésre alkalmas epikus alkotások megismerésére

–

a színházzal kapcsolatos szókincs használatára

–

minél több irodalmi adaptációból készült élő előadás megtekintésére

Tananyag
Színházi előadás novellából, regényből
Az adott korcsoporthoz tartozó gyermek–, illetve diákszínjátszók gyakran és örömmel vállalkoznak nagy
kihívást jelentő feladatokra: elbeszélések, illetve ifjúsági regények színpadra állítására. A nekik szóló

gyerek– és ifjúsági színházi előadások is gyakran nyúlnak ezekhez az alapanyagokhoz. Az adaptáció
folyamatának és a létrejött előadásoknak a vizsgálata elmélyítheti az epikus és a drámai műfajok közti
különbségek ismeretét, ugyanakkor tovább építheti a tanulók színházi gondolkodását és fogalomkészletét
is.

A színpadra állítás fázisai
–

Problémakeresés, alapanyag keresése

–

A választott mű szituációkra bontása

–

Az egyes szituációk feltárása

–

A történetet alapvetően befolyásoló szituációk feltárása

–

Jelenetek építése a szituációkból

–

Előadásépítés jelenetekből (szerkesztési lehetőségek)

Figurateremtés drámatechnikákkal
–

Jellemzők összegyűjtése

–

Tulajdonságok kibontása (a figura viselkedése)

–

A figura helyzetben – a jellemek megteremtése

A szereplők viszonyai
–

A szereplők kapcsolatainak alaptípusai

–

Megjelenítési lehetőségek a szereplők közötti kapcsolatok ábrázolására (drámatechnikákkal)

–

A szereplők közötti kapcsolatok változása

–

A szereplők és azok kapcsolatainak alakulása az előadás egészében

A színpadi környezet megteremtése
A figurák és kapcsolataik megjelenítését lehetővé tevő egységes színpadi környezet megteremtése
(jelmez, kellék, maszk, díszlet, zene, fények)

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a szituáció legáltalánosabb összetevőit

–

a szándék és a motiváció fogalmát

–

a jelenet legáltalánosabb jellegzetességeit

–

a jellem fogalmát

–

a jellemábrázolás legalapvetőbb lehetőségeit

–

az emberi viszonyok ábrázolásának legáltalánosabb jellegzetességeit

–

a színpadi játék és a színpadi környezet összefüggését

Legyenek képesek
–

egy irodalmi alkotás és színpadi megvalósítása közti különbség megfogalmazására

–

szituációk, jelenetek elkülönítésére

–

a jellemek jellegzetességeinek, motivációinak felismerésére

–

a szereplők közti viszonyok felismerésére

–

a színházzal kapcsolatos szókincs felhasználására véleményük kifejtésében

6. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a hétköznapi élethelyzet és a színpadi szituáció összekapcsolásának lehetőségeit

–

a típus fogalmát

–

a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit

–

a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit

–

a színpadi világítás alapjait

–

a zene színpadi használatának alapjait

–

a szituációk és a jelenetek összefüggéseit

–

a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai

Fejlessze a tanulók:
–

ön– és társismeretét

–

szituációelemző képességét

–

színházi látásmódját

Ösztönözze a tanulókat
–

a színházzal kapcsolatos szókincs használatára

–

környezetük problémáinak érzékelésére

–

a játékban rejlő általános érvényű tartalmak felismerésére

–

a térhasználattal való kísérletezésre

–

akusztikai kísérletezésre

–

a világítással való kísérletezésre

–

minél több gyermek– és diákszínjátszó előadás megtekintésére

Tananyag
Színházi előadás személyes élményanyagból (életjátékok)
Az életjátékok létrehozásával, a személyes élményanyagból történő kiindulással az érintettség előnyei és
hátrányai is megjelennek a gyermek– és diákszínjátszók munkájában. Az életjátékok tanulmányozása ezzel
egyidejűleg a színházismereti tanulmányok új fázisát is jelenti: az alapfok végén ennek a műfajnak az
alapos vizsgálata az eddig tanultak szintetizálása mellett egyben már a drámai kifejezés lehetőségeinek
közelebbi megismeréséhez is elvezeti a tanulókat.

A tanulókat foglalkoztató problémák gyűjtése, kiválasztása, kibontása
–
Problémagyűjtő és a problémákat rendszerező tevékenység (ön– és társismereti, improvizációs
játékok)
–

A megtalált problémahelyzetek feldolgozása (szabályjátékokkal, szituációs játékokkal)

–

Komplex dráma a kiválasztott problémák vizsgálatához

Eszközök a személyesség áttételére színházi helyzetbe
–

A probléma áthelyezése analóg helyzetbe

–
A személyek tipizálása (szituációk egy–egy típus kibontására; a típusok megjelenítése változó
körülmények között)

–

A személyes tartalmak reális és nem reális terekbe helyezése

–

A személyes tartalmak expresszív képpé fogalmazása

–

A személyes tartalmak mozgásszínházi megjelenítése

Szituációteremtés, jelenetépítés
–

A problémák körüljárása rögtönzésekkel

–

A rögtönzéstől a szituáció felépítéséig dialógusok és akciók kidolgozása

–

Jelenetszerkesztés szituációkból

A világítás
–

Természetes és mesterséges fények hatása

–

A fény atmoszféra teremtő ereje

–

A fény jelentésteremtő és –módosító szerepe

–

A színek és szimbolikájuk alkalmazása a világításban

A zene
–

Élő zene, gépzene

–

A zene érzelmi, hangulati, atmoszférateremtő hatása az előadásban

–

A zene dramaturgiai szerepe

–

A zene mint az előadás önálló alkotóeleme (pl. dalok)

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a típus fogalmát

–

a probléma szituációkra való bontásának lehetőségeit

–

a személyesség színházi szituációkba való áttételének lehetőségeit

–

a színpadi világítás alapjait

–

a zene színpadi használatának alapjait

–

a szituációk és a jelenetek összefüggéseit

–

a mozgásszínház fogalmát és legfontosabb műfajai

Legyenek képesek
–
a főbb színházi alkotóelemek (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, jelmezek)
felismerésére saját előadásban
–

a hétköznapi élet problémáját színházi szituációvá alakítani

–

a személyesség színházi szituációkba való áttételére

–

rögtönzésekkel szituációk felépítésére

–

a megismert színházi fogalomkészlet használatára a saját rögtönzések elemzésekor

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után

A tanulók ismerjék
–

azt az alkotói folyamatot, ahogyan egy–egy előadás létrejön

–
a színházi alkotóelemeket (pl. alapanyag, színészi játék, tér, akusztikai elemek, jelmezek, kellékek,
világítás), azok hatását
–

azokat a dramatikus konvenciókat, amelyek az alapanyag színpadra állítását segítik

–
a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet elemeit (pl. játéktér, főszereplő,
mellékszereplő, jelenet, fordulat, felvonás)
Legyenek képesek
–

színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerésére

–

előadások alapanyagául szolgáló alkotások válogatására

–
saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságainak leírására a megismert fogalmi készlet
segítségével
–

annak megfogalmazására, hogy a színház milyen eszközökkel gyakorol hatást a nézőre

–

a színházi összetevőkről és működésükről tanultak alkalmazására

A művészeti alapvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga szóbeli vizsgarészből áll

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Színházismeret
előadás(részlet) elemzése 10 perc

A vizsga tartalma
A tanuló/csoportja által a vizsgán bemutatott saját produkció egészének vagy részletének felidézése a
megismert fogalmi készlet alkalmazásával, a színházi alkotóelemek és azok nézőre gyakorolt hatásnak
elemző bemutatása.
vagy
A tanuló a tanár által a vizsgát megelőző félévben előre kiadott legalább öt különböző alapanyaggal
(problémák, szituációk, szövegek) ismerkedhet meg. A vizsgán a tanuló szabadon választott alapanyaggal
kapcsolatban feltárja, hogy mi az a helyzet, probléma, amely színházi megjelenítésre alkalmas, valamint
felvázolja, hogy milyen színházi eszközöket alkalmazna megjelenítésükre, és azok várhatóan milyen hatást
gyakorolnak a nézőre.

A vizsga értékelése
Színházi megjelenítésre alkalmas helyzetek, problémák felismerése
A színházi alkotóelemek és azok hatásának ismerete, alkalmazása
A feladathoz kapcsolódó fogalmi készlet ismerete, használata

Továbbképző évfolyamok

7. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit

–

az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit

–

dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését

–

a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl. rítusjáték, táncszínház)

–

a színház és a film legfőbb különbségeit

–

a drámai színház néhány klasszikus műfajának sajátosságait (komédia, tragédia, realista színmű)

Fejlessze a tanulók
–

érzékenységét a jelen idejű színházi élmény befogadására

–

érzékenységét a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességének felismerésére

–

színházi ízlését

–

színházi előadás elemző képességét

Ösztönözze a tanulókat
–

értékes élő színházi előadások látogatására

–

a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre

Tananyag
A színházművészet sajátosságai
Ezen az évfolyamon elsősorban azt kívánjuk tisztázni, hogy mitől színház a színház, mi különbözteti meg a
vele rokon művészeti formáktól, illetve hogy mik azok a jellegzetességek, amelyek a színpadi kifejezés
nélkülözhetetlen összetevőit jelentik.

Színház mint a megjelenítés művészete

–

Drámai és nem drámai alapanyagú színház

–

Az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségei

Drámai műfajok a színházban
–

A komédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, végkifejlet)

–

A komédia tere, térhasználati konvenciói

–
A jellemkomikum sajátosságai, helyzetkomikum és jellemkomikum összekapcsolódása a
komédiában
–
A színész munkája a komédiában (az emberi gyarlóságok és az értéktévesztések színészi
ábrázolása)
–

A klasszikus tragédia dramaturgiája (alapprobléma, történetvezetés, fordulatok, végkifejlet)

–

A tragikus szituáció: válsághelyzetek, döntési kényszerek, választási lehetőségek

–

A tragikus hős és ellenfele(i), a közöttük zajló küzdelem fázisai, fokozatai, tétje

–
A tragikus hős hiteles jelenkori ábrázolásának problémái (a színész eszközei a hősábrázolásra:
hogyan jelezhetők a „hős” emberi léptékei, miképp hitelesíthető a jelenben is)
–
A realista színmű dramaturgiája (alapprobléma, a történet indokai, okszerűsége, fordulatai,
végkifejlete). A történet hétköznapisága és mitikus mélységei
–

A realista színház díszlete, jelmeze, tárgyhasználata

–
Emberábrázolás a realista színházban: motivációk, kapcsolatok, emberi viszonyok, a színész
jellemábrázolása
–
Jelenetszervezés (a reális szituációk megjelenítése, valószerűsítése, felépítése, fordulatai, illetve a
mindebben megnyilvánuló emberi tartalmak)

Színházi előadás nem drámai alapanyagból
–

A rituális játék hagyományai. A tradíció szerepe és funkciója. Rítus a modernkori színházban

–

A rítus dramaturgiája, a színpadi eseménysor felépítése, egységei, ezek kapcsolódási módjai

–
A színházi előadás szertartás jellegét megteremtő eszközök (rituális tér, zene és ritmus szerepe,
tárgyhasználat)
–

A szertartásjáték szereplői, a közönség részvétele a rítusban

–
A tánc– és mozgásszínház dramaturgiája (a zene előadásszervező szerepe, tétel– és etűd–
dramaturgia)
–

Mozgásformák, tánctechnikák

–
A táncszínházi előadó, a mozgásszínházi színész kifejezőeszközei a tánc–, illetve a
mozgásszínházban

A színház és rokon műfajai
–

A film és színház hatásának és befogadásának különbségei

–

A tévéjáték és a színház hatásának és befogadásának különbségei

–

Az élő és a rögzített előadás

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a drámai és nem drámai alapanyagú színház jellegzetességeit és különbségeit

–

az olvasott dráma és a megjelenített dráma hatásának különbségeit

–

dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését

–

a nem drámai színház néhány lehetséges formáját (pl. rítusjáték, mozgásszínház, táncszínház)

–

a színház, a film, a televízió legfőbb különbségeit

–

a drámai színház egy–két klasszikus műfajának sajátosságait

Legyenek képesek
–

megkülönböztetni az élő, jelen idejű színházi élményt a rutinból született, „holt színháztól”

–

felismerni a színészi játék, illetve a színházi kifejezés hitelességét

–
különbséget tenni egy adott színházi eladáson belül a hatásos és hatásvadász, illetve az ízléses és
ízléstelen megoldások között

8. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a színpadi adaptáció fogalmát

–

az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit

–

a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit

–

a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát

–

a dramaturgia fogalmát

–

az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat (hatásmechanizmusokat)

–

a felütés (kezdet), fordulat és zárlat (befejezés) fogalmát

–

a motívum fogalmát, színházi értelmezését

–

a színházi tér fogalmát és formáit

–

a színpadformák fogalmát, a legfontosabb színpadformákat

–

a játéktér fogalmát és legfőbb jellegzetességeit

–

a zaj, zörej és zene színházi szerepét

–

dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését

–

a nem drámai alapanyagú színház fogalmát

–

az előadás egységes jelrendszerének szükségességét

–

az előadás stílusának fogalmát

Fejlessze a tanulók
–

képességét az epikus és a drámai kifejezés megkülönböztetésére

–

dramaturgiai érzékenységét

–

motívumfelismerő képességét

–

improvizációs képességét

–

térhasználatát

Ösztönözze a tanulókat
–

értékes élő színházi előadások megtekintésére

–

a színházi alapelemekkel való önálló kísérletezésre

–

színházi tárgyú kiadványok olvasására

Tananyag
A színházi előadás alkotórészei I.

Ezen az évfolyamon a színházi előadás alkotórészeiből kiindulva elkezdhetünk szisztematikusan felépíteni
egy színházi szemléletmódot, illetve fogalomkészletet. Az élőben vagy videóról megtekintett előadások
kapcsán az előadás egy–egy összetevőjét, alkotórészét tesszük alaposabb vizsgálat tárgyává. Egy–egy
részterületre figyelve a színház konkrétabb alkotórészei felől haladunk az elvontabb összetevők felé.
Ugyanakkor természetesen a megtekintett előadás egészének megbeszéléséről sem feledkezünk el.

A színházi előadás alapanyaga
–

Dráma, adaptáció, „önmagát író” előadás

–

Az előadás szövegkönyve

Dramaturgia alapjai
–

Beavatkozások a színpadra állított drámába, illetve nem drámai műbe

–

Jelenetek elhagyása és átcsoportosítása, összevonása

–

Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe, megjelenítésük módjai

–

Témák és motívumok végigvezetése az előadáson

–

Beavatkozások eredeti alapanyagba: húzások és bővítések, vendégszövegek

–

A jelenetek közötti kapcsolatok megteremtése

–

Az előadás kezdete, vége, felépítése, szervező elvei

A tér
–

A színházi tér (pl. nagyszínpad, kamaraszínház, stúdió– vagy szobaszínház)

–

A színpadi forma (a dobozszínpadtól a térszínházi formákig)

–
Játéktér és nézőtér viszonya, az előadás és közönsége kapcsolata, ezzel összefüggő nézői
magatartásmódok
–

A játéktér (határai, térformái, szintjei, sajátosságai)

–
Díszletfajták (az üres tértől, az absztrakt és stilizált téren át a valóságábrázolásig és az
illúziókeltésig)
–

Térhasználat (járások, meghatározó irányok és mozgások, hangsúlyos pontok)

Az akusztikai réteg
–

A zajok szerepe az előadásban, az ismétlődő zajok teremtette motívumok

–

A zajtól a ritmusig és a zenéig

–
A zene szerepe az előadásban (felvonásátkötő, aláfestő, hangulatteremtő szerep vagy autonóm
funkció)
–

A zene megjelenési módjai (a bejátszás, illetve az élő zene különféle formái)

–

A zene stílusa, hangzása, hatása

–

Zenei motívumok, zenedramaturgiai

A rendező munkája
–

Az előadás jelrendszerének, kifejezésmódjának meghatározása

–

Az előadás stílusának meghatározása, stiláris jellegzetességeinek érvényesítése

–

A rendezői koncepció megjelenítésének eszközei az előadás komplex jelrendszerével

–

A színészvezetés

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a színpadi adaptáció fogalmát

–

az improvizációból született előadások legfőbb jellegzetességeit

–

a drámaszöveg és az előadásszöveg különbségeit

–

a húzások, bővítések sajátosságait, a vendégszöveg fogalmát

–

a dramaturgia fogalmát

–

az előadásokban érvényesülő legalapvetőbb dramaturgiai formákat (hatásmechanizmusokat)

–

a motívum fogalmát, színházi értelmezését

–

a színházi tér fogalmát és formáit

–

a zaj, zörej és zene színházi szerepét

–

dráma fogalmának színházi (és nem irodalmi) értelmezését

–

a nem drámai alapanyagú színház fogalmát

–

az előadás egységes jelrendszerének szükségességét

–

az előadás stílusának fogalmát

Legyenek képesek
–

megkülönböztetni az epikus és a drámai kifejezést

–

felismerni egy előadás működésének, felépítésének legalapvetőbb dramaturgiai jellegzetességeit

–

felismerni egy előadás legfőbb motívumait

–
felismerni a színházi tér és színpadi formák legfőbb jellegzetességeit, illetve előadásalakító
szerepét

–
felismerni a zene (illetve egyéb akusztikai elemek) szerepét egy előadás színházi
hatásmechanizmusában

9. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket

–

alkat és színészi karakter fogalmát

–

a legalapvetőbb színpadi szerepköröket

–

a színészi játékstílus fogalmát

–

a színpadi műfaj fogalmát és összefüggését a színészi játékstílussal

–

a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit

–

a színészi jelenlét fogalmát

–

a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit

–

a jelmez fogalmát, legfőbb jellegzetességeit, legfontosabb funkcióit

–

a szituációteremtés legfőbb formáit

–

a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit

–

a rendezői koncepció fogalmát

–

a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit

–

a színházi stílus fogalmát

Fejlessze a tanulók
–
képességét, hogy egy előadás hatásmechanizmusában felismerjék a nonverbális és
metakommunikációs jeleket
–

képességét, hogy érzékeljék a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát

–
képességét, hogy a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit felismerjék, ugyanakkor
érzékelje azokat az alapvető – színészi eszközöket is, amellyel a figurák jellemzése történik
–

képességét, hogy felismerjék a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét

–
képességét, hogy a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb sajátosságait
felismerjék
–
képességét, hogy érzékelje egy előadás legerősebb feszültségpontjait, lássa a feszültségkeltés
legalapvetőbb formáit
–
képességét, hogy felismerjék egy–egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne megjelenő
problémák összetevőit, a – problémáihoz való különféle emberi viszonyok sajátosságait
–
képességét, hogy érzékelje egy–egy jelenetben, illetve az egész előadásban a meghatározó emberi
viszonyokat, illetve azt, hogy – milyen viszonyrendszer működteti az egyes jelenteket, illetve az előadás
egészét
–

képességét, hogy érzékelje egy–egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb fordulatait

–

képességét, hogy felismerjék egy–egy előadás legalapvetőbb stílusjegyeit

Ösztönözze a tanulókat
–

értékes élő színházi előadások megtekintésére

–

saját színházi előadás létrehozására

–

színházi tárgyú szakirodalom olvasására

Tananyag
A színházi előadás alkotórészei II.
Ezen az évfolyamon folytatódik a színházi előadás alkotórészeinek áttekintése. Ez tovább építi a tanulók
színház szemléletmódját és fogalomkészletét. Ezen az évfolyamon az élőben (vagy videóról) megtekintett
előadások kapcsán főként a szereplő, a színész munkáját, annak összetevőit tesszük alaposabb vizsgálat
tárgyává. Ugyanakkor természetesen a megtekintett előadás egészének megbeszéléséről sem szabad
továbbra sem elfeledkezni.

Nonverbális és metakommunikációs jelek a színész játékában
–

A testtartás, a mimika, gesztusok mint a színészi kifejezés alapjai

–

A jellegzetes mozdulatok, mozgások, mozgásformák kifejező ereje

–

A térköz jelentésteremtő funkciója

–

Hangszín, hanghordozás

–

A metakommunikációs jelek hitelesítő vagy átértelmező szerepe

Színészi játék
–

Alkat és színészi karakter

–

Színpadi szerepkörök

–

Egyes tradicionális színházi műfajokhoz tartozó színészi játékstílusok

–
A színész munkája a stilizációtól, az illusztráción át az átélésig, illetve az eltartott, ironikus
játékmódig
–

A színészi jelenlét

–

Színészi szerepformálási módok

Jelmezek
–

A színpadi öltözet formái (az utcai ruhától a jelmezig)

–

A jelmezek kor– és helyszínjelző szerepe

–

Színek és formák a jelmezekben

–

A jelmezek karakterábrázoló képessége

–

A szereplők csoportosítása az öltözetük alapján

–

Hierarchia, státusz, viszony megjelenése a jelmezben

–

Átöltözések, jelmezváltások

–

Álöltözetek, álarcok, maszkok

Szereplők a jelenetekben
–

Kapcsolat– és szituációteremtés a színészi játék segítségével

–

A jelenet folyamata, ritmusa, ritmusváltásai

–

Válságpontok, fordulatok a jelenetben, ezek kifejezésmódjai

–

A feszültségkeltés színészi és rendezői eszközei

–

Emberi erőterek és ezek változása a jelenetben

Követelmények
A tanulók ismerjék

–

a színpadi előadásban megjelenő legfőbb metakommunikációs jeleket

–

alkat és színészi karakter fogalmát

–

a legalapvetőbb színpadi szerepköröket

–

a színészi játékstílus fogalmát

–

a színpadi műfaj fogalmát, és összefüggését a színészi játékstílussal

–

a színészi kifejezés legalapvetőbb formáit

–

a színészi jelenlét fogalmát

–

a színészi karakterteremtés legfőbb jellegzetességeit

–

a szituációteremtés legfőbb formái

–

a színpadi feszültség fogalmát, a színpadi feszültségteremtés legalapvetőbb formáit

–

a rendezői koncepció fogalmát

–

a színész és rendező közös munkájának alapvető formáit

–

a színházi stílus fogalmát

Legyenek képesek
–

egy előadás hatásmechanizmusában felismerni a metakommunikációs jeleket

–

érzékelni a színészi alkat és a megjelenített karakter kapcsolatát

–

felismerni a színész által megjelenített karakter legfőbb jellemzőit

–

érzékelni azokat az alapvető színészi eszközöket is, amellyel a figurák jellemzése történik

–

felismerni a színészi játék intenzitását, a színészi jelenlét erejét

–

felismerni a színészi játékstílus műfajokkal összefüggő legalapvetőbb sajátosságait

–
érzékelni egy előadás legerősebb feszültségpontjait, elkülöníteni a feszültségkeltés legalapvetőbb
formáit
–
felismerni egy–egy szituáció legfőbb jellegzetességeit, a benne megjelenő problémák összetevőit,
a problémáihoz való különféle – emberi viszonyok sajátosságait
–
érzékelni egy–egy jelenetben, illetve az egész előadásban a meghatározó emberi viszonyokat,
továbbá azt, hogy milyen – viszonyrendszer működteti az egyes jeleneteket és az előadás egészét
–

érzékelni egy–egy előadás legfőbb válságpontjait, legfontosabb fordulatait

–

felismerni egy–egy előadás legalapvetőbb stílusjegyeit

10. évfolyam

Fejlesztési feladatok
Ismertesse meg a tanulókkal
–

a színházi fogalomkészlet alkalmazásának lehetőségeit egy–egy konkrét előadás elemzésében

Fejlessze a tanulók
–

színházi előadás elemző képességét

–

képességét az előadás dramaturgiai működésének felismerésére

–

képességét a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére

–

képességét a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére

–

képességét a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére

Ösztönözze a tanulókat
–

értékes élő színházi előadások megtekintésére

–

a megtekintett előadás során szerzett élmény elemző feldolgozására

–

saját színházi előadás létrehozására

–

színházi tárgyú szakirodalom olvasására

Tananyag
Színházi előadások komplex elemzése
Ezen az évfolyamon szintetizáljuk az eddig szerzett ismereteket. Ezért a középpontban egy–egy élőben
vagy videóról megtekintett előadás komplex megbeszélése áll. Így a diákok tapasztalatokat szerezhetnek
arról, hogy ismereteik alkalmasak színházi előadások elemzésére, értelmezésére, értékelésére.
A komplex elemző beszélgetésekben az alábbi szempontokat érdemes használni. Természetesen a konkrét
elemzett előadás alapján kell eldöntetni, hogy mik azok a szempontok, amelyek az adott előadásban
fontosak, lényegesek, illetve melyek azok, amelyek annyira lényegtelenek az adott előadás működése
szempontjából, hogy szóba sem kell őket hozni.

Elemző beszélgetések előadásokról
Az alapanyag
–

Az alapanyag természete (dráma, adaptáció, nonverbális anyag)

–

Az alapanyag stiláris, műfaji, dramaturgiai sajátosságai, ezek hatása az előadás megformálására

Dramaturgia
–
Színházi szövegkönyv: változtatások az alapanyagon (húzások, betoldások, vendégszövegek – ezek
alkalmazásának célja)
–

Az előadás felépítése, szervező elvei, a jelenetek logikai kapcsolata

–

Az előadás kezdete, ennek hatása a nézői befogadásra

–

Az előadás legfontosabb fordulópontjai, ezek szerepe

–

Az előadás zárása, ennek hatása a nézői befogadásra

A tér
–

Az előadás színházi tere (a nagyszínpadtól a szobaszínházig)

–

A színpadi forma (a dobozszínháztól a térszínházi formákig)

–

Előadás és közönség kapcsolata, ennek hatása a nézői befogadásra

–

Játéktér és díszletvilág

–
Az előadás térhasználata (kitüntetett pontok, ezekhez kapcsolódó akciók, motívumok, figurák;
meghatározó térirányok és mozgások, ezek jelentése)

Tárgyak, kellékek
–

A tér berendezésének szerepe a játékban

–
Az előadás legfontosabb tárgyai, kellékei (ezek kiemelésének lehetőségei, illetve a hozzájuk
kapcsolódó jelentések)
–

Az egyes figurák kapcsolata a tárgyakkal, kellékekkel, ennek jelentése és hatása

–

Állandó vagy változó tárgyak, kellékek; ezek funkciói és funkcióváltásai

–

A tárgyak, kellékek „útja”, az így keletkező motívumok

–

A tárgyak, kellékek összefüggése az előadás más elemeivel, hatása a játékstílusra

Zajok, zenék
–

Az előadás akusztikai rétege, a zajok, zenék jelentősége az előadásban

–

Az ismétlődő zajok, zenék, illetve a belőlük születő motívumok, ezek hatása az előadás jelentésére

–

Az előadásban megszólaló zajok, illetve zenei stílus(ok) – ezek illeszkedése a játékstílushoz

–

A zene funkciói (átkötő szerep, hangulatteremtő szerep, dramaturgiai szerep, önálló alkotórész)

–

A zene és az előadás műfajának összefüggései

Jelmezek
–

A színpadon megjelenő öltözetek kort, illetve helyszínt meghatározó szerepe

–

Színek és formák, a köztük lévő kapcsolat, hatásuk az előadás hangulatára, jelentésére

–

Az egyes szereplők öltözete, ruhájuk színe, formája, szabása, ezek jellemző ereje

–

Átöltözések, ruhaváltások, ezek funkciói

–
A szereplők csoportjai öltözékük alapján, a jelmezek hierarchiát, státuszt, viszonyokat közvetítő
szerepe
–
A jelmezek kapcsolata az előadás más alkotórészeivel, viszonyuk a térrel, hatásuk a szereplők
viselkedésére, az előadás játékstílusára

A szereplők jellemzése szavak nélkül
–

Amit még az előtt tudunk az egyes figurákról, hogy megmozdulnának, megszólalnának

–
Álarcok, maszkok használata, az arcfestés szerepe, ezek hatása a nézői elvárásokra, összefüggésük
az előadás műfajával, stílusával
–

A szereplők alkata, az egyes figurák testtartása, ezek szerepe a jellemzésben

–

A szereplők arca, arckifejezése, mimikája, ennek hatása a jellemzésre

–

A szereplők jellegzetes mozdulatai, gesztusai, ezek összefüggése az előadás játékstílusával

–
A metakommunikációs jelzések „üzenetei” a szereplők viszonyáról, kapcsolatuk jellegéről,
változásáról

A mozgások szerepe az előadásban
–
Megkomponált mozgások, koreografikus részletek, ezek összefüggése az előadás más kifejező
eszközeivel
–

A mozgások hatása az előadás hangulatára, az egyes figurák jellemzésére, a produkció stílusára

Színészi játék
–

Az előadás műfajának, stílusának hatása a színészi munkára

–

Az adott előadás játékstílusának hatása a színész játékára

–

A színész mimikája, gesztuskészlete

–

A színész hanghordozása, beszédmódja

–

A színész metakommunikációs jelzéseinek erősítő, gyengítő vagy átértelmező szerepe

–

A színész figura át teremtő eszközei

–
Színészi „létezésmódok” (az átéléstől az alak pszicho–fizika jellemzésén át a szerep és a színész
közti távolság érzékeltetéséig)

Az előadás stílusa
–

A jelenetek szervező elvei

–

Az előadás leghangsúlyosabb mozzanatai (jelenetei, előadásrészletei)

–

A rendezői koncepció, ennek kifejtése az előadásban

–

Az előadásban megjelenő színházi eszközök, kifejezésmódok

–

Az egyes elemek, színházi alkotórészek rendszerbe szervezése

Követelmények
A tanulók ismerjék
–

a színházi fogalomkészlet alkalmazási lehetőségeit egy–egy konkrét előadás elemzésében

Legyenek képesek
–

színházi előadás elemzésére

–

az előadás dramaturgiai működésének felismerésére

–

a színházi előadás alkotórészeinek felismerésére

–

a színházi előadás kifejezésmódjának és jelrendszerének felismerésére

–

a rendezői koncepció és jelentésének felismerésére

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanulók ismerjék
–
a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit (pl. szövegmondás, mozdulat, gesztus, mimika,
akció, zenei– és látványelemek),

–
a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátosságait, felhasználási
lehetőségeit,
–
a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat (pl. drámai formák,
színházi műfajok, színpadtípusok, játékstílus), azok meghatározásait, kapcsolódásukat,
–
az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői élményt,
hogyan szolgálják az előadás jelentését.
Legyenek képesek
–
egy–egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeinek (pl. alapanyag, tér, jelmez, zene, világítás,
színészi játék), ezek sajátosságainak, kapcsolódási módjának felismerésére
–
a színházi előadás vizsgálatára, értékelésére a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve formai)
konvenciórendszer szerint
–
saját színházi tevékenységében – a megismert fogalmi készlet alapján – tudjon érvelni az általa
kigondolt elképzelések, megoldások mellett
–
egy–egy színházi előadás átfogó értékelésére, eljutni az előadás jellemzőinek leírásától,
összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezéséig

A művészeti záróvizsga követelményei

A vizsga részei
A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll

A vizsga tantárgya és időtartama
Színházismeret

írásbeli (a vizsgát megelőzően elkészítve)
szóbeli 15 perc

A vizsga tartalma
Írásbeli vizsga
Előadáselemző dolgozat (5–8 oldal)
Szabadon választott – a vizsga évében – készült előadás elemző bemutatása. A dolgozatot a továbbképző
utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni, és a művészeti záróvizsga
napját megelőzően tizenöt nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező intézménynek.
A dolgozatnak ki kell térnie:
–

az irodalmi alapanyag és a dramaturgiai munka jellegzetességeire

–

a tér és a térhasználat sajátosságaira,

–

a jelmezek jellegére és funkciójára

–

a tárgyak, kellékek szerepére

–

az esetleges akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságaira, funkciójukra

–

az előadás felépítésére, ritmusára

–

az emberi viszonyok sajátosságaira, azok ábrázolásának módjára

–

a megjelenő karakterek sajátosságaira, ezek ábrázolására

vagy
Tanulói portfolió (dosszié)
Egy – a vizsga évében készült – előadás létrejöttének különböző fázisait (pl. olvasópróba, díszlettervek,
rendezőpéldány) vagy a bemutatást követő véleményeket (pl. kritikák, a közönség reakciói, média

megjelenés) gyűjti össze és strukturáltan tartalmazza. A portfolióba bekerülhet minden írásos, képi és
egyéb dokumentum, mely az előadással kapcsolatba hozható.
A portfoliónak kihagyhatatlan része a dokumentumokhoz kapcsolódó, tanulói reflexiók, melyek a készítő
nézőpontját, tanulási útvonalát jelenítik meg.
A portfoliót a továbbképző utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti záróvizsga napját megelőzően tizenöt nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

Szóbeli vizsga
Az előadáselemző dolgozat vagy a portfolió megvédése a vizsgabizottság által megfogalmazott kérdések
alapján.
Szempontjai:
–

a szövegkönyv, a dramaturgiai munka jellegzetességei

–

a tér és a térhasználat sajátosságai

–

a jelmezek jellege és funkciója

–

a tárgyak, kellékek szerepe

–

az akusztikai elemek (zene, zörejek) sajátosságai, funkciói

–

a világítás módja és hatása

–

a színészi karakterábrázolás jellegzetességei

–

az emberi kapcsolatok ábrázolásának módja

–

az előadás felépítése, ritmusa

–

a jelenetszervezés sajátosságai

–

a rendezői koncepció megjelenésének módjai

–

az előadás stílusa, műfaja

–

a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének folyamatában

A vizsga értékelése
–
Az elemzéshez, értelmezéshez kapcsolódó fogalmak ismerete, alkalmazásuk a választott színházi
előadásra
–

Szempontok és a fogalmak közötti összefüggések ismerete

–

A téma szóbeli vagy írásbeli kifejtésének képessége

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök
Tévé, videó– vagy DVD–lejátszó
Színházi előadások videofelvételei

VII/2./B
Az alapfokú művészetoktatási tevékenység a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és az alapfokú
művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.
10.) MKM rendeletben előírtak szerint folyik 2. évfolyamtól, 2011.09.01-től kimenő rendszerben.
27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet

az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról

A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)1 E rendelet 1–2. mellékleteként kiadom az alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi
programját.
(2)2 Az alapfokú művészetoktatási intézmények az (1) bekezdésben meghatározott követelmények és
tantervi program alapján – a közoktatásról szóló törvény 48. §-ának (8) bekezdésében foglaltak szerint –
elkészítik és bevezetik pedagógiai programjukat.

2. § Ha az alapfokú művészetoktatási intézmény nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók részére szervez
iskolai oktatást, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának alkalmazásában a
,,magyar'', illetve a ,,hazai'' kifejezés alatt a ,,nemzeti, etnikai kisebbségi'', illetve az ,,anyanemzeti''
kifejezést kell érteni.

3. § (1) Az oktatási miniszter3 által az alapfokú művészetoktatás terén kiadott nevelési-oktatási tervek
2001-től nem alkalmazhatók.
(2) Azokban a művészeti ágakban, amelyekben a művelődési és közoktatási miniszter nem adott ki
nevelési-oktatási tervet, illetve nem engedélyezte kísérlet indítását, egyedi megoldás bevezetését, a helyi
tantervet valamennyi évfolyamra a követelmények és tantervi program alapján kell elkészíteni és
bevezetni.

1 Az 1. § (1) bekezdése a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.
2 Az 1. § (2) bekezdése a 23/2006. (V. 24.) OM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
3 Lásd az 1998: XXXVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének a) pontját.

(3) Az oktatási miniszter a helyi tantervek elkészítéséhez – művészeti áganként és évfolyamonként –
részletes tananyagot tartalmazó tantervi programot ad ki.
(4)4 Az e rendelet 1. melléklete szerint – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően –
folytatott képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett
tanulók azt legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
(5)5 E rendeletnek – a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét első alkalommal a
2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Az alapfokú művészetoktatás követelményei
és tantervi programja

I. Rész
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A követelmény szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában

4 A 3. § (4) bekezdését a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet 2. §-a iktatta be.
5 A 3. § (5) bekezdését a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet 2. §-a iktatta be.

1. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról
szóló törvény) 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak,
képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten
tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú
művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú művészetoktatás a művészi kifejezőkészségeket alapozza
meg, illetve felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti
hagyományok ápolásában, a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság
kialakításában.

2.6 A közoktatásról szóló törvény 8/B. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú művészetoktatási
intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a helyi tanterv a művelődési és közoktatási
miniszter által – művészeti áganként – kiadott alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi
programjára épül.

Az alapfokú művészetoktatás követelménye a művészeti-kulturális műveltség azon továbbépíthető alapjait
tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat minden tanuló. A követelmény és a
tantervi program szakít a központi tantervi szabályozás formájával, ehelyett alap a helyi tantervek, a
tantárgyi programok kidolgozásához.

3. A követelmény a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységesítést szolgáló közös alapra az
iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége épülhessen.

6 A melléklet I. Rész „ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” „A követelmény szerepe a művészetoktatás tartalmi
szabályozásában” című része 2. pontjának első mondata a 23/2006. (V. 24.) OM rendelet 2. § (1)
bekezdésével megállapított szöveg.

Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai törekvéseinek
érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. Lehetővé teszi, hogy az
iskolák és a tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a követelmények
teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok
érdekében a tantervi program és óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok
teljesítéséhez – átlagos feltételek mellett – a jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében
lehetőség nyíljon kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is.

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és taneszközök
alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok és a helyi tantervek kidolgozását, ezeket a tartalmi
szabályozás elengedhetetlen részeként kezeli.

Irányelvek

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet,
valamint a színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik,
képességeik fejlesztését, az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását.
Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja (a továbbiakban: követelmény és
tantervi program) a speciális művészeti készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és
tudásszintet meghatározó alapdokumentum. A követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz,
hogy az alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai iskolájában az alapvető nevelési és oktatási tartalmak
egységesen és arányosan érvényesüljenek.

2. A követelmény és tantervi program határozza meg azon kötelező és alapvető tartalmakat, amelyek
adott művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják.
Az egységesítést szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai
programjukat és tantervüket, melyet a helyi igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak meg.

3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a meghatározott
követelmények teljesítésével történő képességfejlesztésen van. A tananyag a különböző művészeti
területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a zene-, a
tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint a szín- és bábművészeti műveltség megalapozásához. A
tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a
készség- és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli,
követelményeit a gyermek életkori fejlődési jellemzőihez igazítja.

4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a művészeti ágak
sajátos nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés tapasztalataira, a művészetpedagógiai
és művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert
gyakorlatára épül.

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében

1. A művészeti tevékenység mint minden tevékenység magában hordozza a személyiségformálás
specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés alapja a nemzeti és egyetemes kultúra és a mindennapi élet
esztétikai jelentéssel bíró tartománya. A művészeti nevelés biztosítja a tanulás személyes tapasztalati
módját. A tanulók élményszerűen tapasztalhatják meg a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét,
valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a zeneművészetben, táncművészetben, képző- és
iparművészetben, valamint a színművészetben és bábművészetben ötvöződnek.

2. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az
alkotás a legértékesebb emberi alapképesség.

3. 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.

4. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az akarati, az
alkotó-alakító cselekvőképesség fejlesztéséhez.

5. 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.

Az alapfokú művészetoktatás követelményrendszerének értelmezése

1. E dokumentum a teljesítendő, elvárható követelmények tartalmát, mélységét az egyes szakaszok végére
tervezi. A követelmények az alapfok és a továbbképző évfolyam befejezésére írják elő a tanulóktól
elvárható alapvető tudást, ezzel lehetőséget kíván adni a tanulók tudásának elmélyüléséhez, az egyéni
fejlődési különbségek, gyorsabb vagy lassúbb tanulási tempó figyelembevételéhez.

2. A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására,
rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a hangsúlyt.
Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, készségeit, a
tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja
megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően, egymásra épülően határozza meg a
követelményszinteket.

3.7 A követelmények meghatározásának célja az, hogy a különböző intézményekben azonosan
érvényesüljenek az elvárások. A követelmények jelzik azokat a feladatokat és feltételeket, amelyeket
minden alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell.

4.8 A követelmények az egyes tanszakokon az adott szakaszokban (alapfok, továbbképző) a tanulók
elérendő tudását, készségszintjét határozzák meg.

5. A követelmény és tantervi program kötelező jellege azt jelenti, hogy a különböző helyi tantervekben,
olyan tananyagokat, tevékenységeket kell előtérbe állítani, amelyek megalapozzák az általános és
részletes követelmények megvalósítását.

ZENEMŰVÉSZETI ÁG
ZENEMŰVÉSZETI ÁG

KLASSZIKUS ZENE

7 A melléklet I. Rész „ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” „Az alapfokú művészetoktatás
követelményrendszerének értelmezése” című részének 3. pontja a 23/2006. (V. 24.) OM rendelet 2. § (2)
bekezdésével megállapított szöveg.
8 A melléklet I. Rész „ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK” „Az alapfokú művészetoktatás
követelményrendszerének értelmezése” című részének 4. pontja a 23/2006. (V. 24.) OM rendelet 2. § (2)
bekezdésével megállapított szöveg.

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés
alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja
készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása
mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a
zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a
tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására,
befogadására készítsen fel.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI

Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon, ütő,
hárfa, gitár, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő.

Vokális tanszak: magánének

Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet

Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus

Egyéb tanszak: kamarazene

„A” tagozaton
2+6+4 évfolyam (furulya, gitár, zongora, hegedű, gordonka)
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző
évfolyamainak számát jelentik. Az orgona és brácsa tanszakon a zárójelbe tett számjegyek az előképző és a
hangszeres előtanulmányokat jelölik.

„B” tagozaton
5+4 évfolyam (furulya, gitár, zongora, hegedű, gordonka)

„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően az alapfok második évfolyamától javasolt
irányítani. Az első számjegy az alapfok „B” tagozat évfolyam számainak, a második számjegy a
továbbképző évfolyamainak számát jelentik.

Óraterv

Tantárgy

Évfolyamok
Előképző

Alapfok

Továbbképző

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Főtárgy

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező tárgy

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2

2

Kötelezően
választható tárgy
Választható tárgy

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ÖSSZESEN

2-6

2-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Az adott tanszakokon az óratervet az évfolyamok számának megfelelően kell érteni.

Főtárgy:
hangszeres tanszakok (egyéni)

Kötelező tárgy:
szolfézs
zongora (adott tanszakok óratervének megfelelően)
Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer kamarazene tanszakon)

Kötelezően választható tárgy:
elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció
gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar,

Választható tárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, zongora, második
hangszer, kamarazene, zenekar,

Zenei ismeret: a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció tantárgyak tantervi
programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket tartalmazó helyi
tanterv készíthető.

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve gitár, zongora,) főtárgyhoz szorosan kapcsolódó
kötelező kiegészítő foglalkozás.

A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMÁRA ÉS KÉPZÉSI IDEJÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő.

„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok

Főtárgy:
„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos)
„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni)

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje:
„A” tagozaton (minimum)
évfolyamig 5 perc
2–3. évfolyamon 10 perc
4. évfolyamtól 15 perc
„B” tagozaton (minimum)
1–2. évfolyamon 10 perc
3–4. évfolyamon 15 perc
5. évfolyamtól 20 perc

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc
„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig
„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig

Kötelezően választható tárgy:
„A” tagozaton az 5–10. évfolyamig

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától egy vagy két foglalkozás
„B” tagozaton
elmélet: minimum 1x45 perc
gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni)
hangszer minimum 2x30 perc (egyéni)

Kamarazene: minimum 1x45 perc
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2–8 fő, maximum 15 fő.

Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc
Kötelező zongora: minimum 1x30 perc

„A” és „B” tagozat, rövid tanszakok

Főtárgy:
„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos)
„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni)

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje:
Hangszeres tanszakon
„A” tagozaton (minimum)
évfolyamig 5 perc
évfolyam 10 perc
évfolyamtól 15 perc
„B” tagozaton (minimum)
évfolyam 10 perc
évfolyam 15 perc
évfolyamtól 20 perc

Magánének tanszakon
„A” tagozaton minimum 20 perc
„B” tagozaton minimum 30 perc

Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc
„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig
„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig

Kötelezően választható tárgy„A” tagozaton az 5. évfolyamtól:

elmélet: minimum 1x45 perc
gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni)

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás
„B” tagozaton
elmélet: minimum 1x45 perc
gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni)

Kamarazene: minimum 1x45 perc
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2–8 fő, maximum 15 fő.

Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más
művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is
bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI , FELADATAI

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a
hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti
érzékenység kialakítása).
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése.
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása.
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása.
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése.
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.
A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene
történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
A kortárs zene befogadására nevelés.
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.
Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ízlésének formálása.
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való ösztönzés.
A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.
A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben.
Tehetséggondozás.
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése.
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése.

Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein.
Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való előkészítés,
ösztönzés.
Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási intézményekkel.

FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

HANGSZERES TANSZAKOK

F URULYA

A furulyatanítás szakirányú feladatai

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten)
a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb
körét;

hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és
előadóművészeit,
a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és
tudatosítsa ezeket,
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot,
differenciált hangindítást és hanglezárást,
megfelelő tempójú repetíciót,
laza, egyenletes ujjtechnikát,
pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával,
hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal,
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek díszítésében.
Fordítson figyelmet
az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására,
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
a lapról olvasási készség fejlesztésére,
a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem transzponáló)
olvasásra,

a tudatos zenei memorizálásra,
a művek zeneileg igényes kidolgozására,
az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett darabjainak
tananyagba kerülésére,
a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulót a hangszer karbantartására.

Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a tanuló az előképző vagy az
első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait.
A tanuló ebben az esetben is:
tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát olvasni,
rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával.
A tanulók egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyához; ezért az alábbiakról
akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként foglalkozunk ezzel a hangszerrel:
legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára,
rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén (az előképző követelményein felül)

A tanuló
legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő
hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni,
rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel,
legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes
légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb.,
legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett
hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig – in F,
tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni,
alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, többek
között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit,
ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb
segédfogásokat,
törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit,
rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával,
tudjon önállóan hangolni,
ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan,
ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására
(artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.),
a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére,
ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni
és leírni azokat,

ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit,
ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim
négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem teljes kihasználásával (esetleg a
fisz3 kihagyható),
két etűd vagy egy variációsorozat,
legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből.

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló
legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő
hangterjedelemben (e1)f1-a3(c3)-ig in F,
alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a játszott zenei
anyagnak megfelelően),
ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat,
tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit,
legyen képes a segédfogások önálló megválasztására,

rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával,
legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, különböző műfajokban
betöltött szerepéről,
legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei
kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket,
a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg,
legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére,
legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási
darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló
javítására,
rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási
készséggel, zenei képzelőerővel.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
hangszere történetét és irodalmát,
f1-c3-ig (in F) a fogásokat,
a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat,
az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit,
a hangszer avantgarde irányzatait.
Legyen képes
a természetes, könnyed hangszerkezelésre,

megfelelő légzéstechnika alkalmazására,
a levegő tudatos beosztására,
vibrato-mentes hang képzésére,
segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására,
értelmesen tagolt, kifejező előadásra.
Rendelkezzék
összehangolt ujj- és nyelvtechnikával,
fürge szimpla-nyelvtechnikával,
saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel,
megfelelő lapról olvasási készséggel.
Tudjon
tisztán intonálni,
pontos ritmusban játszani,
dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és
dominánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F).

G ITÁR

A gitártanítás szakirányú feladatai

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten)
a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit,
a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit,
a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait,
a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket,
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot,
differenciált pengetést és helyes fogástechnikát,
laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát,
a két kéz pontosan összehangolt mozgását.
Tanítsa meg
a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését,
a legato játékot,
a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását,
a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, tirando, arpeggio,
törtakkordok),
a tompítás különféle lehetőségeit.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
hangsorokat különböző figurációkkal,

a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat.
Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép gitárhangszín
elsajátítására.
Fordítson figyelmet
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
a precíz hangszerhangolásra,
a tudatos zenei memorizálásra,
a művek zeneileg igényes kidolgozására,
a rendszeres társas muzsikálásra.
Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva.
Tanítsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel.
Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú darabok
önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt hangszerjátékot valósítson meg.
Ismerje
a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni,
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,

a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat.
Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit:
a fekvésjátékot, fekvésváltást,
a kis és nagy barré-t,
a kötéseket (ráütés, elpengetés),
a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel,
az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit,
a törtakkord megszólaltatását,
a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt).
Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására:
dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok),
harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani),
egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, Robert de
Visée).
Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges zenei
alapismeretekkel és technikai készségekkel.
Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:

G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós pengetéssel is,
kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok,
2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60),
1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű,
XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey).
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.
A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni.

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
Rendelkezzék a tanuló ismeretekkel
a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól,
a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, étouffé, dobolás),
a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról,
a hangszer múltjáról, hagyományairól.
Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb előadására,
mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját.

Legyen képes
a darabok hibátlan megszólaltatására,
a szólamvezetések pontos megvalósítására,
természetes, oldott hangszerkezelésre,
az egész fogólapot uralni,
tiszta, könnyed fekvésváltásra,
a vibrato alkalmazására,
a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére,
a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására,
értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra.
Rendelkezzék
kimunkált előadói és technikai képességekkel,
biztos memóriakészséggel,
koncentrálóképességgel,
hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető ismeretekkel.

ZONGORA

A zongoratanítás szakirányú feladatai

Ismertesse meg a tanulókkal
a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-mechanika,
pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait,
a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit,
a hangszer kialakulásának vázlatos történetét.
Alakítson ki
a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést,
megfelelő kéztartást,
független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával,
rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő),
az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes alá- és
fölétevését),
differenciált billentést, ujjvégérzetet.
Tegye képessé a tanulókat arra, hogy
tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani,
tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás,
tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei
anyaghoz alkalmazni,
tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal – tompító, jobb),
a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben hangerőben, gazdagon
megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani,
a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani.

Fejlessze a tanuló
muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának
igényes kimunkálásával, billentéskultúrával,
zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást,
metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását,
kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját,
hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, húrozat,
hangolás, rezonáns szekrény),
a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait,
a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét,
a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, különös tekintettel a hangszerre vonatkozó
speciális utasításokra (pl. una corda, prol. ped.),
a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit,
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat.
Legyen képes

természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére,
egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni,
zenei és technikai szempontból tudatos, önálló gyakorlásra,
a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat,
futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato,
non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
a játszandó zongoraművek értelmes tagolására,
a zenei karakterek megvalósítására,
a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás),
életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag
változatos és kifejező előadására,
az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret).
Rendelkezzék
biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel,
adottságainak megfelelő zenei memóriával,
képességei alapján kiművelt zenei hallással.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.),
1 teljes klasszikus szonáta,
1 virtuóz etűd,

2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű legyen.
A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni.

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. Richter,
Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György…),
a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a zongorára
vonatkozó speciális utasításokra.
Legyen képes
technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára,
a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat,
futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato,
non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni,
saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére,
a zongorapedálok tudatos használatára,
a zongoraművek formálására és kifejező előadására.
Rendelkezzék
olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására,
az együttzenélés igényével.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
A zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására,
skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani,
a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni,
a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére,
dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre,
a zongorapedálok tudatos és változatos használatára.
Rendelkezzék
megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással,
biztos memóriával, koncentrálóképességgel,
megfelelő lapról olvasási készséggel.

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei alapján – adott
esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére.

HEGEDŰ

A hegedűtanítás szakirányú feladatai

Ismertesse meg a tanulókkal
a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét,
a hegedű akusztikai sajátosságait,
a hangszer hangolását,
a hangszer és a vonó felépítését, részeit,
a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit,
a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést,
a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit,
a vonós hangszercsalád többi tagját.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát,
helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket,
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot,
differenciált hangindítást és hanglezárást,
laza, egyenletes ujj- és kartechnikát,
a kezek pontosan összehangolt mozgását.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen

hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben,
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat.
Fordítson figyelmet
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
a különböző vonásnemek elsajátítására,
a pizzicato-technikára, a pergő-technikára,
az üveghangok megszólaltatására,
a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására,
a hangköz és akkordjáték sajátosságaira,
a lapról olvasási készség fejlesztésére,
a tudatos zenei memorizálásra,
a művek zeneileg igényes kidolgozására,
a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását,
a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket,

a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét,
a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének,
nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése),
a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést,
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat.
Legyen képes
a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen,
értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni,
ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban
lapról eljátszani,
szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni,
technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani,
tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra,
az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás
alkalmazására,
szép hangon való, karakteres előadásra,
a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására.
Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal,
2 szabadon választott etűd,
1 versenymű saroktétele,
1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab.
A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat.

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló legyen képes
szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani,
gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, gyors tempójú, technikailag nehezebb
művek eljátszására,
a stílusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek megválasztására,
igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes hangképzéssel való
megszólaltatására,
előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is megtanulni.
Bővítse repertoárját.

Lapról játéka olyan fokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas muzsikálásba.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes
természetes, oldott hangszerkezelésre,
az egész fogólapot uralni,
a tiszta intonáció érdekében érzékeny billentésre, folyamatos, könnyed fekvésváltásra,
a különböző skálákat 3 – esetleg 4 – oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan,
élénk tempóban játszani,
differenciált vibrato alkalmazására,
a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására,
az alapvonások – legato, détaché, martelé, spiccato, staccato – alkalmazására,
dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre.
Rendelkezzék
igényes, fejlett hallással, kontrollálóképességgel,
biztos memóriakészséggel,
koncentrálóképességgel,
megfelelő lapról olvasási készséggel.

GORDONKA

A gordonkatanítás szakirányú feladatai

Ismertesse meg a tanulókkal
a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét,
a gordonka akusztikai sajátosságait,
a hangszer hangolását,
a hangszer és a vonó felépítését, részeit,
a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit,
a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést,
a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit,
a vonós hangszercsalád többi tagját.
Alakítson ki könnyed hangszerkezelést:
megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát,
helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket,
dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot,
differenciált hangindítást és hanglezárást,
laza, egyenletes ujj- és kartechnikát,

a kezek pontosan összehangolt mozgását.
A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen
hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és
fekvésben,
a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat.
Fordítson figyelmet
a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,
a különböző vonásnemek elsajátítására,
a pizzicato-technikára,
az üveghangok megszólaltatására,
a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására,
a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira,
a lapról olvasási készség fejlesztésére,
a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására,
a tudatos zenei memorizálásra,
a művek zeneileg igényes kidolgozására,
a rendszeres társas muzsikálásra.
Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszerkarbantartási feladatokra.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását,
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat,
a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket,
a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét,
az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét,
a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének,
nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése),
a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást,
a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést.
Legyen képes
a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen,
értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni,
ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról
eljátszani,
szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni.
Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával:
dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és szextek,
az alsó fekvésekben kettes kötéssel is,
négy etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.),
egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele,
egy előadási darab.

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

Az „A” tagozat végén
Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani.
Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok eljátszására.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló legyen képes tisztán
4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni,
hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani,
p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni.
Tudjon
a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni,

kifejezően, minden ujjal vibrálni.
Legyen képes
gördülékeny fekvésváltások végrehajtására,
mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra,
zenei agogikák helyes kivitelezésére,
a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására,
a dinamikai árnyalatok megvalósítására,
a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére.
Ismerje
az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal,
a különböző vonásnemeket és azok kombinációit.

ELMÉLETI TÁRGYAK, TANSZAKOK

SZOLFÉZS

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás kialakítása,
amely segíti a tanulókat a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában.

A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy
az általános zenei képességek fejlesztését, és
a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi.
Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és
befogadásának örömével.

A szolfézstanítás szakirányú feladatai:

a tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának kibontakoztatása,
nemzeti identitástudatának megalapozása,
átfogó zenei műveltség kialakítása,
a hangszertanulás segítése,
a társművészetek iránti nyitottság megalapozása,
a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind
reprodukálásban) az alábbi területeken:
ritmus-metrum,
tiszta intonáció,
tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök),
dallamhallás,
többszólamúság-harmóniaazonosítás,
zenei olvasás-írás,
zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika),

zenei memória,
rögtönzés,
zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése),
a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra.
A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, a későbbi
öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni.

Követelmények a program elvégzése után

Általános követelmények

Rendelkezzék a tanuló
olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé
teszi,
mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt biztosítanak a
zene stílushű megszólaltatásához,
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képességkészség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I).

Követelmények az alapfok elvégzése után

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). Tudjon tájékozódni
ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is.
Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott ritmus,
egyszerűbb átkötések (K).
Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J).
Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K).
Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I).
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4 #, 4 b-ig (K).
Ismerje a pentaton hangsort (J-I).
Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I), ismerje a modális
hangsorokat (J-I).
Tudja megállapítani a hangnemeket – hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K).
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban:
ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K),
ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim
hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J).
Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a dominánsszeptim-hangzat
felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok megfordításait csak ismeret szinten.)
Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K).
Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I).

Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni hangszeres anyagához
kapcsolódóan is (J-I).
Ismerje a funkciós vonzást (I).
Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. (J-I)
Tudjon lejegyezni:
rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel (K),
igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K).
Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K).
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni):
a magyar népzene stílusjegyeit,
a periódus fogalmát,
a kis formákat,
a triós formát,
a szonátaformát,
a rondót,
a barokk és klasszikus táncokat (J-I).
Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők,
műfajok ismeretével (J-I).
Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi zenét.
Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.

Zenei anyag

Tudjon
20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül),
20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes, vagy hangszeres előadásban
megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan:
középkor,
reneszánsz,
barokk,
klasszika,
romantika,
XX. század.
(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű művekből.)
Hangszeres tanszakok „B” tagozat

„Hosszú” tanszakok
(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához)

Tudjon a tanuló 10 – periódus terjedelmű – barokk és klasszikus dallamot fejből szolmizálni, szöveggel
előadni.
Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni.

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle moll hangsor).
Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b előjegyzésig.
Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és fordításaikat; a dominánsszeptimés a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, oldással.
Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 meghallgatás alapján.
Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és mollban.
Tudjon lejegyezni
hangköz- és hangzatmenetet – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 4-5
meghallgatás alapján,
kétszólamú dallamot – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 6-8
meghallgatás alapján.
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és ábécés
nevekkel.
Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni.
Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció.
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit.
Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal.
Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni műveket.
Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló alkalmazására.

„Rövid” tanszakok
Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve:

Tudjon lejegyezni
hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 4-5
meghallgatás alapján,
kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, – 6-8 meghallgatás alapján.
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és
ábécés nevekkel.

Szolfézs főtanszak „B” tagozat
Azonos a 6 évfolyamos „B” tagozat követelményrendszerével, kivéve:
Tudjon lejegyezni
hangközmenetet,
hangzatmenetet, mely alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 4-5 meghallgatás alapján,
kétszólamú dallamot, mely alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazhat – 6-8
meghallgatás alapján.
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és
ábécés nevekkel.
Ismerje fel a funkcióváltásokat.
Ismerje fel a hangnemi kitéréseket és a modulációt.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Az „A” tagozat végén

Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, hangszeres
darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és -képleteket (K).
Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb ütemekben (K).
Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I).
Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatív és abszolút rendszerben (alterációkban is) 7 #, 7 b-ig
(K).
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni:
melizma,
főhang,
váltóhang,
átmenőhang (J-I).
Ornamensek (I).
Ismerje a kvintkört. (J)
Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I).
Ismerje
az egészhangú skálát,
az akusztikus hangsort,
a modellskálákat,
a Reihe-t (J).
Tudja
a dodekafónia,

az aranymetszés fogalmát (J-I).
Ismerje
a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú szűkített szeptim),
ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről, és felépíteni abszolút rendszerben (K),
a cluster fogalmát.
Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében:
ismerje fel a funkciókat hallás után (K),
ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J),
ismerje az alterációk szerepét (J-I),
ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján (J-I).
Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit:
alterációk,
tercrokonság (I).
Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I).
Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát.
Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is.
Ismerje
a barokk szonátaformát,
a Scarlatti-féle szonátaformát,
a klasszikus szonáta-rondót,
romantikus szonátát (I-J).

Tudjon lejegyezni
könnyű klasszikus periódust funkciót jelző basszussal,
könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt (K).
Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot.
Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők,
műfajok ismeretével (I-J).
Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. Tudja ezeket
néhány társművészeti alkotással összekapcsolni.

Zenei anyag

Tudjon a tanuló 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új stílusút, ebből
néhány parlando, rubato, díszített népdalt),
Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a következőkből:
gregorián zene,
reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus),
a középkor hangszeres világi zenéje,
kora barokk (Monteverdi, Pucell),
barokk:
J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek),
Händel (oratórium, concerto),
Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso),

klasszicizmus:
szonáta,
szimfónia,
kamarazene,
opera,
versenymű,
romantika:
zongoramuzsika (Chopin, Liszt),
dal,
szimfonikus költemény,
opera,
a századforduló zenéje:
impresszionizmus,
második bécsi iskola,
Bartók, Kodály, Sztravinszkij,
kortárs zeneszerzők.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
(A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához.)
Tudjon a tanuló
30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni,

5 műdalt – különböző zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni.
Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni formailag és
harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni.
Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni.
Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni.
Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, tudjon ütemezni.
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben.
Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és
énekelni.
Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni.
Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel.
Tudjon lejegyezni
barokk kétszólamú idézetet,
klasszikus zenei szemelvényt,
XX. századi dallamot.
Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is.
Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel.
Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni.
Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is.

ZENEELMÉLET

A program célja, hogy
biztosítsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy művelt, zeneértő emberré válhasson,
érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó tanulókat
neveljen,
mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek kapcsolatára,
adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához,
tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a zeneművészeti
szakközépiskola zeneszerzés tanszakára.

A zeneelmélet-tanítás szakirányú feladatai:

fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó-, elvonatkoztató- és rendszerezőképességet,
a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, dallam,
ritmika, forma stb.),
ismertesse meg a tanulót – zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe véve – az
európai zenetörténet más korszakaival is,
alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket – egy-egy tanulmányi időszaknak
megfelelően – a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni,
ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló zenei
gondolatokat fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység),

segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában
(dallamvezetés, forma, harmónia, hangnem stb.).

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje
a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia- és formavilágának alapvető jelenségeit,
fel hallás után a tanult zenei formákat,
fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat.
A tanuló legyen képes
az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti ismereteket
az előadásban tudatosan alkalmazni,
a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából,
egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együtt-játékra,
diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni.
A tanuló tudja
diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal vagy
négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben),
egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után részletesen
elemezni,
az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat játszani,
diktálás után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig).

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje meg
a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján),
a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach-invenciók és -fúgák alapján),
a diatonikus összhangzattant, s egy-egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül,
a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül,
a XX. század alapvető zenei irányzatait.
A tanuló legyen képes
a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni,
kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni,
a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni.
A tanuló tudja alkalmazni az általa tanult hangszeres darabok elemzése során – vagy új mű esetében – a
zeneelmélet tárgyban szerzett ismereteit (formai, harmóniai, dallami).

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy
a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak
a további (egyéni) önművelésre, valamint a zene aktív (öntevékeny) művelésére,
legyen lehetőségük zenei műveltség szerzésére azoknak is, akik nem tanultak hangszert, illetve
egyéb elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb intenzitással képesek hangszeres tanulmányokat
folytatni.

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai

a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése,
hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése.
Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb
megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stílusjegyeire,
társművészeteire, mestereire, alkotásaira.
Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a tanulókat
rendszeres hangverseny- és operalátogatásra,
a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására,
a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre,
értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására,
aktív társas muzsikálásra.
Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene bármely
műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud.

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és
társművészetekben).
Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát.

Követelmények a program elvégzése után

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stíluskorszakban.
Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes tematikus
részleteit.
Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez,
formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket.
Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek
idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben.
Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben rögzítse a szaktanár az
adott tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, szerkezetének, a csoport összetételének,
teljesítőképességének figyelembevételével.

IMPROVIZÁCIÓ

Az improvizálás és a komponálás a zenealkotás kétféle lehetősége.
Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad
különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat
finomítására, csiszolására nyílik lehetőség.

A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó gondolkodás
kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a gyors reagálókészséget.

Az improvizáció tantárgy szakirányú feladatai:

az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, kiegészítve
kompozíciós feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, különös tekintettel az
interdiszciplináris kapcsolatokra,
az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal
összhangban – kölcsönhatás formájában – szerepet kell kapnia a képzés teljes folyamatában,
a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése,
a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése,
bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) fejlesztése,
a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) zeneművekben való
felismerése és kreatív alkalmazása,
tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a stílusokban
való önálló rögtönzőkészség megszerzése,
az interpretációs készség fejlesztése,
a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése,
a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése.

Követelmények a program elvégzése után

Az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló
ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait,
ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat,
sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a hangszeres
tárgyakkal szinkronban tanul,
ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a meggyőző és
hiteles zenei megnyilatkozáshoz,
ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz- és a népzene sajátos nyelvezetének alapjait,
legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni,
ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit,
az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei
gondolatokat megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra,
legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és
törvényszerűségeket, gazdagítva ezáltal saját személyiségét.
A „B” tagozatos tanulók számára ezen túlmenően követelmény az évenkénti tananyag – minőségben és
mennyiségben egyaránt – maximális szintű elvégzése.

A továbbképző évfolyamok elvégzése után
A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, sajátos zenei
megnyilatkozásra és igényes interpretálásra.
A „B” tagozatos tanulók számára követelmény az „A” tagozatos anyag – minőségben és mennyiségben
egyaránt – maximális szintű elvégzése.

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK*

FAFÚVÓS KAMARA

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás – különösen a nem zenei pályára
készülő tanulók esetében – az oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt elemét jelenti.

A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben egyéb
tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik.
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a
kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és
megszólaltatására.
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a
kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a
társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására.

*

A kamarazene főtárgyként is választható.

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon
hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához.
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a fafúvós
kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról.
Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat.
Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg
igényes megszólaltatására.
Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra.
Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvókhoz leggyakrabban
társított egyéb hangszerek sajátosságait.
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában.
A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény és egyéb
intézmények rendezvényeinek műsorát.

Követelmények a program elvégzése után

A tanuló legyen képes
önállóan hangolni,
beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni,
jól értelmezhetően be- és leinteni,
pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani,
új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján,

saját maga jelezni a tempóváltozásokat,
hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szólamában
visszatalálni,
önállóan, tisztán intonálni,
a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni,
figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között,
figyelemmel kísérni az együttes összhangzását,
kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni,
a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni,
szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni,
megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan
elsajátítani,
az alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére.
Rendelkezzék
a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel,
a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika,
artikuláció, stílus stb. terén,
a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel,
minimális partitúraismerettel.
Legyen tisztában
a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek
intonációs sajátosságaival,

a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és
hangzásával.
Ismerje
a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni és
leírni azokat,
az egyes tételtípusok jellegzetességeit.

VONÓS KAMARA

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben egyéb
tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik.
Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a
kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és
megszólaltatására.
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a
kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a
társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására.
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon
hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához.

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a vonós
kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról.
Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat.
Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg
igényes megszólaltatására.
Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra.
Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz leggyakrabban
társított egyéb hangszerek sajátosságait.
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban.
A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény és egyéb
intézmények rendezvényeinek műsorát.

Követelmények a program elvégzése után

A kamarazene, mint választható tárgy esetében
A tanuló legyen képes
önállóan hangolni,
beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni,
jól értelmezhetően be- és leinteni,
pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani,
új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján,
saját maga jelezni a tempóváltozásokat,

hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szólamába
visszatalálni,
önállóan tisztán intonálni,
a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni,
figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között,
figyelemmel kísérni az együttes összhangzását,
kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni,
a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni,
szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni,
megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan
elsajátítani,
alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére.
Rendelkezzék
a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel,
a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika,
artikuláció, stílus stb. terén,
a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel,
minimális partitúraismerettel.
Legyen tisztában
a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek
intonációs sajátosságaival,
a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és hangzásával.

Ismerje
a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni és
leírni azokat,
az egyes tételtípusok jellegzetességeit,
a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását.

A kamarazene mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül)

Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat.
A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől.
Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola kölcsönös
alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- és játékmódját.
Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szükséges movimento
ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indítása), valamint a vonóvibratót (a kötőív alatt
staccato ponttal jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő, lágy, alig érzékelhető elválasztása).
Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal összehangoltan, egyszerű
ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni.
Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani.

ZENEKAR

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok és a
továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás
felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak.
Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és technikai
eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is.
Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből.
Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra.
Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot.
Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát.

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal.
A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása.
A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása.
A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése.
Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása.
Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra.
A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes hangszerkezelés
kialakítása, egységesítése.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje meg
a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit,
az alapvető zenekari játékmódokat,
az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait.
Legyen képes
szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében betöltött
funkciója szerint eljátszani,
a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt-játékra irányítani figyelmét,
a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni.
Tudja alkalmazni
az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket,
a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet a többszólamúságra, a dinamikai és ritmikai
folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás differenciálására,
a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát.

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
felnőtt amatőr zenekarban játszani,
részt venni önálló kamarazenekari produkcióban.

Alkalmazza tudatosan
a zenekari kommunikációs láncot,
a zenekari rubato játékot.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

1. 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.

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell
meghatározni.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem
felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.

A 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.
Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet – zeneirodalom
vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak.

3. 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 zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet
tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott
tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.

4. Előrehozott vizsga

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes
befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga.
Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető.

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön
osztályzattal kell minősíteni.
Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak
eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból 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 vizsgatantárgy
vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet
kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell
javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI

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

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama

Hangszer, magánének főtanszak („A” tagozat):
Szolfézs vagy
Zenetörténet-zeneirodalom vagy
Zeneelmélet
Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat):
Szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak:
Szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtanszak:
Szolfézs
Zeneelmélet

Az irásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama

Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat):
Szolfézs vagy
Zenetörténet-zeneirodalom vagy
Zeneelmélet
Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat):
Szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak:
Szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtanszak:
Szolfézs
Zeneelmélet

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc.

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Hangszer és magánének főtanszak („A” és „B” tagozat):
Főtárgy
A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc.
Hangszer, elmélet és magánének tanszak („B” tagozat):
zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően)
A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc.

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI

A „záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán a kötelezően
választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos főtanszakos tanulók szóbeli
vizsgát tesznek. A „B” tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.
Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat):
Szolfézs

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat):
Szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak:
Szolfézs
Zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet főtanszak:
Szolfézs
Zeneelmélet

Az irásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc.

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama

Hangszer, kamarazene főtanszak („A” tagozat):
Szolfézs vagy
Zenetörténet-zeneirodalom vagy
Zeneelmélet
Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat):
Szolfézs

Szolfézs főtanszak („A”és „B” tagozat)

Szolfézs
Zenetörténet – zeneirodalom főtanszak:
Szolfézs
Zenetörténet – zeneirodalom
Zeneelmélet főtanszak:
Szolfézs
Zeneelmélet

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc.

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Hangszer főtanszak ( „A” és „B” tagozat):
Főtárgy
Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően)
Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak:
Zongora

elmélet: minimum 1x45 perc
A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20 perc.
Kamarazene főtanszak:

Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer)
A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA

SZOLFÉZS

„A” tagozat
Hangszer főtanszakok
A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül.

Diktálás, elemzés

a) feladat

–

Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) lehet,
szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot

és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai
jellemzők. A népdal tizenkétszer hangozhat el.

–

Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és elemzése

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb
hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó
szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés
szempontjai: a funkciók bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek megjelölése (hármashangzatfelbontás, szekvencia, késleltetés stb). Az idézet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el.

b) feladat

–

Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) legyen,
szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot
és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a szöveget. A népdal tizenkétszer hangozhat el.

–
Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és befejezése két
szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése
Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4 -es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb
hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény.
Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán
tizenkétszer hangozhat el.

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM

„A” tagozat

Hangszer főtanszak
A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános jellemzése és
zenei jellegzetességei.
A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres
műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [táncok, táncpárok], fúga).
Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két – a tanuló által ismert, meghallgatott – mű
bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes
Klavier kötetei). Egy vokális műfaj jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták tételei).
A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos zeneszerzőjének
felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika korszakának jellemzése a barokkal
összehasonlítva. A bécsi klasszika műfajai és jellemző formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről
röviden, fontosabb művei; a szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán
kersztül; a vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy példával; két
különböző műfajú művének részletes bemutatása.

ZENEELMÉLET

„A” tagozat

Hangszer főtanszak
Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig.
Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben.
Formatani elemzés kottakép után.

A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA

SZOLFÉZS

„A” tagozat

Hangszer főtanszak
A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és isnerje azok legfontosabb
jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a

reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),
abből kettőt kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság egyszerű
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.

„B” tagozat

Hangszer főtanszak
–
Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet
metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig,
tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket; alterált hangokat és hangnemi kitérést,
modulációt is.
–
A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok legfontosabb
jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a
reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező),
ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit.
–
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM

„A” tagozat

Hangszer főtanszak
–

Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot tartalmaz.

–
A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság
zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel.
Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia.

ZENEELMÉLET

„A” tagozat

Hangszer főtanszak
Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordításaikkal.
Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal.
Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben.
Formatani elemzés kottakép után.

A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve kamarazene
főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni.

FURULYA

„A” tagozat

Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: Hangnemgyakorló,
Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész nehézségi
szintjén).
Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is
(Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet de Gant: Szonáták op. 1 és op. 3,
Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, Telemann: F-dúr szonáta, kamaraművek: Boismortier: Leichte
Duos, 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok nehézségi
szintjén).
Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: etűdök/Baroque
Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén).
Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is
(Telemann: C-dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr
szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára
nehézségi szintjén).
Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

GITÁR

„A” tagozat

Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60, nr. 3., 4., 7., 10.,
Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd nr. 1., 5., 6., 7., Carcassi: Capriccio,
Legnani: Capricci nehézségi szintjén).
Három különböző stílusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz: Magyar honi
virágok 1., 2., Milan: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. Bach-Szendrey-Karper: 20 könnyű darab, de
Vissee szvit tánctétel, Mosóczi: IV-V kötetből klasszikus szerzők darabjai, vagy spanyol és latin amerikai
romantikus szerzők darabjai: F. Tárrega: Lágrima, Mazurka, Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.;
vagy XX. századi darabok Farkas Ferenc, Bartók–Szendrey nehézségi szintjén).
Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 13., 18.,
19.; Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 100 nr. 13., 15.; F. Sor: op. 31 nr. 18.,
23.; Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi szintjén).
Három különböző stílusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys Milan: 6 Pavan; J.
S. Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. Bach: d-moll prelúdium; klasszikus és
romantikus darabok: Mertz: Magyar honi virágok: 3, 4, 5, Tarrega darabok vagy spanyol és latin-amerikai
szerzők darabjai: Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2., 3 nehézségi szintjén).
XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L., Choros-Mazurka,
Prelüdők nehézségi szintjén).
Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani.

ZONGORA

„A” tagozat
A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű.
Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis preludium 13,
15, 18, Händel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők zongoramuzsikája nehézségi szintjén).
Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 15 könnyű
szonáta, Szonatina album, Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, Beethoven: 6 könnyű variáció
egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény I-II. kötet nehézségi szintjén).
Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes álmodozás,
Pacsirtadal, Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén).
XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kromatikus
invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi szintjén).
A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Négy különböző stílusú darab:
Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 18 kis preludium 9,
16, 17, Kétszólamú invenciók C, a, F nehézségi szintjén).
Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A Hob.
XVI/12, E Hob. XVI/13, D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi szonatina, Beethoven: Szonatinák, Grazuoli: G-dúr
Szonáta nehézségi szintjén).
Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi szintjén).
XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikrokozmosz: V/128,
Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok nehézségi szintjén).

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab.
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

HEGEDŰ

„A” tagozat
Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op. 38, vagy Mazas:
Études speciales op. 36. I/2., 8., 9. nehézségi szintjén).
Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beethoven: Menuett és
Trio, Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk–sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel, Seitz: D-dúr koncert I.
tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd.
A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études speciales op. 36.
I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi szintjén).
Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, a könnyebbek
szintjén).
Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú–gyors) (Boyce: Matelotte, Járdányi: Magyar
tánc, Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén).

Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a-moll Koncert I.
tétel, Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 I. tétel, Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2,
3, Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

GORDONKA

„A” tagozat
Egy etűd (Somló: Tanulmányok gordonkára, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I. – Schott/1., 2., 3., 4.,
11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31, op. 131 – PWM/1., 5., 13. nehézségi szintjén).
Két különböző karakterű előadási darab (Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett,
Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain, Beethoven: Szonatina, Dvořák: Melódia nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Két különböző technikai követelményt támasztó etűd:
a játék mozgékonyságának felmérésére,
kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére,
(Dotzauer: Etűdök I-II. – Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I-II. – Schott 967, Lee: 40 etűd
op. 31 és op. 131-ből – PWM, Kummer Melodikus etűdök op. 57 –Peters nehézségi szintjén).
Két különböző karakterű előadási darab (Popper: Gavotte, Mazurka, Saint-Saëns: A hattyú, vagy
barokk szonáta-tételpár [lassú, gyors]: Marcello: e-moll szonáta I-II. tétel, Marcello: G-dúr szonáta III-IV.

tétel, de Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-moll szonáta I-II. tétel, Vivaldi: a-moll szonáta I-II.
tétel vagy egy koncerttétel Klengel: C-dúr Concertino nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA TARTALMA

A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve a tanult
hangszerből kell tenni.

FURULYA

„A” tagozat

Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen: Etűdök,
Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Telemann: Fantáziák, Eyck: Der Fluyten
Lust-hof I-III. nehézségi szintjén).
Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. századi mű, vagy
tétel (Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus szonáták 1-6., Vivaldi: G-dúr
concerto, Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 altfurulyára nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, Eyck, J. van: Der
Fluyten Lust-hof I-III., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll nehézségi szinzjén).
Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amelyből 1 lehet
kamaramű (Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta (V.), Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op.
1/6, Vivaldi: a-moll piccoloverseny RV445 nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

GITÁR

„A” tagozat
Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., Aguado: Etűdök II. kötetből
nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., Leo Brouwer 8., 9., 10. nehézségi szintjén).

Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes (reneszánsz és barokk
darabok: John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: Könnyű tánctételek (Lantszvitek cselló szvit);
klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli, Giuliani, F. Sor művei; tételek Vivaldi gitárversenyeiből, Carulli,
Johann Kaspar Mertz: Románc, F. Tarrega: Marieta, Rosita nehézségi szintjén).
XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 29 nr.
4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök nehézségi szintjén).
Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű több
tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint, J. Dowland: Luis
Mylan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei, J. S. Bach: Lantszvitek és csellószvitek tételei, valamint szonáták és
partiták tételei; D. Scarlatti szonátái; klasszikus versenyművek: Vivaldi, Diabelli szonátái; romantikus és
kortárs szerzők, pl. F. Tárrega Romantikus darabok J. K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Manuel de Falla,
Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei nehézségi szintjén).
Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

ZONGORA

„A” tagozat
A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű.

Barokk mű, több szólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk variáció
(nehézségi szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, Scarlatti: Szonáta C K.513 h K. 377, Bach:
Francia szvit G tánctételek).
Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta G. Op. 79.;
rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 nehézségi szintjén).
Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 14., 19, Chopin:
Mazurka g Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén).
XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa nehézségi szintjén).
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű.
Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: h-moll
háromszólamú invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: A-dúr szonáta
K.453. nehézségi szintjén).
Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr szonáta KV. 309
nehézségi szintjén).
Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etüd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi szintjén).
XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár ritmusban, Debussy:
Arabesque E nehézségi szintjén).
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

HEGEDŰ

„A” tagozat
Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele,
vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók).
A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Háromoktávos hangsortanulmány.
Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, Kreutzer: 42
gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén).
Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén).
Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, Mozart: D-dúr –
Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: Allegro, Beethoven: F-dúr
románc, Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

GORDONKA

„A” tagozat
Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk
szonáta-tételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel (nehézségi szint: Vivaldi: a-moll szonáta I-II.,
Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel).
A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani.

„B” tagozat
Egy tétel Bach szólószvitjeiből (G-dúr szólószvit nehézségi szintjén).
Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab (Eccles: g-moll szonáta, Sammartini: G-dúr
szonáta, Lisznyai: Ősz, Járdányi: Melódia nehézségi szintjén).
Egy koncert-tétel (Goltermann: G-dúr koncert, J. Chr. Bach: c-moll koncert nehézségi szintjén).
A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE

1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai

Fúvóshangszerek
megfelelés az előírt követelményeknek,
technikai felkészültség,
helyes légzés, testtartás, hangszertartás,

hangképzés,
intonáció,
hangszerkezelés,
artikulációk és díszítések alkalmazása,
helyes ritmus és tempó,
előadásmód,
a zenei stílus és az előírások megvalósítása,
memória,
alkalmazkodóképesség,
állóképesség.

Pengetős hangszerek
megfelelés az előírt követelményeknek,
helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás,
hangminőség,
hangszerkezelés,
helyes ritmus és tempó,
előadásmód,
zenei stílusok és előadások megvalósítása,
artikulációk és díszítések megvalósítása,

memória,
alkalmazkodóképesség,
állóképesség,
technikai felkészültség,
jobb és bal kéz-technika,
intonáció.

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

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

2. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet

teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód,
helyesírás;
fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló
információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és
szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás,
dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak.

3. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet

általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések
ismerete),
zenetörténeti tájékozottság,
stílusismeret,
formai ismeretek,
tájékozódás a zenei műfajok között.

NÉPZENE

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA

AZ ALAPFOKÚ NÉPZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó népzenei nevelés
alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók sajátos képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző
szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja
készségeiket és gyarapítja ismereteiket.

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. Az énekes és hangszeres népzene anyanyelvi szintű
elsajátíttatásával a hagyományos kultúra értékeinek tiszteletére, őrzésére, gyarapítására, továbbadására
nevel.

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása
mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszer- és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei
ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait és hiteles megjelenítési módjait ismerteti meg a
tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására,
befogadására készítsen fel.

A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYE, FELADATA

A népzene sajátos gondolkodásmódjának (logikájának), a dallam- és harmóniavilág és a formai szerkezet
összefüggéseinek, a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar nyelv sajátságaival is
összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése.
Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, alkalmazása.
A technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, személyiségfejlesztés és
tehetséggondozás.

A korábban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségével (különös tekintettel a hangzóanyagok
hallgatására, értelmezésére) a tanuló megismertetése a különböző népzenei műfajok, dialektusok, stílusok
sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a népzene nagy előadó-egyéniségeivel. A művészeti
értékek befogadására, alkalmazására, a hagyományos kultúra értékeinek önálló, egységes szemléletű
feldolgozására nevelés.
Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása, az általános és speciális
zenei képességek (hallás, ritmusérzék – különös tekintettel a népzene sajátos hangközeire és ritmusfajtáira
– stílusérzék, intonációs érzékenység, zenei memória, fantázia, előadói és manuális készség) fejlesztése.
Rendszerezett zenei-népzenei ismeretek átadása, az általános zenei műveltség megalapozása.
A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadásmód alapvető
jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei folyamatok, táncciklusok
szerkesztéséhez szükséges alapok megtanítása.
Rendszeres, céltudatos, igényes, önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, igény kialakítása a társas
muzsikálásra.
Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, valamint
gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene eszközeivel.
A tanulók hazai és – a lehetőségeknek megfelelően – nemzetközi programokban való részvételének,
cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása.
Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, régizene, jazz, az értékes szórakoztató zene iránt, a zenei értékek
élményt adó felismerésére és befogadására nevelés.
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI

Hangszeres tanszakok: hegedű, brácsa, bőgő/cselló, furulya, duda, klarinét/tárogató, citera, tambura,
koboz, tekerő.
Vokális tanszak: népi ének.
Elméleti tanszakok: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom;
valamint népi játék-népszokás.
Egyéb tantárgyak: kamarazene, zenekar (mindkettő kétéves hangszertanulás után), népdalkör, népi játéknépszokás.
Elméleti tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom,
improvizáció.

A képzés időtartama

Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző évfolyamait. A
képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli.
Hangszeres és vokális tanszakok:
2+10 évfolyam (hegedű, furulya),
1+10 évfolyam (citera),
Elméleti és egyéb tanszakok:
2+10 évfolyam (szolfézs),
2+6 évfolyam (népzenei ismeretek, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet),
4 évfolyam (néprajz),

2 évfolyam (népi játék-népszokás).

Általános óraterv

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(2)

(2)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kötelező vagy
2
kötelezően
választható tárgy

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Választható tárgy 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Összesen

2-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Főtárgy

2-6

Továbbképző

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell értelmezni.

Előképző: szolfézs; hangszer, népzenei ismeretek, népi játék-népszokások.
Főtárgy: népi hangszer, tanszak (egyéni foglalkozás);
elméleti tanszakok (csoportos foglalkozás).
Kötelező tárgy: szolfézs.
Kötelezően választható tárgyak:

– elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció;
– gyakorlati: második hangszer, népi játék-népszokás, kamarazene, zenekar.
Választható tárgy: a fentiek vagy más művészeti tárgyak (a zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és
azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág – zeneművészeti, képző- és
iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág – képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok
központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet).
Zenei ismeret: a szolfézs, népzenei ismeretek, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció
tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket
tartalmazó helyi tanterv készíthető.

A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMÁRA ÉS KÉPZÉSI IDEJÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő.

Főtárgy:
minimum 2x30 perc (egyéni), vagy
minimum 2x45 perc (csoportos).

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje:
minimum 5 perc.

Kötelező tárgy:
a 4. évfolyam végéig
a képzési idő minimum 2x45 perc.

Kötelezően választható tárgy:
hosszú tanszakokon az 5-6. évfolyamon,
rövid tanszakokon az 5. évfolyamon
elmélet: minimum 1x45 perc,
gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy
minimum 1x30 perc (egyéni).

Választható tárgy:
az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás.

Kamarazene:
minimum 1x45 perc,
csoportlétszám: a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő.

Zenekar, népdalkör:
minimum 2x45 perc.

HANGSZERES TANSZAKOK

NÉPI HEGEDŰ

A hegedűtanítás szakirányú feladatai

A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar népzene hangszeres
darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni hangszerükön.
A program ismertesse meg a tanulókkal
–

a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban,

–
a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanyagot és
hangszeres zenét,
–

hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát,

–

a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát,

–
azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű, a magyar népzene sajátos
előadásmódjának megfelelően (jellegzetes hangképzés, hangsúlyozás, ritmizálás és díszítés, ezek általános
és különleges formái) szólaltatható meg,
–

a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló improvizációs módszereket,

–

a prímás szerep feladatait,

–

a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy kontrán),

–
a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket (bandákat) és ezek
hangzását.
A képzés alapozza meg és fejlessze a tanuló
– formaérzékét, zenei képességeit (hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, érzékenységét a dinamika
és a hangszín változásaira, stílusérzékét, zenei képzelőerejét) és zenei kifejezőkészségét.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
–
népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, élményt adóan
megszólaltatni hangszerén,
–

hallás után zenét tanulni,

–
népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, tudatosan, elemzően
gyakorolni.
Rendelkezzék
–

az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással,

–
kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség, koncentráló képesség,
stílusérzék, fantázia),
–

a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési gyakorlattal.

Ismerje
–
a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a hangképzés,
hangsúlyozás, ritmus, a forma és a díszítés jellemző módjait, az előadás általános és különleges
sajátosságait, valamint a zenei improvizáció népzenénkre jellemző módjait,
–

a magyar népzene nyelvjárás-területeit és ezek stílusbeli jellemzőit,

–

a hangszeres zene szerepét a magyar nép zenei hagyományában,

–

a hangszeres népzene műfajait,

–

a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait,

–
a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez
kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét,
–

a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy kontrán),

–
a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszeregyütteseket,
valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek hangzását,
–

népzenénk múltját,

–

hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében,

–
alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének
kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit.
Legyen képes
–
dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított összetett formák
(például táncrend) szabályait,
–

legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre,

–

szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep),

–

tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre.

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló ismerje
–

a magyar népi vonós zene történetét,

–

a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és falvaink zenei életében,

–

a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát.

Legyen fogékony
–

más népek zenéjének befogadására.

Rendelkezzék
–
a népzenei gyűjtőmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó kapcsolatteremtő
képességgel, megfelelő előadói készséggel, szereplési tapasztalattal, állóképességgel.
Tudjon számot adni
–

választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának anyanyelvi szintű elsajátításáról.

CITERA

A citeratanítás szakirányú feladatai

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

a hangszer irodalmát, a hangzó vagy kottás formában közölt anyagok minél nagyobb részét,

–

a citerajáték jellegzetes hangsorait, pengetésformáit,

–
a játékot megelőző zenei elképzelést, a citera kezelésének jellegzetes mozgásformáit, és
tudatosítsa a tanulóban ezek kapcsolatát.
Alakítsa ki
–
a rendszeres napi munka szükségességét, megismertetve a tanulókkal a céltudatos gyakorlás
módszereit,
–
a könnyed hangszerkezelést, a helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgást, összehangolt bal- és
jobbkéz-játékot.
Fordítson figyelmet
–

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

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje
–

a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat,

–
a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános népzenei
gyűjteményeket, szakkönyveket,
–

hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását.

Legyen képes
–

a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására,

–

szólóban és zenekarban saját énekét kísérni,

–

szólóban és zenekarban táncot kísérni.

Ismerje
–
a citerazene különböző tájegységeinek (Dél-Alföld, Nagykunság, Nyírség, Dél-Dunántúl, Szlavónia,
Gyimes, Moldva) általános stílusjegyeit, a citerán leggyakrabban játszott dallamokat,
–

ismerje a kiemelkedő adatközlőket,

–
a „kiszedős” játék, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a húrlefogás, a parlando
rubato játékmód alapjait.
Rendelkezzék
–

biztos zenei memóriával,

–

megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel,

–

tánckíséreti tapasztalattal,

–

szereplési (színpadi) gyakorlattal.

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje
–

a citerán használatos valamennyi hangsort,

–

a citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit.

Legyen képes
–
igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a különböző dialektusok díszítésmódjainak,
játékmódjainak felhasználásával,
–

önállóan összeállításokat készíteni a különböző dialektusterületek dallamaiból.

Tudjon
–
hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani, tremolózni a
dallam megfelelő hangjain.

ELMÉLETI TANTÁRGYAK, TANSZAKOK

NÉPZENEI ISMERETEK

A népzenei ismeretek tanításának szakirányú feladatai

Fejlessze a tanuló
–

általános zenei képességeit: hallását, ritmusérzékét, intonációs képességét, zenei emlékezetét,

–

zenei gondolatvilágát, stílusérzékét, zenei ízlését, általános esztétikai érzékét.

Ismertesse
–

a hagyományokra jellemző dallamvilágot és az autentikus forrásokból származó néphagyományt.

Tudatosítsa
–

a hatékony, tervszerű és rendszeres munka szükségességét,

–

a népzene és műzene közötti hasonlóságokat és különbségeket.

Ösztönözze a tanulót
–

önálló munkára,

–

népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre,

–

a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására,

–

eredeti hangzó és videofelvételek gyűjtésére, tanulmányozására,

–

a rádió és televízió népzenei műsorainak figyelemmel kísérésére.

Követelmények a program elvégzése után

A tanuló ismerje
–

a magyar népzene stílusrétegeit, dialektusait és azok kisebb táji tagozódását,

–
a stílusrétegeken belül részletesen is ismerje a fontosabb dallamtípusokat, valamint a népzene és a
műzene kapcsolatát (zenetörténeti vonatkozású dallamok),
–
a magyar népzene műfajait (gyermekdalok, párosítók, népballadák, népszokások stb.), azok
jellemzőit,
–
a magyar népi hangszerek fajtáit, jellemzőit, illetve külső jegyeik és hangzásuk alapján ismerje fel
azokat,
–
a magyar népzenekutatás korszakait, képviselőit, azok főbb műveit és néhány kiemelkedő
adatközlőt,
–
a népzenei dialektusok földrajzi elhelyezkedését Magyarország 1913-as, vármegyék szerinti
térképén,
–

a tanult témákhoz kapcsolódó zenei és népzenei kifejezéseket, jelöléseket.

Legyen képes
–
hallás után népdal, illetve egyszerűbb hangszeres népzene lejegyzésére, illetve kottakép alapján
való leéneklésére, azok formai és tartalmi elemzésére,
–

kb. 150 népdal eléneklésére kotta nélkül.

NÉPRAJZ

A néprajztanítás szakirányú feladatai

Ismertesse meg a tanulókkal a magyar népi kultúra
–

kialakulásának folyamatát, történeti fejlődését,

–

a kultúra más területeivel való kapcsolatát,

–

helyét Eurázsia kultúrájában,

–

táji-történeti tagolódását,

–

tárgyi, szellemi és társadalmi emlékeit, tényeit és összefüggéseit,

–
a rokon népek és a Kárpát-medence népeinek az együttélés során létrejött kulturális
kölcsönhatását, kapcsolatát.
Mutassa be
–

a magyar néprajztudomány szakágazatait, társtudományait, intézményeit, főbb kézikönyveit.

Ösztönözze a tanulót
–

a néprajzi gyűjtés lehetőségeinek megismertetésével az önálló gyűjtő- és feldolgozó munkára.

Alakítsa ki
–

az önálló tájékozódás, problémamegoldás, véleményalkotás igényét és képességét.

Szoktassa a tanulókat
–

a rendszeres ön- és továbbképzésre (múzeumlátogatás, a szakirodalom figyelemmel kísérése stb.).

Segítse elő
–

más népek kulturális értékeinek megértését és befogadását.

Követelmények a program elvégzése után

A tanuló ismerje
–

a magyar nép fejlődéstörténetét, helyét Eurázsia, ezen belül a Kárpát-medence népeinek körében,

–

a magyar parasztság kialakulását és történetét napjainkig,

–
a hagyományos paraszti életmód gazdasági, társadalmi tényezőit, változásának
törvényszerűségeit,
–

a magyar népi kultúra tájait és népcsoportjait,

–

a népművészet fogalmát, kutatási területeit,

–

a folklór fogalmát, részterületeit,

–

a népzenének a népi kultúrában elfoglalt helyét és szerepét,

–

a néprajztudomány történetét, önállósult szakágazatait, intézményeit,

–

a néprajzi gyűjtés és kutatás nagy egyéniségeinek munkásságát.

Legyen képes
–

önállóan tájékozódni az érintett témakörök néprajzi szakirodalmában.

Ismerje
–
a néprajzi, ezen belül a népzenei gyűjtőmunka lehetőségeit, a gyűjtések rögzítésének,
rendszerezésének, feldolgozásának, felhasználásának módjait és lehetőségeit.

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

NÉPI JÁTÉK-NÉPSZOKÁS

(A/B változat 1-2. évfolyam)
„A” változat (1-2. évfolyam, 6-8 éves korosztály számára),
„B” változat (1-2. évfolyam, 8-10 éves korosztály számára).

A népi játék-népszokás tanításának szakirányú feladatai

A népi játék-népszokás tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg és éljék át a jeles
napokhoz, ünnepekhez, a munkaalkalmakhoz, a gazdasági évhez kötődő népszokásokat. Érezzék át a
hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon vegyenek részt a szokások eljátszásában.
Készítsenek az ünnepekhez tartozó hagyományos tárgyakat, tárgyi kellékeket. Ismerjenek meg
hagyományos népi játékokat és cselekvő módon vegyenek részt bennük. Ismerjék fel a népszokások, népi
játékok szerepét, fontosságát a természetes hagyományozódásban, a közösségi kapcsolatok kialakításában
és ápolásában. Éljék át a közösségi együttlétek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő
és hagyományőrző szerepét. Fedezzék fel, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány
összeköti őket a múlttal, és segít nekik kiigazodni a jelenben is.
Fejlessze a tanuló
–

értelmi képességét,

–

emlékezőtehetségét,

–

hallását,

–

zenei emlékezetét,

–

ritmusérzékét,

–

esztétikai ízlését,

–

értékítélő képességét,

–

szóbeli, írásbeli, képi kifejezőképességét,

–

kezdeményezőkészségét,

–

találékonyságát,

–

önállóságát,

–

koordinációs készségét,

–

helyes testtartását,

–

egyensúlyérzékét,

–

térérzékét,

–

ügyességét.

Alapozza meg
–

a nemzeti önismeretet, a nemzettudatot, a közösségtudatot, a tevékeny hazaszeretetet.

Bővítse a tanulók
–
művelődéstörténeti ismereteit, egyúttal segítse elő olyan emberi magatartás kialakítását,
amelynek lényeges eleme a hagyományőrzés, népi kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülése.
Segítse a tanulót
–

pozitív személyiségvonásai kialakításában, érzelmi, erkölcsi fejlődésében,

–
az emberi kisközösségek, társadalmi környezetük megismerésében és az abban való
eligazodásban,
–

a társadalomba való beilleszkedésben.

Ösztönözze a tanulót
–

aktív, kreatív részvételre a játéktevékenységekben, a népszokásokban,

–

önálló gyűjtőmunkára,

–
a lakóhely, a szűkebb pátria és a haza néphagyományainak ápolására, hogy a múlt tisztelete, a
szülőföld szeretete, a hozzá való kötődés erősödjék a tanulóban.

Követelmények a program elvégzése után

Ismerjen a tanuló
–
mozgásos játékokat (ölbeli gyermek játékai, hintázók, guggolós és kifordulós játékok, fogócskák,
ugró és szökellő játékok, sor- és láncjátékok, kapus- és hidasjátékok) különféle ügyességi és erőjátékok,
fogócskák, vonulások; az elsajátított játékok során fejlődjön ritmus- és térérzéke,
–
szellemi játékokat: szellemi-ügyességi játékokat (rajzolók, vonáshúzogatók, tanító rigmusok,
nyelvtörők, nyelvgyakorlók), beugratósokat, kitalálós játékokat, rejtő-kereső játékokat (gyűrűsdik,
bújócskák), tiltó játékokat; fejlődjön értelmi képessége a különböző szellemi játékok megismerésével,
–
eszközös játékokat: tárgykészítő játékokat, ügyességi játékokat, labdajátékokat, sportjellegű népi
játékokat (abroncshajtás, csigázás, ugrókötelezés, kapókövezés, gombozás), az eszközös játékok
elsajátításával fejlődjön ügyessége,
–
párválasztó játékokat (párválasztó kör- és társasjátékok, leánykérő játékok), hogy erősödjön
szabálytudata, közösségi magatartása,
–
kiolvasókat, mondókákat, fejlődjön emlékezőtehetsége, ritmusérzéke, erősödjön az anyanyelv
ismerete, szeretete, használja fel a tanultakat a különböző játéktevékenységek során,
–
köszöntőket, dramatikus népszokásokat, a jeles napokhoz, az ünnepekhez, a gazdasági év
szokásaihoz, a munkaalkalmakhoz fűződő népszokásokat:
=
Szent Mihálytól Szent András haváig a munkaalkalmakhoz kötődő népszokások (pl. szüret,
kukorica, tollfosztó, fonó),

=
karácsonyi ünnepkör hagyományai (pl. Miklós napja, Luca napi kotyolás, karácsonyi kántálás,
betlehemezés, névnapi köszöntők, újévi köszöntők, háromkirály-járás),
=

farsangi szokások (pl. farsangi köszöntők, alakoskodás),

=

húsvéti ünnepkör szokásai (pl. böjti játékok, villőzés, kiszehajtás, húsvéti szokások, komatálküldés),

=

pünkösdi ünnepkör (pl. májusfa állítás, pünkösdölés),

=

Szent Ivántól Kisasszony haváig (pl. Szent Iván napi tűzugrás, aratóünnepek).

Váljon fogékonnyá
–

a népszokások, népi játékok zenei anyagának elsajátításával a népzene befogadására.

Ismerje
–

a népszokásokhoz kapcsolódó alapfokú néprajzi tudnivalókat,

–

lakóhelye hagyományait.

Tudjon készíteni
–

az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó tárgyi kellékeket,

–

a játékokhoz szükséges, néhány könnyen elkészíthető eszközt, játékszert.

Cselekvő módon vegyen részt
–

a népi játékok eljátszásában,

–

népszokások stílusos, hagyományhű előadásában.

Alakuljon ki benne
–

képzelőerő,

–

koncentrálóképesség,

–
a meghallgatott, illetve látott eredeti felvételek (népi játékok, népszokások) stílusát követő előadói
készség.
Tudjon
–

ritmusgyakorlatokat végezni, a tanult ritmusképleteket felismerni,

–

egyenletesen járni (negyedes, nyolcados járás),

–
egyszerű kar- és lábmozgásokat (pl. lépés, dobbantás, taps), egyszerű mozgáselemeket
összekapcsolni (pl. egyenletes járás közben különböző ritmusképleteket tapsolni, dobogni zenére, illetve
énekre).
Szerezzen tapasztalatot
–

a népköltészet köréből egyéni olvasás alapján is,

–

hallgasson, illetve lehetőség szerint nézzen meg minél több eredeti felvételt a népszokásokról.

Legyen képes megfogalmazni segítséggel
–

ismereteit és gyűjtőmunkájának eredményeit életkorának megfelelő szinten,

–
a népköltészeti alkotások legfontosabb jellemzőit (pl. művek keletkezése, műfajai, költői eszközök,
szerkezeti sajátosságok),
–

a népköltészet és műköltészet különbségeit néhány jellemző jegy alapján.

KAMARAZENE

A népzene tanításában a kamarazenének kiemelt jelentősége van, hiszen a hagyományos népzenei
gyakorlatban is fontos szerepe van két vagy több hangszer együttes játékának, másrészt pedagógiai
szempontból is előnyökkel jár a megszerzett egyéni tudás ilyen formában történő felhasználása. A gyűjtés

technikai nehézségei miatt a népi kamarazenélés világából jóval kevesebb hangzó forrás maradt fenn, mint
a vokális népzenéből vagy a szolisztikus hangszeres zenéből. Emiatt a helyi adottságoknak és elvárásoknak
megfelelően, elsősorban az autentikus formákon belül maradva a tanár elképzeléseit kell érvényesíteni. A
népi kamarazenélésben nincsenek szigorú kötöttségek a hangszerek összetételére vonatkozóan.

A népi kamarazene-tanítás szakirányú feladatai

Népszerűsítse
–
a társas zenélés hagyományos formáit, ösztönözze a tanulókat együtt muzsikálásra, akár saját
örömükre, akár színpadi ének- vagy tánckíséret céljait szolgálva.
Készítse fel a tanulókat
–

a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére,

–

a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű elsajátítására és megszólaltatására.

Járuljon hozzá
–
a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével a
tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához.
Ismertesse meg a tanulókat
–
a hangszeres népzene világával, gyakoroltassa a hangzó anyagok, kották egyéni és közös
feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag folyamatos, dallam-, ritmus- és stílushű
megszólaltatását, fejlesztve az igényességet a jó hangzásra, lendületes megszólalásra,
–

az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival.

Fordítson figyelmet
–
az egymás játékához, valamint az énekesekhez vagy táncosokhoz való alkalmazkodásra. A
kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az iskolai és más rendezvények műsorait.

Követelmények a program elvégzése után

A tanuló legyen képes
–

hangszerét önállóan hangolni,

–
a szólista vagy zenésztársa jelzésére játékát pontosan megkezdeni és befejezni, tempót váltani,
illetve ezekhez pontos és jól értelmezhető jelzéseket adni,
–

hibáit önállóan korrigálni, szólamába visszatalálni,

–
önállóan, tisztán intonálni, pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, szólamát magas
szintű hangszertudással, stílusérzékkel megszólaltatni,
–

állandóan figyelemmel kísérni az együttes összjátékát,

–

saját szólamát önállóan megtanulni és kigyakorolni akár kotta, akár hangzóanyag alapján,

–

iskolai tanulmányai befejezésével a kamarazene önálló művelésére.

Rendelkezzék
–

a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, alkalmazkodóképességgel,

–

a játszott népzenei anyagra vonatkozó formai ismeretekkel,

–

kottaolvasási, illetve hangzóanyag feldolgozási készséggel.

ZENEKAR

A zenekari foglalkozások alapvető célja az, hogy a tanulókat megismertessék egyéni tudásuk magasabb
szintű, közösségi alkalmazásának módjaival, a zenekari muzsikálásban rejlő örömökkel, és felkészítsék őket
arra, hogy a későbbiek során amatőr vagy professzionális együttesekben működjenek. A zenekari játék
során a tanulók a hangszeres zene mellett megismerhetik a népzene világának énekelt dallamait, a
táncokat, a hangszeres zenével összekapcsolódó népszokásokat. Mivel a hangszeres népzene gyűjtése
viszonylag későn kezdődött meg, és az együtt megszólaló hangszerek tekintetében nincsenek szigorú
szabályok, nagy szerepe van a tanár elképzeléseinek, illetve az állandóan formálódó zenei-népzenei
közízlésnek. A zenekari játék alkalmat ad a gyakorlatlanabb tanulónak is a zene élvezetére, a fejlődésre, az
egyénileg tanult zenei formák kipróbálására és alkalmazására, fejlesztve az egymás iránti odafigyelés,
nyitottság képességét.

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai

Megismerteti a tanulókat a népzenében használatos alapvető zenekari játékmódokkal, az ének- és
tánckíséreti formákkal, a különböző hangszerek szerepével, előadói hagyományaival a népzene
dialektusain belül.
Kialakítja a speciális népzenei „zenekari hallást”, a figyelemmegosztás képességét.
Felkészíti a tehetségesebb tanulókat professzionális népzenei együttesekben való játékra.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje
–

a zenekari játékban részt vevő hangszerek sajátságait,

–

az alapvető zenekari játékmódokat, kíséreti formákat,

–
a népzenei stílusok és dialektusok előadói hagyományait, a gyűjtött anyagot hangzó és kotta
formában,
–

a különböző dialektusterületekre alapvetően jellemző hangszeres és énekelt dallamokat, táncokat,

–
a zenekaron belüli kommunikáció sajátos formáit, tudjon társainak jeleket adni, illetve értse és
alkalmazza társainak jelzéseit.
Legyen képes
–
szólamát helyes tempóban, dallam- és stílushűen, az adott műben a zenekar egészében betöltött
funkciója szerint eljátszani,
–
hosszabb időn keresztül is figyelemmel kísérni társainak játékát, alkalmazkodni a dallam- és
ritmusváltásokhoz, hibáit önállóan, társainak minél kevesebb problémát okozva kijavítani,
–

az újonnan tanulandó zenei anyagot önállóan feldolgozni.

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje
–
valamennyi dialektus alaprepertoárját, tudjon improvizatív módon is részt venni a zenekari
játékban, kövesse az előre meg nem beszélt változásokat, illetve tudja vezetni a zenekart ilyen
szituációban is.
Tudjon
–

zeneileg kommunikálni énekesekkel, táncosokkal, zenekari szólistákkal.

Legyen képes
–

felnőtt amatőr zenekarban játszani,

–

önálló kamarazenekari produkcióban részt venni.

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó elektroakusztikus
zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a
különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja
készségeiket és gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek
átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása
mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a
zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a
tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására,
befogadására készítsen fel.

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése.
A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a
hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti
érzékenység kialakítása).
A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése.
A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása.
Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása.
A zenei műszavak és jelentésük megismertetése.
A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése.
A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene
történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése.
A kortárs zene befogadására nevelés.
A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése.
Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ízlésének formálása.
A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való ösztönzés.
A társművészetek iránti nyitottság kialakítása.

A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben.
Tehetséggondozás.
A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.
A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése.
A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése.
Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein.
Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való előkészítés,
ösztönzés.
Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási intézményekkel.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI

Tanszakok:
–

szintetizátor-keyboard,

A képzés időtartama:
–

szintetizátor-keyboard tanszakon:

„A” tagozaton 8 év (2+6 évfolyam),
„B” tagozaton 8 év (3+5 évfolyam),

(Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző évfolyamait. A
képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A „B” tagozat első számjegye az
„A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B” tagozatra a tanulót az alapfok 2. évfolyamától
javasolt irányítani.)

ÓRATERVEK
SZINTETIZÁTOR-KEYBOARD TANSZAK

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

-

2

2

2

2

2

2

Kötelező vagy
2
kötelezően
választható tárgy

2

2

2

2

2

2

2

Választható tárgy 2

2

2

2

2

2

2

2

Összes óraszám

2-4

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Főtárgy

2-4

Főtárgy: szintetizátor-keyboard (egyéni).

Kötelező tárgy: szolfézs.
Kötelezően választható tárgyak:

–
elméleti: szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció
(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók);
–

gyakorlati: zongora vagy egyéb második hangszer, kamarazene, zenekar,

Választható tárgyak: szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció
(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második hangszer, kamarazene,
zenekar, kórus; szintetizátor, számítógépes zene.
(Zenei ismeret: a szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció
tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket
tartalmazó helyi tanterv készíthető.)
Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások.

A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMÁRA ÉS KÉPZÉSI IDEJÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

„A” és „B” tagozat
A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő.

Főtárgy:
„A” tagozaton: minimum 2x30 perc
„B” tagozaton: minimum 2x45 perc
[A közoktatási törvény 52. § (9) bekezdés a) pontja alapján: egyéni – egy-három tanuló részére szervezett
– foglalkozás tartható.]

Kötelező tárgy:
a képzési idő 2x45 perc
„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig
„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig

Kötelezően választható tárgy:
„A” tagozaton az 5-6. évfolyamon
elmélet: minimum 1x45 perc

Választható tárgy:
az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás
„B” tagozaton
elmélet: minimum 1x45 perc
gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy
minimum 1x30 perc (egyéni)

Hangszeres előkészítő
egyéni: 2x30 perc
csoportos: 2x45 perc

Kamarazene:

minimum 1x45 perc
A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő.

Zenekar:
minimum 2x45 perc

Zongora, második hangszer:
minimum 1x30 perc

SZINTETIZÁTOR-KEYBOARD

A szintetizátor tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az elektronikus zenei hatások felismerésére,
befogadására és ilyen jellegű zenei önkifejezésre.

A szintetizátor-keyboard, digitális zongora tanításának szakirányú feladatai

–
Ismertesse meg a tanulókkal a hangszer sajátosságait, és alakítsa ki a hangszer biztonságos
kezelését,
–

alapozza meg a biztos technikai tudást a zeneelmélettel való szoros összefüggésben,

–

adjon teret, lehetőséget a zenei fantázia kibontakoztatására, kreativitásra,

–
a klasszikus zeneelméleti rendszeren keresztül vezesse rá őket a tánc- és jazz-zenei összefüggések
logikájára,
–
ismertesse meg a főbb tánc- és jazz-zenei stílusok sajátosságait, összevetve azokat klasszikus
zenetörténeti előzményeikkel,
–
biztosítson olyan szilárd elméleti, technikai, gyakorlati tudásanyagot, amely a számítógép és MIDIberendezések zenei alkalmazási területén is használható,
–
adjon lehetőséget arra, hogy a fiatalok rajongása a szintetizátor iránt ne korlátozódjék csak a
könnyűzene és a jazzművészet területére, hanem a szerzett zenei műveltség bármikor komolyzenére
váltható legyen.
Az oktatás ismertesse meg a tanulókkal
–

a szintetizátor-keyboard múltját, fejlődési szakaszait,

–

a hangszer felépítési sajátosságait,

–

a legfontosabb érintésvédelmi szabályokat.

Alakítson ki
–

könnyed klaviatúra- és funkciókezelést,

–

önálló hangszín- és ritmuskezelést,

–

kielégítő improvizációs készséget,

–

megfelelő játéktechnikai biztonságot.

Fordítson figyelmet
–

a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására,

–

a lapról olvasási készség fejlesztésére,

–

a tudatos zenei memorizálásra,

–

a művek zeneileg igényes kidolgozására,

–

a rendszeres társas muzsikálásra.

Tanítsa meg a tanulókat a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra.

Követelmények a program elvégzése után

Az „A” tagozat végén
A tanuló ismerje
–
a szintetizátor-keyboard múltját, fejlődési szakaszait (monofon-polifon szintetizátorok, zenei
számítógépek),
–

a tánc- és jazz-zenei stílusokat, stílusirányzatokat, a zeneszerzők és előadóművészek munkásságát,

–

a legelemibb érintésvédelmi szabályokat,

–
a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei
műszavakat és ezek jelentését,
–
a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni
azokat.
Legyen képes
–

a zenei anyag kottahű előadására,

–

más hangszerekkel együtt játszani, kisebb zenekarokba beilleszkedni,

–
repertoárjának egyharmad részét kotta nélkül is eljátszani és ennek az anyagnak az állandó kézben
tartására,

–

a szintetizátor-keyboard funkcióinak kezelésére,

–

az előadott művek önálló hangszín- és ritmuskezelésére,

–

megfelelő technikai tudásszintet elérni, mely az improvizációs gyakorlatokhoz szükséges.

Rendelkezzék
–

megfelelő előadókészséggel, ritmus- és periódusérzékkel,

–

jó zenei hallással,

–

művészi előadókészséggel, kreativitással,

–

vizuális, koncentráló- és memorizálóképességgel,

–

a hangszer megszólaltatásához szükséges alapvető elektrotechnikai ismeretekkel.

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül)
A tanuló ismerje
–

szélesebb körben a különböző szintetizátorok működési elvét, programozását,

–

a klasszikus zeneszerzők munkásságát.

Legyen képes
–

repertoárjának nagy részét kotta nélkül is eljátszani,

–

repertoárjának egy részét transzponálni,

–

repertoárjának egy részét improvizálni,

–

összetettebb harmóniavezetésű darabokat játszani.

Rendelkezzék önálló harmóniaszerkesztési készséggel.

HANGSZÍNSZOLFÉZS

A hangszínszolfézs tanításának célja:
–
a tantárgy sajátos eszközeivel hozzájárulni a főtárgyi tanulmányok elmélyítéséhez, a tanuló
szakmai ismereteinek bővítéséhez, képességeinek, készültségének, kritikai érzékének fejlesztéséhez,
–

fejleszteni a tanulók hallási képességeit a hangszínérzékelés területén,

–

megismertetni a tanulókat napjaink és a közelmúlt zenéjének sokszínű hangzásvilágával,

–
megismertetni a tanulókat a legfontosabb hangzási tulajdonságokkal (hangszín, hangmagasság,
hangzási felület, térbeli megjelenés),
–

szempontokat adni a hangjelenségek sokaságában való eligazodáshoz,

–
segíteni a tanulókat újszerű zenei tartalmak befogadásában, felkelteni a kortárs zene iránti
érdeklődést,
–
olyan zenei gondolkodás kialakítása, amely a XX. századi zenehallgatási körülményeket figyelembe
veszi, és segíti a tanulót a hangzásjelenségek megítélésében az elektroakusztikus hangkeltés és
hangvisszaadás valamennyi területén.

A hangszínszolfézs tanításának szakirányú feladatai

–

Szembesíteni a tanulókat hangjelenségek sokaságával zenei és egyéb példákon keresztül,

–
megismertetni a tanulókkal a legátfogóbb hangzási tulajdonságokat (hangszín, hangmagasság,
hangerő stb.), szempontokat adni a hangjelenségek osztályozásához,
–

fejleszteni a tanulók hangszínek, hangminőségek iránti érzékenységét és hangszínmemóriáját,

–

gyakoroltatni különféle hangjelenségek különféle szempontok szerinti osztályba sorolását,

–
megismertetni a tanulókkal a hangok legfontosabb fizikai tulajdonságait, szemléletesen bemutatni,
hogy a fizikai és a hangzási sajátosságok között összefüggés van,
–
alkalmat teremteni hangzási térélmények megtapasztalására, térben folyó hangzási történések
jellemzésére, osztályozására,
–

ismereteket adni hangfelvételek készítésének alapvető zenei, esztétikai követelményeiről,

–

módot adni, hogy az elsajátítandó tudnivalók minél több zenei élményhez kapcsolódhassanak.

Követelmények a program elvégzés után

A tanuló ismerje
–
a legáltalánosabb hangzási tulajdonságokat (hangszín, hangmagasság, hangzáserősség, hangzási
felület, térbeli megjelenés),
–

a hangjelenségek alapvető fizikai paramétereit (frekvencia, amplitúdó, spektrum),

–

a fizikai paraméterek és a hangzási sajátságok közti alapvető összefüggéseket,

–

a hangjelenségek osztályozását fizikai jellemzőik szerint.

A tanuló ismerje fel hallás után az alábbi alapvető hangszínosztályokat:

–

harmonikus hangzások, inharmonikus hangzások, zajok,

–
gyors felfutású hangok, lassú felfutású hangok, kitartott hangok, impulzusszerű, rövid hangok,
gyors lecsengésű hangok, lassú lecsengésű hangok,
–

statikus hangzások, az időben változó spektrumú hangzások,

–

pontszerű hangzások, a teret kitöltő hangzások, közeli hangzások, távoli hangzások.

Legyen képes
–

felismerni és memorizálni különböző hangszíneket,

–

különféle karakterű hangzásokat jellemezni, ismérveik alapján a megfelelő osztályokba besorolni,

–

rezgésjelenségek fizikai adatai alapján hangminőségre következtetni,

–

hangjelenségek hangzási sajátságai alapján fizikai jellemzőkre következtetni,

–

a hang fizikai paraméterváltozásaihoz hozzárendelni a megfelelő hangszínváltozásokat,

–

megszerzett ismeretei alapján zeneműveket elemezni.

Rendelkezzék
–

a számítógépes zene új hangzásaira is nyitott, sokoldalúan kiművelt hallással,

–

megfelelő jártassággal a kortárs zeneirodalomban felhasznált, új hangzások területén,

–

hangfelvételek minőségének megítéléséhez szükséges kritikai érzékkel.

SZOLFÉZS

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás kialakítása,
amely segíti a zenét tanuló tanulót a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában.
A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy
–

az általános zenei képességek fejlesztését, és

–

a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi.

Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és
befogadásának örömével.

A szolfézstanítás szakirányú feladatai

–
A tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának kibontakoztatása,
nemzeti identitástudatának megalapozása,
–

átfogó zenei műveltség kialakítása,

–

a hangszertanulás segítése,

–

a társművészetek iránti nyitottság megalapozása,

–
a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind
reprodukálásban) az alábbi területeken:
=

ritmus-metrum,

=

tiszta intonáció,

=

tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök),

=

dallamhallás,

=

többszólamúság-harmóniaazonosítás,

=

zenei olvasás-írás,

=

zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika),

=

zenei memória,

=

rögtönzés,

=

zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése),

–

a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra.

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, a későbbi
öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni.

Követelmények a program elvégzése után

Általános követelmények
Rendelkezzék a tanuló
–
teszi,

olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé

–
mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt biztosítanak a
zene stílushű megszólaltatásához,
–
olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képességkészség szintjének megfelelő zenei feladatokat,
–

a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I).

Követelmények az alapfok elvégzése után

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). Tudjon tájékozódni
ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is.
Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott ritmus,
egyszerűbb átkötések (K).
Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J).
Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K).
Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I).
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4 #, 4 b-ig (K).
Ismerje a pentaton hangsort (J-I).
Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I), ismerje a modális
hangsorokat (J-I).
Tudja megállapítani a hangnemeket, hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K).
Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban:
–

ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K),

–
ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim
hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J).
Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a dominánsszeptim-hangzat
felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok megfordításait csak ismeret szinten.)

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K).
Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I).
Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni hangszeres anyagához
kapcsolódóan is (J-I).
Ismerje a funkciós vonzást (I).
Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát (J-I).
Tudjon lejegyezni:
–

rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel (K),

–

igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K).

Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K).
Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni):
–

a magyar népzene stílusjegyeit,

–

a periódus fogalmát,

–

a kis formákat,

–

a triós formát,

–

a szonátaformát,

–

a rondót,

–

a barokk és klasszikus táncokat (J-I).

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők,
műfajok ismeretével (J-I).
Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi zenét.

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket.

Zenei anyag

Tudjon
–

20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül),

–
20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes vagy hangszeres előadásban
megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan:
a) középkor,
b) reneszánsz,
c) barokk,
d) klasszika,
e) romantika,
f) XX. század.
(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű művekből.)

Hangszeres tanszakok „B” tagozat

„Hosszú” tanszakok
(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához.)

Tudjon a tanuló 10 – periódus terjedelmű – barokk és klasszikus dallamot fejből szolmizálni, szöveggel
előadni.
Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni.
Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle moll hangsor).
Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b előjegyzésig.
Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és fordításaikat; a dominánsszeptimés a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, oldással.
Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 meghallgatás alapján.
Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és mollban.
Tudjon lejegyezni
–
hangköz- és hangzatmenetet – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 4-5
meghallgatás alapján,
–
kétszólamú dallamot – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 6-8
meghallgatás alapján.
Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és ábécés
nevekkel.
Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni.
Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció.
Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit.
Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal.
Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni műveket.
Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló alkalmazására.

„Rövid” tanszakok
Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve:
Tudjon lejegyezni
–
hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat, 4-5
meghallgatás alapján,
–

kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, 6-8 meghallgatás alapján.

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és
ábécés nevekkel.

Követelmények a továbbképző „A” tagozat évfolyamainak elvégzése után

Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, hangszeres
darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és -képleteket (K).
Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb ütemekben (K).
Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I).
Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatív és abszolút rendszerben (alterációkban is) 7 #, 7 b-ig
(K).
Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni:
–

melizma,

–

főhang,

–

váltóhang,

–

átmenőhang (J-I).

Ornamensek (I).
Ismerje a kvintkört (J).
Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I).
Ismerje
–

az egészhangú skálát,

–

az akusztikus hangsort,

–

a modellskálákat,

–

a Reihe-t (J).

Tudja
–

a dodekafónia,

–

az aranymetszés fogalmát (J-I).

Ismerje
–
a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú szűkített szeptim),
ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről és felépíteni abszolút rendszerben (K),
–

a cluster fogalmát.

Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében:
–

ismerje fel a funkciókat hallás után (K),

–

ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J),

–

ismerje az alterációk szerepét (J-I),

–

ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt kottakép alapján (J-I).

Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit:
–

alterációk,

–

tercrokonság (I).

Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I).
Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát.
Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is.
Ismerje
–

a barokk szonátaformát,

–

a Scarlatti-féle szonátaformát,

–

a klasszikus szonáta-rondót és a

–

romantikus szonátát (I-J).

Tudjon lejegyezni
–

könnyű klasszikus periódust funkciót jelző basszussal,

–

könnyű romantikus dallamot vagy szemelvényt (K).

Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot.
Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők,
műfajok ismeretével (I-J).
Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. Tudja ezeket
néhány társművészeti alkotással összekapcsolni.

Zenei anyag

Tudjon a tanuló
–
20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új stílusút, ebből néhány
parlando, rubato, díszített népdalt),
–

ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a következőkből:

=

gregorián zene,

=

reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus),

=

a középkor hangszeres világi zenéje,

=

kora barokk (Monteverdi, Pucell),

=

barokk:

-

J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek),

-

Händel (oratórium, concerto),

-

Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso),

=

klasszicizmus:

-

szonáta,

-

szimfónia,

-

kamarazene,

-

opera,

-

versenymű,

=

romantika:

-

zongoramuzsika (Chopin, Liszt),

-

dal,

-

szimfonikus költemény,

-

opera,

=

a századforduló zenéje:

-

impresszionizmus,

-

második bécsi iskola,

=

Bartók, Kodály, Sztravinszkij,

=

kortárs zeneszerzők.

Követelmények a továbbképző „B” tagozat évfolyamainak elvégzése után (a követelményrendszer
kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához)

Tudjon a tanuló
–

30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni,

–

5 műdalt – különböző zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni.

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni formailag és
harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni.
Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni.
Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni.
Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, tudjon ütemezni.
Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben.

Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és
énekelni.
Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni.
Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel.
Tudjon lejegyezni
–

barokk kétszólamú idézetet,

–

klasszikus zenei szemelvényt,

–

XX. századi dallamot.

Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is.
Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel.
Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni.
Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is.

ZENEELMÉLET

A program célja, hogy
–

biztosítsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy művelt, zeneértő emberré válhasson,

–
érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó tanulókat
neveljen,
–

mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek kapcsolatára,

–

adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához,

–
tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a zeneművészeti
szakközépiskola zeneszerzés tanszakára.

A zeneelmélet-tanítás szakirányú feladatai

–

Fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó-, elvonatkoztató- és rendszerező-képességet,

–
a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, dallam,
ritmika, forma stb.),
–
ismertesse meg a tanulót – zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe véve – az
európai zenetörténet más korszakaival is,
–
alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket – egy-egy tanulmányi időszaknak
megfelelően – a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni,
–
ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló zenei
gondolatokat fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység),
–
segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában
(dallamvezetés, forma, harmónia, hangnem stb.).

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje fel
–

a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia- és formavilágának alapvető jelenségeit,

–

hallás után a tanult zenei formákat,

–

hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat.

A tanuló legyen képes
–
az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti ismereteket
az előadásban tudatosan alkalmazni,
–

a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából,

–

egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együttjátékra,

–

diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni.

A tanuló tudja
–
diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal vagy
négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben),
–
egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után részletesen
elemezni,
–
az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat játszani,
diktálás után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig).

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje meg
–

a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján),

–

a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach-invenciók és -fúgák alapján),

–

a diatonikus összhangzattant, s egy-egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül,

–

a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül,

–

a XX. század alapvető zenei irányzatait.

A tanuló legyen képes
–

a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni,

–

kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni,

–

a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni.

A tanuló tudja alkalmazni az általa tanult hangszeres darabok elemzése során – vagy új mű esetében – a
zeneelmélet tárgyban szerzett ismereteit (formai, harmóniai, dallami).

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának a célja, hogy
–
a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak
a további (egyéni) önművelésre, valamint a zene aktív (öntevékeny) művelésére,
–
legyen lehetőségük zenei műveltség szerzésére azoknak is, akik nem tanultak hangszert, illetve
egyéb elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb intenzitással képesek hangszeres tanulmányokat
folytatni.

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai

–

A zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése,

–

hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése.

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb
megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stílusjegyeire,
társművészeteire, mestereire, alkotásaira.
Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a tanulókat
–

rendszeres hangverseny- és operalátogatásra,

–

a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására,

–

a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre,

–

értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására,

–

aktív társas muzsikálásra.

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene bármely
műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud.
Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt a kortárs zenében (és társművészetekben).
Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát.

Követelmények a program elvégzése után

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stíluskorszakban.
Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes tematikus
részleteit.
Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez,
formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket.
Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek
idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben.

Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben rögzítse a szaktanár az
adott tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, szerkezetének, a csoport összetételének,
teljesítőképességének figyelembevételével.

IMPROVIZÁCIÓ

Az improvizálás és a komponálás a zenealkotás kétféle lehetősége.
Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad
különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat
finomítására, csiszolására nyílik lehetőség.
A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó gondolkodás
kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a gyors reagálókészséget.

Az improvizáció tantárgy szakirányú feladatai

–
Az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, kiegészítve
kompozíciós feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, különös tekintettel az
interdiszciplináris kapcsolatokra,
–
az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal
összhangban – kölcsönhatás formájában – szerepet kell kapnia a képzés teljes folyamatában,
–

a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése,

–

a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése,

–

bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) fejlesztése,

–
a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) zeneművekben való
felismerése és kreatív alkalmazása,
–
tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a stílusokban
való önálló rögtönzőkészség megszerzése,
–

az interpretációs készség fejlesztése,

–

a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése,

–

a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése.

Követelmények a program elvégzése után

Az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló
–

ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait,

–

ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat,

–
sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a hangszeres
tárgyakkal szinkronban tanul,
–
ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a meggyőző és
hiteles zenei megnyilatkozáshoz,
–

ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz- és a népzene sajátos nyelvezetének alapjait,

–

legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni,

–

ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit,

–
az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei
gondolatokat megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra,
–
legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és
törvényszerűségeket, gazdagítva ezáltal saját személyiségét.
„B” tagozatos tanulók számára ezen túlmenően követelmény az évenkénti tananyag – minőségben és
mennyiségben egyaránt – maximális szintű elvégzése.

A továbbképző évfolyamok elvégzése után

A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, sajátos zenei
megnyilatkozásra és igényes interpretálásra.
A „B” tagozatos tanulók számára követelmény az „A” tagozatos anyag – minőségben és mennyiségben
egyaránt – maximális szintű elvégzése.

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai

VONÓS KAMARA

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben egyéb
tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik.

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a
kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és
megszólaltatására.
Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a
kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a
társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására.
A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon
hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához.
A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a vonós
kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról.
Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat.
Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg
igényes megszólaltatására.
Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra.
Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz leggyakrabban
társított egyéb hangszerek sajátosságait.
Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban.
A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási és egyéb intézmények
rendezvényeinek műsorát.

Követelmények a program elvégzése után

A kamarazene, mint választható tárgy esetében
A tanuló legyen képes

–

önállóan hangolni,

–

beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni,

–

jól értelmezhetően be- és leinteni,

–

pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani,

–

új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján,

–

saját maga jelezni a tempóváltozásokat,

–
hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szólamába
visszatalálni,
–

önállóan, tisztán intonálni,

–

a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni,

–

figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között,

–

figyelemmel kísérni az együttes összhangzását,

–

az életkori sajátosságnak megfelelő szintű kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni,

–

a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni,

–

szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni,

–
megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan
elsajátítani,
–

zenei tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére.

Rendelkezzék
–

a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel,

–
a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika,
artikuláció, stílus stb. terén,

–

a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel,

–

minimális partitúraismerettel.

Legyen tisztában
–
a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek
intonációs sajátosságaival,
–

a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és hangzásával.

Ismerje
–
a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni és
leírni azokat,
–

az egyes tételtípusok jellegzetességeit,

–

a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását.

Kamarazene, mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül)

Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat.
A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől.
Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola kölcsönös
alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- és játékmódját.
Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szükséges movimento
ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indítása), valamint a vonóvibratót (a kötőív alatt
staccato ponttal jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő, lágy, alig érzékelhető elválasztása).
Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal összehangoltan, egyszerű
ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni.

Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani.

ZENEKAR

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok és a
továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás
felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak.
Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és technikai
eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is.
Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből.
Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra.
Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot.
Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát.

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal.
A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása.
A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása.
A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése.
Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása.

Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra.
A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes hang-szerkezelés
kialakítása, egységesítése.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló ismerje meg
–

a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit,

–

az alapvető zenekari játékmódokat,

–

az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait.

Legyen képes
–
szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében betöltött
funkciója szerint eljátszani,
–

a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együttjátékra irányítani figyelmét,

–

a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni.

Tudja alkalmazni
–

az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket,

–
a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet a többszólamúságra, a dinamikai és ritmikai
folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás differenciálására,
–

a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát.

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
–

felnőtt amatőr zenekarban játszani,

–

részt venni önálló kamarazenekari produkcióban.

Alkalmazza tudatosan
–

a zenekari kommunikációs láncot,

–

a zenekari rubato játékot.

TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

1. 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.

2. 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.

3. 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.

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

BALETT TANSZAK

A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12 évfolyam

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2

2

3–4

3–4

3–4

3–4

3–4 3–4

2

2

2.

Klasszikus balett
Balett-előkészítő
gimnasztika

3

3

Népi gyermekjáték

1

1

Továbbképző

Tánctörténet
Szabadon választható
tantárgy

1

1

1

1

Köt. vál. tant.

1

1

1

1

4–6

4–6

4–6

4–6

Összesen

4

A tanszak tantárgyai

Kötelező tantárgyak:
– Klasszikus balett
– Balett-előkészítő gimnasztika
– Népi gyermekjáték
– Tánctörténet

4

4

4

8.

1

1

1

1

4–6 4–6

9.

10.

3–4

3–4

1–2

1–2

4–6

4–6

Kötelezően választható tantárgyak:
– Néptánc
– Társastánc
– Modern-kortárs tánc

Szabadon választható tantárgy:
A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya.

MODERN-KORTÁRS TÁNC TANSZAK

A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12 év

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

1.

2.

2.

Továbbképző
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Modern tánc
tantárgyak
Táncelőkészítő
gimnasztika

4

4

Esztétikus testképzés

4

4

Jazz-technika

4

4

4

4

Graham-technika

1–2 1–2

Limón-technika

1–2

1–2

1–2

1–2

1

1

1

1

4–6 4–6

4–6

4–6

Kortárs tánc 2

1–2 1–2

1–2

1–2

Graham- vagy
Limón-technika

1–2 1–2

Kontakt-technika

1–2 1–2

Modern jazz-technika
Improvizáció

1

1

Kompozíció
Tánctörténet
Összesen

1
4

4

4

4

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

1

Kortárs tánc
tantárgyak
Kreatív gyermektánc
Kortárs tánc 1

Kontakt technika

1

1–2

1–2

Improvizáció

1

1

Kompozíció

1

1

4–6

4–6

Tánctörténet
Összesen

1
2

2

2

2

4

4

4

4

1

1

4–6 4–6

A tanszak tantárgyai

A modern-kortárs tánc tanszak 12 éves képzése során a tanulók megismerkedhetnek az igen összetett és
sokrétű, több irányzatot felvonultató modern-kortárs tánc világával.
Az intézmények a modern tánc, illetve a kortárs tánc oktatása közül saját lehetőségeik alapján
választhatnak.

Kötelező tantárgyak:

Modern tánc
– Táncelőkészítő gimnasztika
– Esztétikus testképzés
– Jazz-technika
– Graham-technika
– Limón-technika

– Kontakt-technika
– Modern jazz-technika
– Improvizáció
– Kompozíció
– Tánctörténet

Kortárs tánc
– Kreatív gyermektánc
– Kortárs tánc 1.
– Kortárs tánc 2.
– Graham-technika
– Limón-technika
– Kontakt-technika
– Improvizáció
– Kompozíció
– Tánctörténet

NÉPTÁNC TANSZAK

A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy

Népi játék, néptánc

Előképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2

2

3–4

3–4

3–4

3–4

3–4

3–4

3–4 3–4

1

1

1

1

Folklórismeret

Továbbképző

Tánctörténet

1

8.

Szabadon választható
tantárgy

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Összesen

2–4

2–4

4–6

4–6

4-6

4–6

4–6

4–6

4–6 4–6

Főtárgy:
– Népi játék, néptánc

Kötelező tantárgyak:

10.

3–4

3–4

1

1

1

1

4–6

4–6

1

Kötelezően választható
tantárgy

A tanszak tantárgyai

9.

1

– Folklórismeret
– Tánctörténet

Kötelezően választható tantárgyak:
– Népi ének
– Folklórismeret
– Tánctörténet
– Kinetográfia

Szabadon választható tantárgyak:
A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya.

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJELSZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

Fejlessze

– a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját,
– testi-lelki állóképességét,
– kapcsolatteremtő képességét.

Neveljen
– egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat,
– táncművészetet értő közönséget,
– táncot szerető fiatalokat.

Készítsen fel
– a szakirányú továbbtanulásra.

Az alapfokú táncművészeti oktatásnak nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a
tehetséges tanulók pályára irányítása, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra ösztönzése.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

1. Az 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.

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja
A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell
meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem
felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.

3. 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, illetve párban – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet
elérte.
Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból
megszerzett művészeti záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól felmentés
adható.

4. Előrehozott vizsga
Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes
befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga.
Táncművészeti ágon tánctörténet tantárgyból előrehozott záróvizsga szervezhető.

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése
A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön
osztályzattal kell minősíteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból 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 vizsgatantárgy
vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve
vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a
vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem
teljesítette.

BALETT TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A balett tanszak célja, hogy a tanuló a klasszikus balett speciális harmóniát igénylő, fegyelmezett, tudatos
mozgásnyelvét, tánctechnikáját elsajátítsa.

Feladata
Ismertesse meg a tanulóval
– mozgásszerveinek a funkcióját,
– a különböző mozgásformák összekötését,
– a klasszikus balett lépésanyagát,
– a táncstílusok sokféleségét,
– a különböző tánctechnikák mozgásformáit,
– a tánc történetét.
Fejlessze a tanuló
– technikai adottságait,
– mozgásemlékezetét,

– testi-lelki teherbírását,
– tér- és formaérzékét,
– hallását,
– ritmusérzékét,
– koordinációs készségét,
– dinamikai különbségek iránti érzékét,
– előadási készségét,
– a mozgás pontos zenei kivitelezését,
– magabiztos fellépését.
Alakítsa ki a tanulóban
– a tánc iránti szeretetet,
– az interpretáláshoz szükséges önfegyelmet,
– az önkontrollt és annak tudatos használatát,
– a rendszeres munka igényét,
– a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát,
– a gondolkodás szükségességének tudatát,
– a művészetek iránti nyitottságot.
Ösztönözze a tanulót
– az igényes munkára,
– a színházi táncesemények látogatására,
– alkalmi eseményeken való szereplésre,

– az érzelmi nyitottságra,
– az egészséges életmódra,
– külső megjelenésének (testtartás, ápoltság, öltözködés) igényességére.
Adjon teret a tanuló
– fantáziájának kibontakozására,
– a kreativitás megnyilvánulására,
– az improvizációs készség kibontására.
Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánc tanulásán keresztül fejleszti saját
– akaratát,
– ízlését, személyiségét,
– alkalmazkodó képességét.
Irányítsa a tanulót
– szakirányú továbbtanulásra,
– a továbbképző folytatására,
– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Klasszikus balett
A tanuló ismerje
– a kar- és lábpozíciókat,

– a klasszikus balett alapelemeit,
– a tanult tananyag szakkifejezéseit,
– a szakkifejezések jelentését.
Legyen képes
– a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére,
– a kombinációk használatára,
– a zene és a tánc összhangjának betartására,
– a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre.

Történelmi társastánc
A tanuló ismerje
– a XIX. századi társastáncok alaplépéseit,
– a XVII. századi Menüett lépéssorát,
– a rokokó Gavotte stílusát,
– a tanult táncokat.
Legyen képes
– a tanult lépések bemutatására,
– az elsajátított történelmi társastáncok előadására.
Néptánc
A tanuló ismerje
– a dunántúli ugrós alapmotívumait,

– a szatmári motívumok figuráit,
– a széki négyes és csárdás lépéseit,
– a táncokhoz tartozó dalokat,
– a tájegységek földrajzi helyzetét.
A tanuló legyen tisztában
– a néptánc elemeinek és motívumainak felépítésével.
Legyen képes
– az ismert motívumok felhasználásával improvizálni.

Modern-kortárs tánc
A tanuló ismerje
– a modern tánctechnikák jellegzetes lépésanyagának alapjait,
– speciális koordinációját, a testközpont szerepét,
– a rögtönzés játékszabályait.
Legyen képes
– az elsajátított tananyag stílusos előadására,
– a klasszikus balettől eltérő mozgásnyelv befogadására.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Klasszikus balett

A tanuló ismerje
– a tanult tananyagot,
– a lépések helyes kivitelezésének szempontjait,
– a tudásszintjének megfelelő nehezebb technikai elemeket és azok szabályait.
Legyen képes
– a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására,
– a kombinációk szolisztikus előadására,
– az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására.

Társastánc
A tanuló ismerje
– a magyar úri báli tánc lépéseit,
– a modern társastánc alapelemeit.
Legyen képes
– a viselkedésformáknak megfelelően a különböző társastáncok bemutatására.

Néptánc
A tanuló ismerje
– a verbunk, a karikázó, a csárdás lépéseit,
– a páros forgók technikáit,
– a dunántúli és a szatmári táncrendet.

Legyen képes
– a tanult táncok stílusos előadására.

Modern-kortárs tánc
A tanuló ismerje
– a modern és kortárs tánc térszemléletét,
– a dinamikai változások kifejező erejét,
– a Graham-, Limón-, modern jazz-, kontakt-technika lépésanyagát, sajátosságait,
– az improvizáció és kompozíció szabályait,
– a kapcsolatteremtés lehetőségeit a mozgásban.
Legyen képes
– az elsajátított technikák lépésanyagainak gyakorlatsorokban történő bemutatására,
– rövid kompozíciók létrehozására, meggyőző, stílusos előadására,
– kapcsolatteremtő improvizációra.

Tánctörténet
A tanuló ismerje
– az adott évfolyam tananyagát:
= a táncművészet kimagasló alapműveit,
= a nagy egyéniségek munkásságát,
= az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat.

Legyen képes
– elemezni a táncművészet különböző stílusait,
– a társművészetek iránti érdeklődésre,
– a múlt és jelen értékeinek befogadására.

A BALETT TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Klasszikus balett

45-50 perc

2. A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a
tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be.

Klasszikus balett
Rúdgyakorlatok
– technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok a rúdnál
(plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, adagio, grand
battement jeté gyakorlatok).
Középgyakorlatok
– különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok középen
(battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok alkalmazásával).
Allegro
– kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, petit échappé,
assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával),
– nagy ugrás (sissonne fermée).
Tourok
– forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou –de- pied II. IV. V. pozícióból, tour sur place
középen, tour pas de bourrée diagonálban) választhatóan.

3. A vizsga értékelése

Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása,
– technikai biztonság,
– koordinált, esztétikus előadásmód,

– a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése,
– fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában.

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet

10 perc

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
klasszikus balett

45-50 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. A szóbeli vizsga tartalma:
Tánctörténet
– a köznapi és művészi mozgás,
– a tánc és a társművészetek,
– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:

= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk)
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett),
– romantikus balettek,
– klasszikus balettek,
– modern tánc,
– folklórizmus,
– jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői,
– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a
tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be.

Klasszikus balett
Rúdgyakorlatok
– technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok a rúdnál
(plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, petits battement,
adagio, grand battement jeté gyakorlatok, féltalpra emelkedés és allongé pózok alkalmazása).
Középgyakorlatok

– különböző dinamikájú és tempójú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok
középen (temps lié formái, battement tendu, fondu – soutenu, adagio, arabesque pózok, grand battement
jeté, – pas de bourrée, mint összekötő lépés).
Allegro
– kis ugrások kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, assemblé, petit jeté, sissonne
simple, glissade, ballonné, échappé battu, pas de chat, sissonne ouverte, sissonne tombé alkalmazásával),
– nagy ugrások egyszerű kombinációk formájában (sissonne fermé 90 º-on, grand assemblé, jeté entrelacé,
grand jeté alkalmazásával).
Tourok
– forgások középen és diagonálban (tour sur le cou-de-pied, tour tire-bouchon középen, tour chainé, tour
piqué diagonálban) választhatóan.

3. A vizsga értékelése

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
– a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
– a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
– kiemelkedő alkotók és művek ismerete.

3.2. Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

– a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása,
– technikai biztonság,
– koordinált, esztétikus előadásmód,
– a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése,
– fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában.

MODERN TÁNC TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A modern tánc tanszak célja, hogy a tánctechnikák megismerése és az előírt tananyag elsajátítása mellett
fejlessze a tanuló önálló, kreatív kapcsolatteremtő képességét, a személyiségét.

Feladata
Ismertesse meg a tanulóval
– a modern táncművészet főbb irányzatait,
– az irányzatok technikai alapelemeit,
– a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit,
– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait,
– a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.
Fejlessze a tanuló
– technikai adottságait,
– mozgásmemóriáját,
– koncentrálóképességét,
– muzikalitását,
– tér- és formaérzékét,
– előadói készségét,
– személyiségét,
– kapcsolatteremtő képességét.

Alakítsa ki a tanulóban
– a modern táncművészet iránti nyitottságot,
– a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát,
– a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát,
– a rendszeres munka igényét,
– az önálló gondolkodás igényét,
– az improvizáció és kompozíció tudatos használatát.
Ösztönözze a tanulót
– az igényes munkára,
– tánc és színházi események látogatására,
– érzelmi nyitottságra,
– egészséges életmódra.
Adjon teret
– a tanuló fantáziájának kibontakozására,
– a kreativitás megnyilvánulására,
– az improvizációs készség kibontására.
Irányítsa a tanulót
– szakirányú továbbtanulásra,
– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Esztétikus testképzés
A tanuló ismerje
– a gyakorlatok esztétikus, plasztikus végrehajtását,
– a térirányok, térlépcsők gyakorlati alkalmazását,
– a mozgás esztétikai törvényszerűségeit.
Legyen képes
– a tanult mozgásformák önálló, tudatos, plasztikus végrehajtására,
– a tudatos izomtevékenységre, izommunkára, izomérzékelésre,
– a mozgás esztétikai törvényszerűségeinek használatára.

Jazz-technika
A tanuló ismerje
– a tanult technika mozgásanyagát,
– a contraction és release tudatos használatát,
– a technika stílusát és előadásmódját.
Legyen képes
– a technika elemeit, gyakorlatait biztonsággal, stílusosan, harmonikusan bemutatni,
– a technika sajátosságainak megfelelő, önálló, csoportos etűdök, kombinációk, koreográfiák előadására.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Graham-technika
A tanuló ismerje
– a technika mozgásanyagát,
– speciális gerinchasználatát,
– a contraction-release használatát,
– a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait.
Legyen képes
– a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
– a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására.

Limón-technika
A tanuló ismerje
– a technika alapelemeit, gyakorlatait,
– jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit,
– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.
Legyen képes
– a gyakorlatelemek pontos, tiszta kivitelezésére,
– azok kombinálására,
– a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia meggyőző előadására.

Kontakt-technika
A tanuló ismerje
– a technika tanult mozgásanyagát,
– improvizációs és kombinációs lehetőségeit.

Legyen képes
– a gördülékeny és puha izomtónus kialakítására és a föld használatára,
– a technikai elemek tánc közbeni előhívására,
– a kreativitás, az improvizáció és kompozíció tudatos használatára.

Modern jazz-technika
A tanuló ismerje
– a technika speciális gyakorlatait, mozgássorait,
– a technikára jellemző harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.
Legyen képes
– a technika elemeit biztonsággal, stílusosan bemutatni,
– a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadásra,
– a zene és tánc kapcsolatának megteremtésére.

Improvizáció, kompozíció
A tanuló ismerje

– a tanult technika gyakorlatait,
– a forma, a tér, az idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit és sajátosságait.
Legyen képes
– a forma, az idő, a tér, a dinamika együttes, komplex alkalmazására,
– kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,
– az improvizáció és kompozíció tudatos használatára.

Tánctörténet
A tanuló ismerje
– az adott évfolyam tananyagát:
= a táncművészet kimagasló alapműveit,
= nagy egyéniségeinek munkásságát,
= az egyetemes és nemzetközi tánctörténeti folyamatokat.
Legyen képes
– elemezni a táncművészet különböző stílusait,
– a múlt és jelen értékeinek befogadására,
– a társművészetek iránti érdeklődésre.

A MODERN TÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgából áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Jazz-technika

35–40 perc

2. A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a
tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be.

Jazz-technika
Izolációs gyakorlatsor a gerincoszlop szakaszainak mozgatásával
– fej, váll, törzs izolálása irányokba, körbe, plié beiktatásával külön gyakorlatokban,
– mindhárom testrész izolálása egy gyakorlatban,

– törzshullámok, csípővel, majd fejjel indítva különböző irányokból,
– alulról indított testhullámok – body roll,
– fejfordítások, törzsfordítások karral, plié alkalmazásával, majd törzsdöntésben,
– release – contraction használata, törzsfordításban,
– karnyújtások törzsdöntésben, contraction – release végzésével.
Fekvő és ülő helyzetben végzett gyakorlatok – Giordano tréning
– homorítás – contraction, semleges lüktetés, lábnyújtás fekvésben,
– ruganyozás előre, nyújtott ülésben, felülésben diagonál kartartással,
– törzsív, majd lábemelést alkalmazó gyakorlatok fekvésben,
– törzsnyújtás, contraction terpeszülésben.
Rövid kombináció, amely tartalmazza a tanult mozgásanyagot.

3. A vizsga értékelése

Jazz-technika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
– a bemutatott tananyag pontos ismerete,
– a gyakorlatok technikai biztonsága,
– a jazz-technika sajátosságainak stílusos bemutatása,
– a kontrakció és a release tudatos használata.

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet

10 perc

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Modern tánctechnika, a helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan:
– Graham-technika, vagy
– Limón-technika, vagy
– Kontakt-technika, vagy
– Modern jazz-technika 35–40 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. A szóbeli vizsga tartalma:

Tánctörténet
– a köznapi és művészi mozgás,
– a tánc és a társművészetek,
– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai,
– a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor),
– a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk),
– a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett),
– romantikus balettek,
– klasszikus balettek,
– modern tánc,
– folklórizmus,
– jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői,
– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a
tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be.

A helyi tantervben megjelöltek szerint választhatóan:

Graham-technika
Talajon végzett gyakorlatok
– bounses, breathing, contraction, spirál, dőlések, hajlások alkalmazásával, különböző testhelyzetekben.
Álló középgyakorlatok
– brushes, weight shift, suspension – testsúlyáthelyezések, plié, contraction – release alkalmazásával.
Diagonális – haladó gyakorlatok
– walks, triplets, ugrások helyben, páros lábbal, skip – ugrások haladva.
A tanult anyagból, a tanár által összeállított kombináció bemutatása.
Limón-technika
Talajgyakorlatok fekvő helyzetben
– a fej, kar, láb, majd a gerinc izolációs gyakorlatai, a gördülések különböző fázisainak összekötése
folyamatos mozgással.
Talajgyakorlatok ülő helyzetben
– a fej, kar, láb izolációs használatának összekötése, a láb és karpozíciók használata a gerinc szakaszainak
mozgásával összekötve, rugók, gördülések spirál alkalmazásával, a gravitáció használata zuhanásokkal.
Álló középgyakorlatok
– átvezetés az állógyakorlatokhoz, izolációk, kisebb zuhanások plié – relevével, lendülések, suspension és
oppozició kiemelése.
Diagonális – haladó gyakorlatok:
– folyamatos előrehaladás, kis ugrások, láblengetések, egyik lábról a másik lábra történő átugrások
alkalmazásával.

Modern jazz-technika
Bázisgyakorlatok
– paralel – en dehors pozícióváltások, relevé, talon, plié, majd rotációk mellkasból, plié, batement tendu,
kontrakció 4 fázisban, battemen tendu jeté,
fej izoláció, port de bras, twist alkalmazásával, rond de jambe par terre, en l’air, váll izoláció, frappé,
adagio, grand battement jeté.
Középgyakorlatok
– rond de jambe par terre haladva, tour gyakorlatok, chaîne, developpé, grand battement jeté.
Kis allegrok
– sauté paralel – en dehors váltva, egylábas sauté, assemblé, sissonne.
Diagonálban haladó gyakorlatok :
– földhasználattal és ugrásokkal kombinálva.
Rövid kombináció a tanult anyagból.

Kontakt-technika
Alaptechnika
– egyéni és páros gyakorlatok földön, középhelyzetekben, állásban
– gurulások variálása, talajtámaszok, gurulások ugrásból, emelések, társ levitele a földre,
– ugrások elkapással mozgássorok alkalmazásával.
Test tudatossági gyakorlatok
– partner grafika és release, súlyáthelyezések különböző pozíciókba.

Térben haladó gyakorlatok
– ugrások, gurulások, zuhanások alkalmazásával.

3. A vizsga értékelése

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
– a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
– a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
– kiemelkedő alkotók és művek ismerete.

3.2. Modern tánctechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a tanult tananyag pontos bemutatása,
– a bemutatott gyakorlatok technikai biztonsága.

Graham-technikában:
– a Graham-technika speciális gerinchasználatának tudatossága,
– a technika dinamikai, ritmikai sajátosságainak alkalmazása.

Limón-technikában:

– harmonikus, koordinált bemutatás,
– a stílusnak megfelelő előadásmód,
– a technika dinamikai változásainak bemutatása.

Jazz-technikában:
– harmonikus, koordinált, stílusos előadásmód,
– a zene és a tánc összhangjának megteremtése.

Kontakt-technikában.
– gördülékeny, puha izomtónus,
– helyes földhasználat,
– a partnerrel való felelős együttműködés.

KORTÁRS TÁNC TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A kortárs tánc tanszak célja, a kortárs tánctechnikák megismerése és az előírt tananyag elsajátítása
mellett, a személyiség fejlesztése, az önálló, kapcsolatteremtő improvizáció, kreativitás kialakítása.

Feladata
Ismertesse meg a tanulóval
– a kortárs táncművészet főbb irányzatait,
– az irányzatok technikai alapelemeit,
– a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit,
– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.
Fejlessze a tanuló
– technikai adottságait,
– mozgásmemóriáját,
– koncentrálóképességét,
– muzikalitását,
– kreativitását,
– tér- és formaérzékét,
– előadói készségét,
– személyiségét,
– kapcsolatteremtő képességét.
Alakítsa ki a tanulóban

– a kortárs táncművészetek iránti nyitottságot,
– a dinamikai és érzelmi váltások felismerésének fontosságát,
– a szükséges magatartásformát,
– a rendszeres munka igényét,
– az önálló gondolkodás igényét,
– az improvizáció és a kompozíció tudatos használatát.
Ösztönözze a tanulót
– az igényes munkára,
– a tánc- és színházi események látogatására,
– az érzelmi nyitottságra,
– az egészséges életmódra.
Adjon teret a tanuló
– fantáziájának kibontakozására,
– a kreativitás megnyilvánulására,
– az improvizációs készség kibontására.
Irányítsa a tanulót
– szakirányú továbbtanulásra,
– a továbbképző folytatására,
– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Kreatív gyermektánc
A tanuló ismerje
– testrészeinek irányított mozgását,
– a test térben való mozgáslehetőségeit,
– az alapvető kapcsolatteremtési formákat.
Legyen képes
– a csoportos munkában való aktív, fegyelmezett közreműködésre,
– a tér, ritmika, dinamika tudatos használatára,
– kapcsolatteremtő improvizációra.

Kortárs tánc 1.
A tanuló ismerje
– a tér, ritmika, dinamika használatát,
– a kapcsolatteremtés technikáit,
– a kortárs tánc lépésanyagát, technikáját.
Legyen képes
– a kortárs tánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
– a kombinációk használatára,
– kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Kortárs tánc 2.
A tanuló ismerje
– a tér, ritmika, dinamika magasabb fokú használatát,
– a kapcsolatteremtés és improvizáció technikáit, a kortárs tánc lépésanyagát, technikáját.
Legyen képes
– a kortárs tánc mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
– a kombinációk használatára,
– kreativitásának, improvizációs készségének kibontakoztatására,
– személyiségének és kapcsolatteremtésének megfelelő fejlődésére.

Graham-technika
A tanuló ismerje
– a technika tanult mozgásanyagát,
– a gerinc speciális használatát,
– a contraction-release használatát,
– a technika dinamikai, ritmikai sajátosságait.
Legyen képes
– a technika mozgásanyagának gyakorlatsorokba foglalt bemutatására,
– a technika sajátosságainak megfelelő önálló és csoportos előadására.

Limón-technika
A tanuló ismerje
– a technika alapelemeit, gyakorlatait,
– jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit,
– a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait.
Legyen képes
– a gyakorlatelemek pontos és tiszta kivitelezésére, azok kombinálására,
– a technika dinamikai és érzelmi változásainak figyelembevételével egy koreográfia meggyőző előadására.

Kontakt-technika
A tanuló ismerje
– a technika tanult mozgásanyagát,
– improvizációs és kombinációs lehetőségeit.
Legyen képes
– a gördülékeny és puha izomtónus kialakítására és föld használatára,
– a technikai elemek tánc közbeni előhívására,
– a kreativitás, az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára.

Improvizáció, kompozíció
A tanuló ismerje

– a tanult technika gyakorlatait, témaköreit, feladatait,
– a forma, tér, idő, a dinamika alkalmazásának lehetőségeit, sajátosságait.
Legyen képes
– a forma, tér, idő, dinamika együttes, komplex alkalmazására,
– kreatív, kapcsolatteremtő improvizációra,
– az improvizáció és a kompozíció tudatos használatára.

Kompozíció
Legyen képes önálló és csoportos kompozíciók, koreográfiák készítésére.

Tánctörténet
A tanuló ismerje
– az adott évfolyam anyagát:
= a táncművészet kimagasló alapműveit,
= a nagy egyéniségek munkásságát,
= az egyetemes és nemzetközi tánctörténeti folyamatokat.
Legyen képes
– elemezni a táncművészet különböző stílusait,
– a múlt és jelen értékeinek befogadására,
– a társművészetek iránti érdeklődésre.

KORTÁRS TÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgából áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Kortárs tánc 1. 35–40 perc

2. A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a
tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be.

Kortárs tánc 1.
Gerincmozgató fekvő gyakorlatok
– szimmetrikus mozgások, a gerinc szakaszainak izolált mozgatása a természetes S görbülettel
harmonizálva és ellentétesen,
– gerincmozgatás és a légzés összehangolásának gyakorlatai.
Testpozíciók bejáratása
– alapvető testpozíciók – emelkedő nehézségű sorrendben történő gyakorlatai fekve, szimmetrikusaszimmetrikus lépések felhasználása, térdhajlítás, térdelés, demi és grand plié, paralel állás, relevé
alkalmazásával.
Törzsgyakorlatok
– vezetett, ejtett, és közepes lendületű mozgások, döntés, hajlítás, nyújtott-hajlított lábon, talpon,
féltalpon.
Lábbal végzett gyakorlatok
– tendu, jeté, frappé, rond de jambe típusú mozgások használata, láb- és törzsmunka egyidejű
alkalmazása.
Adagio
– balance, irányok használatával.
Ugrásgyakorlatok
– ugrások irányokban, diagonálban, jeté, assemblé, sissonne típusú ugrások alkalmazása, lábról más
testrészre és más testrészről lábra, haladó – nem haladó ugrások kombinálása.
Forgásgyakorlatok
– 1/4, 1/2, 3/4, és egész fordulatok, forgások feltámasztási pontok szerint,

– forgások irányok szerint meghatározva, a tanult forgások kombinálása.

3. A vizsga értékelése

Kortárs tánc 1. gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a tananyag pontos ismerete,
– a testtudat megfelelő elsajátítása,
– a gyakorlatsorok stílusos bemutatása,
– technikai biztonság.

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama

Tánctörténet

10 perc

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Kortárs tánc 2. 35–40 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. A szóbeli vizsga tartalma:

Tánctörténet
– a köznapi és művészi mozgás,
– a tánc és a társművészetek,
– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai,
– a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor),
– a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk),
– a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett),
– romantikus balettek,
– klasszikus balettek,
– modern tánc,
– folklórizmus,
– jelentős hazai együttesek repertoárjának jellemző stílusjegyei,

– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:
A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, melyet a
tanulók párosan vagy csoportos formában, önállóan mutatnak be.

Kortárs tánc 2.
Fekvő helyzetben végzett gyakorlatok
– felgördülések, a gerinc szakaszos mozdítása, a lábak terhelés nélküli mozgatása, oldalt és hason fekvő
helyzetek, spirális elfordulások, izolációk.
Testpozíciókat bejáró gyakorlatok
Gerinc-szakaszokat megmozgató gyakorlatok
Lábizületeket bejárató gyakorlatok, álló helyzetben
– paralelek, en dehors, váltott dinamikával, ritmikával.
Gerinc és lábmozgásokat kombináló gyakorlatok álló helyzetben
– balance helyzetek beiktatása, fordulatok alkalmazása.
Adagio
– off balance helyzetek, fordulatokkal.
Forgások
– helyben és kilépéssel.
Ugrások

– helyben és haladással.
Diagonál gyakorlatok kombinációs formában.

3. A vizsga értékelése

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete,
– a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
– a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete,
– kiemelkedő alkotók és művek ismerete.

3.2. Kortárs tánc 2. gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a tananyag pontos ismerete,
– a gyakorlatok stílusos bemutatása,
– a gerinc, a lábmozgás lehetőségeinek ismerete, testtudat,
– a személyiség és kapcsolatteremtés lehetőségeinek használata.

NÉPTÁNC TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A néptánc tanszak célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődést elmélyítse a tanulókban.
A táncokon keresztül ismerjék meg hagyományainkat, a magyar nép táncait, a táncok lépésanyagát,
jellegzetességeit, stílusát.

Feladata
Ismertesse meg a tanulóval
– a hagyományos népi játékokat,
– a három dialektus (nyugati, tiszai, erdélyi) tánctípusait, táncrendjeit,
– a mozgásanyag variációs lehetőségeit,
– a táncokhoz kapcsolódó énekeket, zenei kíséretet,
– a néprajztudomány sajátos megközelítési módját,
– a folklórkutatás tárgyának, az alávetett társadalmi rétegek, a „nép” műveltségének sajátos helyét az
egyetemes emberi kultúrában,
– a tánc művészi és közhasznú formáit,
– a társasági táncélet alkalmait,
– a színpadi táncművészet legfontosabb ágazatait és korszakait,

– az egyetemes és nemzeti táncművészet legjelentősebb művészeinek pályáját,
– az egyetemes és nemzeti táncművészet néhány alapművét, s ezek elemzésén keresztül a táncirodalom
különböző stílusait.
Alakítsa ki a tanulókban
– a rendszeres munka természetes igényét,
– a megfelelő munkafegyelmet,
– a munkájuk tudatos kontrollálását,
– a művészi előadásmód kivitelezését,
– az általános szemléletmódot, amely a népi kultúra, népélet egyes jelenségeit egy összefüggő rendszer
egymást feltételező részeiként értelmezi,
– az esztétikai érzéket,
– a művészetek befogadására nyitott attitűdöt,
– fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására.
Fejlessze a tanuló
– mozgáskultúráját,
– fizikai állóképességét,
– ritmusérzékét,
– hallását,
– zenéhez való alkalmazkodását,
– tér-, forma- és stílusérzékét,
– mozgásmemóriáját,

– koncentráló képességét,
– improvizációs készségét,
– ízlését, kritikai érzékét,
– a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek (zene, képzőművészet, színház) iránti érzékenységét,
– vizuális memóriáját,
– képzelőerejét.
Ösztönözze a tanulót
– a közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránt,
– a néprajzi és általában kultúrtörténeti ismereteinek rendszeres gyarapítására,
– a rendszeres múzeumlátogatásra,
– a rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására,
– a televízió és rádió táncos témájú műsorainak figyelemmel kísérésére,
– az aktív részvétel igényét az iskolán kívüli alkalmakon való részvételre (kézműves foglalkozások,
játszóházak, táncházak, néprajzi táborok, egyéb táncesemények),
– a környezetében esetleg adódó gyűjtési lehetőségek kihasználására (helytörténeti hagyományok
összeírása, nagyszülők, idős emberek tudásanyagának összegyűjtése).
Tudatosítsa a tanulóban
– a tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát a művészetek,
különösen az előadóművészetek iránt.
Hívja fel a tanulók figyelmét
– a korosztályuknak megfelelő néptáncos, népzenei, néprajzi, tánctörténeti irodalomra.
Tegye nyitottá

– a tanuló személyiségét a folklór iránt.
Irányítsa a tanulót
– szakirányú továbbtanulásra,
– a továbbképző folytatására,
– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

Népi játék, néptánc
A tanuló ismerje
– a tanult játékokat (min. 20) és népdalokat (min. 40),
– a tanult táncrendeket, s legalább kettőt magabiztosan improvizáljon, pl.:
= dél-dunántúli ugrós, kanásztánc (fiúk), karikázó (lányok),
= rábaközi dús, illetve körverbunk (fiúk),
= szatmári verbunk (fiúk), hajlikázó (lányok), lassú és friss csárdás,
= széki négyes, csárdás, sűrű és ritka tempó (fiúk),
= lőrincrévi páros táncok,
= sárközi ugrós és csárdás, karikázó (lányok), verbunk (fiúk),
= dél-alföldi páros ugrós és csárdás.
Legyen képes
– a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni,

– 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni,
– felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat.

Folklórismeret
A tanuló ismerje
– a folklór mint történeti hagyomány sajátosságait,
– az egyes jeles napok időpontját,
– a jeles napok vallási, hiedelmi funkcióját, magyarázó történetét,
– a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait,
– a magyar paraszti világkép legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat,
– a parasztság hiedelemvilágának főbb szereplőit, funkciójukat,
– a korévfolyam szintjének megfelelő legfontosabb folklórkiadványokat (könyv, lemez) és intézményeket
(múzeumok, gyűjtemények).
Legyen képes
– felidézni az egyes jelenségek konkrét megjelenését, a népszokások idejét és rítusrendjét,
– előadni népdalokat, rítusénekeket és szokásszövegeket.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

Néptánc
A tanuló ismerje

– a különböző táncrendek zenéjét, népdalait (min. 100),
– a tanult táncrendeket.
Legyen képes
– a technikai gyakorlatokat biztosan végrehajtani, összekötni,
– 2/4-es ritmusképletet visszatapsolni, dobogni,
– legyen képes felismerni és megnevezni az irányokat, arányokat, alakzatokat.

Folklórismeret
A tanuló ismerje
– a fő népköltészeti műfajok jellegzetességeit,
– a magyar népművészet-kutatás leghíresebb irányzatait, képviselőit,
– a magyar néprajzi csoportok földrajzi elhelyezkedését, kialakulásuk legfőbb történeti momentumait,
hagyományos népi kultúrájuk meghatározó jegyeit.
Legyen képes
– rugalmas szemlélettel látni az egyén, a közösség egységét és kölcsönhatását a hagyományos népi
kultúrában,
– megkülönböztetni a népi és „magas” kultúra jelenségeit, összehasonlítani jellemzőiket,
– felidézni a prózai népköltészeti alkotások főbb tartalmi csoportjait, témaköreit,
– önálló véleménynyilvánításra a látott művekről.

Kinetográfia

A tanuló ismerje
– a mozdulatelemzés alaptényezőit,
– a mozdulat és helyzet típusait.
Legyen képes
– a kinetogrammal lejegyzett motívumokat pontosan leolvasni, és stílusosan előadni.

Tánctörténet
A tanuló ismerje
– az adott évfolyam tananyagát:
= a táncművészet kimagasló alapműveit,
= a nagy egyéniségek munkásságát,
= az egyetemes és nemzeti tánctörténeti folyamatokat.
Legyen képes
– elemezni a táncművészet különböző stílusait,
– a társművészetek iránti érdeklődésre,
– a múlt és a jelen értékeinek befogadására.

A NÉPTÁNC TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli, vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.

1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Folklórismeret írásbeli: 30 perc
szóbeli: 5 perc

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Népi játék, néptánc
– előre kijelölt anyagból, a szaktanár által összeállított és betanított folyamat, ill. koreográfia részletének
előadása: csoportosan 5–10 perc
– improvizáció: kis csoportban (maximum 3 pár),
egyénenként, illetve párban,

2. A vizsga tartalma

összesen:

4 perc

2.1. Az írásbeli vagy szóbeli 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.

Folklórismeret:
– Jeles napok,
– Munkavégző ünnepek,
– Az emberélet fordulói.

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma

Koreográfia:
A szaktanár által meghatározott egy vagy két tanult koreográfia (koreográfia részlet, betanított folyamat)
csoportos bemutatása.

Improvizáció:
A három táncdialektusból választott és a helyi tantervben szereplő tájegységek tanult táncaiból a nemének
megfelelő szerepben kettő előadása kis csoportban (maximum 3 pár), illetve egyénenként párban.
Az egyiket a vizsgázók, a másikat a vizsgáztatók választják – a két tánc ne legyen ugyanabból a
dialektusból.

3. A vizsga értékelése

3.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

Írásbeli vizsga:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. Az
osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga
elnöke hagy jóvá.

Szóbeli vizsga
– A szokás elhelyezése az évkörben,
– A szokástartalom ismerete (magyarázata),
– Tájékozottság a hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjairól,
– A megtanított tananyagtartalom elsajátításának mértéke.

3.2. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a koreográfia ismerete,
– a tanult táncanyag tudatos alkalmazása az improvizáció során,
– a táncos mozgás és a zene illeszkedése,
– partneri kapcsolat, páros viszony kialakítása.

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga írásbeli vagy szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll.

1.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tánctörténet

5–10 perc

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Néptánc
– Improvizáció 8–10 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. Az írásbeli vagy szóbeli vizsga tartalma:

Tánctörténet

– a köznapi és művészi mozgás,
– a tánc és a társművészetek,
– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:
= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor)
= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk)
= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett)
– romantikus balettek,
– klasszikus balettek,
– modern tánc,
– folklórizmus,
– jelentős hazai együttesek profiljának, táncosok pályájának, koreográfusok munkásságának jellemzői,
– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik.

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma:

Improvizáció:
A helyi tantervben meghatározott dialektusok táncrendjeiből a szaktanár állít össze tételsort. A tételsor
legalább négy táncrendet tartalmaz, melyből a vizsgázó a nemének megfelelő szerepben improvizál.
Először a kihúzott tétel szerint, majd a vizsgázó által szabadon meghatározott táncrendet.

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

3. A vizsga értékelése

3.1. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. Az
osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga
elnöke hagy jóvá.

3.2. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
– a táncművészet főbb korszakainak ismerete,
– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről,
– kiemelkedő alkotók és művek ismerete.

3.3. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
– 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.

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA

AZ ALAPFOKÚ KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

1. 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.

2. A program 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 különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.

3. 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.

A KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI,
FELADATAI

Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és a természeti környezet esztétikumára, szépségére.
Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az
értékmegőrzés formáit.
Ismertesse meg a kommunikáció művészi formáit, a képző- és iparművészet műfaji sajátosságait.
Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására, és készítse fel a tanult művészi
kifejezőeszközök alkalmazására.
Készítse fel a tanulót
a látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisére,
a vizuális információk, közlemények megértésére,
a képi gondolkodásra, a vizuális absztrakcióra,
tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra,
a legfontosabb kifejezési eszközök, kompozíciós eljárások ismeretére,
a kifejezési eljárások használatára,
élmények, gondolatok, érzelmek vizuális kifejezésére,
a képi nyelv kifejezési szándék szerinti megválasztására,
a média által közvetített üzenetek befogadására, értelmezésére,
a vizuális önkifejezésre, alkotásra,
tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére,
tervezésre, konstruálásra,

a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére,
eszközhasználatra, anyagalakításra,
a baleset- és munkavédelmi előírások betartására,
tárgykészítésre, környezetformálásra,
a kézműves tevékenységek gyakorlására,
a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére,
a rendeltetés – a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére,
a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások befogadására,
a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére,
a műelemzési eljárások alkalmazására.
Tegye lehetővé
a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését.
Alakítsa ki a tanulóban
az esztétikum iránti igényt,
az esztétikai élményképességet,
az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat.
Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

A képzés ideje: 12 év

Évfolyamok száma: 12 évfolyam

Óraterv

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2–4

2–4

Rajz-festés-mintázás

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Műhely-előkészítő

2

2
2

2

2

2

2

2

2

2

Vizuális alapismeretek

Műhelygyakorlat

Továbbképző

Szabadon választható
tantárgy

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Szabad sáv

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6

4–6 4–6

4–6

4–6

Összesen:

2–4

2–4

A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban átcsoportosítható.

A képzés tanszakai, tantárgyai

Az előképző komplex művészeti tantárgya:

Vizuális alapismeretek

Kötelező tantárgyak:
Rajz-festés-mintázás
Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai:
Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat
Média: fotó-videó
Iparművészet: bőrműves, fémműves, kerámia, kézművesség, textilműves, tűzzománckészítő

Szabadon választható tantárgyak:
Művészettörténet
Népművészet
A szabad sáv keretében a fenti tantárgyak vagy a műhelygyakorlatok bármelyike választható.

A rajz-festés-mintázás tantárgy biztosítja a képző- és iparművészeti alapozást.
A műhely-előkészítő foglalkozások során a tanuló a képzés több területével ismerkedhet meg.
A műhelygyakorlat teszi lehetővé a képző- és iparművészeti szakirányú tevékenységeket.
A képzőművészet, iparművészet és média területén a helyi lehetőségektől függően a fenti műhelyek közül
a tanuló érdeklődésének és képességeinek megfelelően választhat.

A képző- és iparművészet-oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett
a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is
bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet.

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

1. 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.

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell
meghatározni.

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása.
Az alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg a
követelményeknek, átdolgoztathatja.

A vizsga tantárgyai:
– rajz-festés-mintázás
– műhelygyakorlat

A fentieken felül szabadon választható vizsgatárgy:
– művészettörténet,
– népművészet

A szabadon választható vizsgatárgyak 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.

3. 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 képző- és iparművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett alapvizsgavagy záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor felmentés adható rajz-festés-mintázás tantárgyból. A
műhelygyakorlat vizsgarész alól felmentés nem adható.

4. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön
osztályzattal kell minősíteni.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani
közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső eredmény
meghatározásában a műhelygyakorlat tantárgyból kapott osztályzat a döntő.
Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve
vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a
vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem
teljesítette.

KÖZÖS KÖTELEZŐ TANTÁRGY

RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

Az alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamára a program a következő cél- és feladatrendszert határozza
meg:
a látás és a látványértelmező képesség fejlesztése,
a látványértelmezésben szerepet játszó tényezők tudatosítása,
a megjelenítő és a kompozíciós képesség fejlesztése,
a vizuális gondolkodás képességeinek fejlesztése
az elemzés,
az elvont gondolkodás,
a képi gondolkodás,
a képzettársítás és a szintetizálás (sűrítés),
jártasság a térábrázolásban és a geometria alapelemeiben,
jártasság kialakítása az anatómiai ismeretekben,
a plasztikai és a síkművészeti technikák készségszintű elsajátítása,

az egyes festői és szobrászi technikák, valamint a médiaművészet (intermédia) megismerése,
alkalmazása,
a művészettörténet nagy korszakainak ismerete,
a vizuális kifejezőkészség fejlesztése.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a rajz-festés-mintázás alapelemeit,
a vizuális gondolkodás formáit és nyelvezetét,
a tervezéstől az alkotásig tartó kreatív folyamat részeit,
a plasztikai, rajzi, festészeti technikák alkalmazásának módjait,
a sík és tér törvényszerűségeit a képzőművészet világában.
A tanuló legyen képes
a látványt értelmezni,
a kompozíciós ismereteket alkalmazni,
síkban és térben alkotásokat létrehozni,
a művészettörténet nagy korszakait ismertetni.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a vizuális nyelv kifejezőeszközeit,

azok jel- és jelentésrendszerét,
a sík- és térábrázolás szabályrendszerét,
az ábrázoló geometria alapelemeit,
a rajzi, festészeti és plasztikai ábrázolás leggyakrabban használt eljárásait,
a médiaművészet (film, videó, animáció) kifejezőeszközeit és azok jelrendszerének alapjait,
a képi konvenciók, a kompozíció jelentéshordozó elemeit,
az anatómia alapvető törvényszerűségeit, azok ábrázolási konvencióit,
a művészettörténet nagy korszakait.

A tanuló legyen képes
a tanár által vagy önállóan kijelölt témák (korrektúra segítségével történő) feldolgozására,
a művészeti alkotómunka különböző elemeinek egyidejű alkalmazására,
sík- és térbeli művek létrehozására,
konkrét és elvont képi és plasztikai gondolatok megjelenítésére,
a látvány, illetve a képi megjelenítések elemző értelmezésére, sokrétű feldolgozására (tanári
segítséggel),
a nagy művészettörténeti korok eredményeit saját alkotó munkája során felhasználni.

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS-TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama:
Rajz-festés-mintázás

max. 90 perc

2. A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a
tanuló vizuális gondolkodása, ábrázoló, kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása.
A feladatmegoldás tükrözze a tanuló látványmegfigyelő, értelmező, megjelenítő, elemző, a gondolati
tartalomnak megfelelő átíró, kifejező, alkotó készségét, a képzőművészeti ágakról – grafikáról,
festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét, a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát,
képességét.

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott alkotás.
A dokumentáció szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex képzőművészeti (rajzi, festési,
mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok,
színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok…). A tanuló által benyújtott alkotás a feladatra adott
megoldás vagy megoldások.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén és ideje alatt önállón készített tanulmány.
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon választott
eszközökkel (grafikai, festészeti vagy plasztikai eljárásokkal) készített tanulmány témája lehet:
természetes forma,
mesterséges forma,
forma és mozgás,
forma, tér, szerkezet.

3. A vizsga értékelése

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség,

gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség,
képzőművészeti technikákban való jártasság,
kísérletező készség,
tervező, feladatmegoldó készség,
kreativitás,
manuális készség.

A RAJZ-FESTÉS-MINTÁZÁS MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás

max. 120 perc

2. A vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a
tanuló vizuális gondolkodása, látványmegfigyelő, -értelmező, a gondolati tartalomnak megfelelő átíró,
kifejező készsége, tervező képessége, képtárgyalkotó tudása. A feladatmegoldás tükrözze a tanuló
művészeti ismereteit, a képzőművészeti ágakról – grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a
képzőművészeti műfajokról, a különböző műfajok esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett tudását. A

tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló képzőművészeti technikákban való jártasságát,
képességét, tudását, művészi igényességét.

A rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott projektfeladat.
A projektfeladat megoldását bemutató portfolió szemléltesse az intézmény által meghatározott komplex
képzőművészeti (rajzi, festési, mintázási elemeket magába foglaló) feladat megoldásának menetét
(időterv, folyamatterv), fázisait (tanulmányrajzok, tervvázlatok, szerkezeti rajzok, forma- kompozíció-, és
színtervek, anyagkísérletek, faktúratanulmányok, plasztikai kísérletek, makettek, látvány- és
arculattervek…), a feladatra adott választ vagy válaszokat.

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén és ideje alatt önállóan készített tanulmány.
Az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, szabadon választott (grafikai,
festészeti, plasztikai) eljárásokkal készült tanulmány témája lehet:
természetes formák,
mesterséges formák,
külső vagy belső tér,
térben megjelenő figura,
portré.

3. A vizsga értékelése

Rajz-festés-mintázás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
megfigyelő, látvány- és karaktermegjelenítő képesség,
gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség,
tervező, feladatmegoldó készség,
képzőművészeti technikákban való jártasság,
kísérletező készség,
kreativitás,
manuális készség,
művészeti ismeretek,
esztétikai érzékenység,
tárgyalkotó készség,
a feladatmegoldás egyedisége, minősége, összhatása.

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MŰHELYGYAKORLAT

GRAFIKA TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A grafikai műhelygyakorlat tanítási célja az egyedi és sokszorosított grafikai eljárások megismerése.
A grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenységnek megismertetése.

A grafikai műhelygyakorlat célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló
ismerkedjen meg a grafikai tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókkal,
sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát,
ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival (sokszorosítható grafikák, illusztráció,
reklámgrafika stb.),
tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai technikát,
ismerje a szaknyelvet,
legyen tájékozott a grafika művészettörténetében,
tevékenységének végzésében váljon önállóvá,
legyen nyitott az új médiumok megismerésére (számítógép),
felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább folytathassa.

A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót ismertesse meg

a grafikai tevékenységhez szükséges technikai anyagok, eszközök, szerszámok működésével,
kezelésével,
a grafikai művészet egy-egy kiemelkedő képviselőjével,
a segédanyagok tulajdonságaival, használatával,
a szabványokkal, a méretekkel, az installálási törvényekkel,
a szakma rövid történetével,
a képzőművészeti gyakorlatban, a feladatokban felhasználható vizuális elemekkel (pont, vonal, szín
stb.),
a képépítés törvényszerűségeivel,
a színelmélet alapjaival.
A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a tanulóban
fejlessze ki a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert,
alakuljon ki véleménynyilvánítási igény és képesség,
alakuljon ki a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a képépítés alapvető szabályait,
a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait,
az egyedi és sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárások – sokszínű
technikai lehetőségeit,

a grafika történeti és technikai sajátosságait,
a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, a linó és fém anyagokat.
A tanuló legyen képes
az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására,
vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra dolgozásra,
az egyedi és sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási eljárások – sokszínű
technikai lehetőségeinek alkalmazására,
esztétikus képi megjelenítésre.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a legújabb nemzetközi és hazai sokszorosított grafikai törekvéseket és azok képviselőit,
a hazai kortárs grafika eredményeit.
A tanuló legyen képes
önálló kifejezőkészségre és grafikai komponálásra,
technikailag tiszta és kevert technikájú lapok létrehozására,
az iparban használatos reklámhordozók (könyv, lemezborító, plakát) tervezésére,
klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére,
önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására,
kiállításra alkalmas munkák alkotására.

A GRAFIKA TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Grafika műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– grafikakészítés

130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló a grafikaművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről, az egyedi és a sokszorosított grafikatechnikai lehetőségekről megszerzett
ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai technikákban elért jártasságát,
tudását.

A grafika műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész grafikai alkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, a tanult
grafikai technikák bármelyikének alkalmazásával megvalósított grafikai alkotás, amely lehet:
alkalmazott grafikai vagy tervezőgrafikai feladat (meghívó, bélyeg…),
versillusztráció,
természeti forma tanulmánya, átírása.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített grafikai alkotás.
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlat alapján megvalósított egyedi rajz vagy
sokszorosításra alkalmas technikával elkészített grafikai alkotás, amely lehet:
exlibris,
embléma,
piktogram,
illusztráció,
mintatervezés különböző felületek, faktúrák alapján.

3. A vizsga értékelése

A grafika műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
rajzi, tervezői készség,
tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró, kifejező készség,
alapvető anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
egyedi és sokszorosított grafikatechnikai ismeret,
színelméleti alapismeretek,
a kész munka összhatása.

A GRAFIKA MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Grafika műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 60 perc
– grafikakészítés

180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Grafika műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő, a tartalomnak
megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a grafika anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló grafikai
technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét.

2.1. A grafikai műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész grafikai alkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi tervezési munka alapján megvalósított grafikai
alkotás, amely lehet:
stílustanulmány,

borítóterv hang- és képanyaghordozókra (CD-, DVD-borító…),
könyvborító terv, könyvillusztráció,
naptár.

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 grafikai alkotás.
Az intézmény által meghatározott vizsgamunka tervvázlatokból álló, betű és szöveg együttes
kompozíciójára és szabadon választott technika alkalmazására épülő grafikai alkotás, amely lehet:
plakát,
könyvborító,
vers- vagy prózaillusztráció.

2.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a grafika anyagai, eszközei,
grafikai technikák és technológiák,
a grafika műfaji sajátosságai,
a grafikaművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,
a grafikaművészet stíluskorszakai,

a magyar grafika jeles képviselői,
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése

3.1. A grafika műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség,
rajzi, tervező és kivitelező készség,
a grafikai ismeretek gyakorlati alkalmazásának (egyedi és sokszorosított grafikák, vegyes
technikák) szintje,
eredetiség, egyediség,
a kész munka összhatása.

3.2. A grafika műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.

FESTÉSZET TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A festészet műhelymunka célja, hogy a tanuló ismerje meg
azokat az anyagokat és eljárásokat, amelyek a festői munka legfontosabb elemei,
a színtan egyes alapvető problémáit és azok alkalmazását a festészetben,
a festészeti technikákat, kifejezési nyelvi eszközeit,
a szín és fény alapvető összefüggéseit,
a sík és a szín, a tér és a szín látványban és alkotásban jelentkező összefüggéseit,
a legkorszerűbb festészeti eljárások alapjait,
a festészet határát kitágító képzőművészeti eljárásokat.

A festészet műhelymunka feladata, hogy a tanuló
sajátítsa el a festészeti technikákat, eljárásokat,
szerezzen ismeretet a festészet mint a képzőművészet egy műfaja jelentőségéről és történetéről.
A tanuló legyen képes festészeti ismeretek elsajátításával az adott műfaj sokféleségében eligazodni, önálló
alkotásokat készíteni.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a hagyományos festészeti technikákat,
a technikák alkalmazásának módozatait,
a festészet történetének nagy korszakait,
a festészeti technikák határeseteit (pl. montázs, kollázs, manipulált fotó, festett síkplasztikák),
a fotó, film, videó, számítógép színalkotó és -visszaadó szerepét.
A tanuló legyen képes
a megismert festészeti technikákkal műveket készíteni,
figurákat, tájakat, tárgyakat ábrázolni,
vázlatokat készíteni, és azok után festményeket alkotni,
síkban és térben, beállítás után és szabadon festményeket készíteni,
a festészet határeseteit jelentő műveket (montázs, kollázs, fotómanipuláció, computergrafika)
alkotni,
véleményt alkotni a festészet történetének jelentős műveiről.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a festészet technikai eljárásait,
a technikai eljárások alkalmazását különböző feladatokban,
a kompozíció törvényeit,
a szabadon értelmezett, de a festészet műfaját nem meghaladó eljárásokat (videofestészet,
computer-festészet),

a színház és képzőművészet találkozását jelentő színpadi festészetet (díszlet),
a festészettörténet nagy alkotásait,
a festészetnek a művészettörténetben elfoglalt helyét,
azokat a szakkifejezéseket, melyekkel egy festészeti alkotást jellemezhet, értelmezhet, elemezhet.
A tanuló legyen képes
önálló festészeti alkotások, festmények és színes dekoratív művek tervezésére és létrehozására,
saját alkotó tevékenységének következetes nyomon követésére és dokumentálására (portfolió
készítése),
a megismert festészeti technikák változatos és szakszerű alkalmazására,
önálló véleményformálásra saját és mások műveit illetően,
véleményének szakszerű kifejezésekkel való interpretálására.

FESTÉSZET TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Festészet műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– képtárgykészítés

130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
képalkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló festőművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről, képépítési szabályairól, színtani alapjairól megszerzett ismeretét. Az
alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló festészeti technikákban elért jártasságát, tudását.

A festészet műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy alkotássorozat.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján létrehozott, a tanult
festészeti technikák bármelyikének alkalmazásával elkészített festészeti alkotás, amely lehet:

belső tér egy részletének feldolgozása,
külső tér egy részletének feldolgozása,
irodalmi mű illusztrációja,
emberi, társadalmi vagy művészeti problémára adott válasz,
érzelmi hangulatot kifejező önarcképsorozat,
figurális ábrázolás a színek érzelmi hatásainak felhasználásával,
díszletterv.

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 festészeti alkotás.
A festészeti vizsgatárgy az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, a
tanuló által készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott technikával létrehozott színes
kompozíció, amely lehet:
különböző karakterű tárgyak csendéletszerű beállítása,
a belső tér egy részletének ábrázolása,
portré vagy önarckép,
képző- vagy iparművészeti, esetleg irodalmi vagy zenei mű személyes átírása, stílustanulmány.

3. A vizsga értékelése

A festészet műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
rajzi, tervezői képesség,
képépítés, kompozíció,
kifejezőerő, hangulati hatás,
tartalomhoz illő technika megválasztása,
a festészeti ismeretek gyakorlati alkalmazásának (telítettség, lokál és valőr színek, kontrasztok,
fény-árnyék-szín összefüggései) szintje,
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
a kész munka összhatása.

A FESTÉSZET MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei
A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:

Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Festészet műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 60 perc
– képtárgyalkotás

180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Festészet műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, megjelenítő, gondolati
tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó képességét, a festészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
festészeti technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét.

2.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész festészeti alkotás vagy
alkotássorozat.

A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi tervezési munka alapján megvalósított
nagyobb méretű, a tanult technikák bármelyikével elkészített festészeti alkotás, amely lehet:
csendélet,
portré,
lakótér ábrázolása (otthoni környezet, saját szoba…),
jelmezterv,
reklámtéma feldolgozása.

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 készített festészeti alkotás.
A vizsgamunka az intézmény által meghatározott gondolati tartalom kifejezésére alkalmas, színes
tervvázlatokra épülő, nagyobb méretű, szabadon választott technikával elkészített festészeti alkotás,
amely lehet:
természetes vagy mesterséges forma,
enteriőrbe elhelyezett figura,
saját fotó feldolgozása,
illusztráció,
elbeszélő képsorozat saját témára.

2.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
a festészet anyagai, technikai eszközei,
festészet nyelvi kifejezőeszközei (azok jel- és jelentésrendszere), műfajai,
festészeti technikák és technológiák,
a festészet műfaji sajátosságai,
a festőművészet legjelentősebb alkotói és alkotásai,
a festőművészet stíluskorszakai,
a magyar festészet jeles képviselői,
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése

3.1. A festészet műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező képesség,
a tervező és kivitelező képesség,
színtani ismeretekben való jártasság,
a kompozíció törvényeinek ismerete,
a festészeti eljárások és technikák alkalmazásának szintje,
eredetiség, egyediség,
a kész munka összhatása.

3.2. A festészet műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.

SZOBRÁSZAT TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A szobrász műhelymunka célja
a vizuális műveltség megalapozása, fejlesztése olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és
gyakoroltatása által, melyek felkészítik a tanulót a tárgyalkotásra, a plasztikai alakításra, a szakirányú
továbbtanulásra.

A szobrász műhelymunka feladata a vizuális neveléssel párhuzamosan olyan alapozó és speciális
ismeretek, készségek biztosítása, mely lehetővé teszi a fenti célok megvalósulását.
A műhelymunka feladata, hogy ismertesse meg a tanulót
a szobrászművészet sajátos nyelvével, kifejezőeszközeivel, megnyilvánulási formáival,
a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel,

a szobrászműteremmel és felszerelésével,
a munka során használt anyagok és szerszámok használatával,
a kéziszerszámok készítésével,
a klasszikus szobrászat formai megoldásaival, és az azoktól való elszakadás lehetőségeivel,
az új anyagokkal és azok használatával,
a kreatív feladatmegoldásokkal a tervtől a kész munkáig.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a szobrászat fontosabb eredményeit, művészettörténeti időrendiségben,
a kiemelkedő jelentőségű műveket, alkotásokat,
a szoborkészítés alapjait, a készítés technológiáját,
a gyakorlatban megismert anyagok jellemző tulajdonságait és felhasználási területét,
a balesetvédelmi szabályokat,
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes
az anyagismeret birtokában alkalmazni a célnak legmegfelelőbb szobrászi eljárást,
életkorának megfelelően tapasztalatait, ismereteit beépíteni az alkotás folyamatába,
a tárgyak elemzésére az anyag-funkció-forma szempontjai szerint,
felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget.

A tanuló rendelkezzen
biztos rajztudással,
műelemzési készséggel,
agyagból történő mintázás készségével,
a gipszmunkák terén alapvető ismeretekkel, gyakorlattal.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a szoborkészítés anyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét,
a szobrászat klasszikus műfajait,
a formai jellemzőket a történeti és kortárs tárgyakon,
a szobrászműterem szükséges berendezését, felszerelését, az anyagok előírásszerű kezelését,
a műalkotás és a környezet összefüggéseit a szobor - enteriőr viszonylatában,
a legfontosabb munkavédelmi teendőket.
A tanuló legyen képes:
a tervszerű, igényes munkavégzésre,
önálló tervezésre anyag-funkció-forma egységében,
terveit igényes műhelyrajzban megjeleníteni,
megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni,
az alkotómunka során pozitív élményeit beépíteni a műbe,
a feladatokat megfelelő általános műveltsége folytán kreatívan megoldani,
pozitív formát készíteni agyagból, gipszből,

a szobrászatban használatos speciális kéziszerszámokat (mintázófa, gipszelő szerszámok…)
előállítani,
arányos kicsinyítésre és nagyításra,
a természeti és mesterséges formák megmintázására, átírására,
az alapvető anatómiai ismeretek alkalmazására,
a szobrászat hagyományos anyagainak (terrakotta, fa, kő, bronz...) használatára,
a szobrászat segédanyagainak (gipsz, plasztilin...) alkalmazására,
a megmunkáláshoz szükséges kéziszerszámok és gépek használatára,
a feladatnak megfelelő váz- és tartószerkezet összeállítására,
érem, relief, portré, ember- és állatfigura mintázására, faragására,
biztonsági és balesetvédelmi előírások betartására.

A SZOBRÁSZAT TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama

Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Szobrász műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 40 perc
– plasztikai tárgykészítés

140 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
plasztikai alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a szobrászat anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, a térépítés szabályairól és formatani ismereteiről
megszerzett tapasztalatait. A plasztikai tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló szobrászati
technikákban elért jártasságát, tudását.

A szobrászat műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – rajzi, tervezési munka alapján megvalósított alkotás,
amely lehet:
mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből,
mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva,
drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített plasztika.
Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb
szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási technikával létrehozott alkotás, amely
lehet:
mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára, természeti tanulmány vagy illusztráció,
szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika.

3. A vizsga értékelése

A szobrász műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:

rajzi, tervezési, plasztikai tárgyformáló készség,
alapvető anyag-, eszköz- és szerszámhasználati ismeret, jártasság,
a szobrászat alapvető technikáinak (mintázás, gipszmunkák, faragás) ismerete, gyakorlati
alkalmazása,
térépítés, kompozíciós készség,
egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete,
a tartalomnak megfelelő anyag, forma, technika és kifejezésmód megválasztása,
a kész munka összhatása.

A SZOBRÁSZAT MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Szobrász műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– plasztikai tárgyalkotás

190 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Szobrász műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
plasztikai alkotó, konstruáló készsége. A tervező feladat tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak
megfelelő elemző, átíró, formaértelmező készségét, a szobrászat anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A plasztikai tárgyalkotó feladat megoldásában
mutassa be a tanuló szobrászati technikákban elért jártasságát, tudását, művészi igényességét.

2.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész plasztikai tárgy vagy tárgyegyüttes.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – rajzi, tervezési munka alapján megvalósított alkotás,
amely lehet:
mintázott vagy vésett dombormű, terrakottából vagy gipszből,

mintázott körplasztika, égetett agyagból vagy gipszből, festve vagy patinázva,
drótból, fából vagy egyéb szobrászati anyagokból készített plasztika,
épülethez készült szobrászati díszítőelem.
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 plasztika.
Az intézmény által meghatározott szobrászati vizsgatárgy tervvázlat alapján, agyagból vagy egyéb
szobrászati anyagból, szabadon választott mintázási, konstruálási technikával létrehozott alkotás, amely
lehet:
mintázott plakett vagy dombormű meghatározott témára,
természeti tanulmány vagy illusztráció,
szobrászatban használatos mintázási, formálási eljárással készült körplasztika,
építészeti díszítőelem.

2.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a szobrászat anyagai, eszközei, műfajai,
szobrászati technikák és technológiák,
a szobrászat műfaji sajátosságai,
a szobrászat legjelentősebb alkotásai, alkotói,

a szobrászat stíluskorszakai,
a szobrászat és az építészet kapcsolata,
a magyar szobrászat jeles képviselői,
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése

3.1. A szobrász műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

a tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség,
rajzi, tervezői, plasztikai tárgyformáló, kivitelező készség,
formatani ismeretekben való jártasság,
térszervezés, a kompozíció törvényeinek ismerete,
műalkotás és környezet összefüggéseinek ismerete,
a szobrászati technikák és eljárások alkalmazásának szintje,
egyszerű festési, patinázási eljárások ismerete,
kreativitás, egyediség,
a kész munka összhatása.

3.2. A szobrász műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.
MAKETT- ES PAPÍRTARGYKESZITO TANSZAK

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATAI
A makett és papírtárgy műhelymunka tanításának célja:
•

az anyagi minőségek, esztétikai értékek iránti fogékonyság fejlesztése,

•

a tanulók problémaérzékenységének, manuális készségének és igényessé-gének kialakítása,

•

a tanulók mesterségbeli tudásának megalapozása.

A műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan:
•
olyan alapozó és speciális ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása és begya-korlása révén a tanuló
képes lesz a papírból önálló tervező és kivitelező munka révén művészi tartalmú alkotásokat létrehozni,
•
az anyag széleskörű ismerete folytán könnyítse meg a tanuló munkáját a különböző művészeti
területeken.
A

papírtárgykészítő műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel

párhuzamosan ismertesse meg a tanulót:
•

a papír kultúrtörténeti jelentőségével,

•

a papírművészet műfajaival,

•

a papírkészítés folyamatával,

•

a tárgyalkotás anyagaival, eszközeivel,

•

a gazdaságos és sokrétű felhasználás módozataival,

•

az alkotó folyamat fázisaival,

•

a munkafogásokkal,

•

az eszközök balesetmentes használatával,

•

a tárolás és konzerválás módjaival.

Alakítsa ki és mélyítse el a tanulóban:
•
azokat a tulajdonságokat, amelyek révén képessé válik a tanultakat adaptálni és alkotó munkát
végezni,
•
az igényt az általa készített tervek, leírások, alkotások pontos, esztétikus ki-vitelezésére,
bemutatására,
•

a véleménynyilvánítás igényét és képességét,

•

rendszeres, céltudatos gondolkodást, készséget a gazdaságos megoldások keresésére.
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2. KÖVETELMÉNYEK
Az alapfok végén a tanuló ismerje:
•

a papír történetét, gyártási folyamatát, eszközeit,

•

a papírfajtákat, azok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, szabványos méreteit (A sorozat),

•

a papírmegmunkálás eszközeit,

•

a munkafolyamatok sorrendiségének j elentőségét,

•
a gyakorlatban elsajátított technika hibalehetőségeit, törekedjen ezek elkerü-lésére és tudja a
jelenségek magyarázatait,

•

néhány tárgy elemzésén keresztül a forma és funkció jelentőségét,

•

a forma és díszítmény szerepét, törekedjen ezek egységének a megteremté¬sére,

•

a betűírás történetét, a betűtípusokat,

•

néhány papírjáték készítését, használatát,

•

az origami történetét, a papírhajtogatás szimbólumait, alapfogásait,

•

a sárkánykészítés történetét, az aerodinamika alaptörvényeit,

•

a papírnak más anyagokkal történő társítási lehetőségeit,

•

a makett és modell közötti különbséget,

legyen képes:
•

a tanult elméleti és gyakorlati ismereteit alkotó módon alkalmazni,

•

az eszközök rendeltetésszerű használatára,

•

gyakorlati tapasztalatai birtokában egyszerűbb tárgyakból variáció sorozatot készíteni,

•

a műhelyrajzokat értelmezni, igényesen megvalósítani,

•

az elkészült munkát elemezni, megítélni.

A tanuló a továbbképző végén a fentieken felül ismerje:
•
a papírfajtákat, azok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, szabványos méreteit (A és B
sorozat),
•
a papír felhasználásával, megmunkálásával kapcsolatos tipikus feladatokat, feladatcsoportokat és
azok megoldási lehetőségeit,
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•

az anyagismeret birtokában alkalmazni a célnak megfelelő eljárásokat,

•

saját ötleteit a technológiához igazítani és megvalósítani azokat,

•

a betűírás és a nyomtatás történetét, különböző módozatait,

•

néhány jellegzetes papírjáték készítését, használatát,

•

a papírhajtogatás szimbólumrendszerét,

•

a tervezés ergonómiai szempontjait,

•

a papírnak más anyagokkal való társítási lehetőségeit, azok korlátait,

•

a könyvkötés alapfogásait, eszközeit,

•

a papírművesség irányzatait, jelentős alkotóit és munkásságukat,

•

az aktuális feladathoz kapcsolódó területek elméleti és gyakorlati követel-ményeit,

•

a jelentésre, rendeltetésre utaló formai jellemzőket, történeti és kortárs tár-gyakon,

•

a papír szakszerű tárolásának feltételeit,

•

a papír konzerválásának és restaurálásának anyagait, eszközeit, műveleteit,

legyen képes:
•
a feladatok megoldásához szükséges rajzi, tervezési és műhelyrajzok értel-mezésére, igényes
elkészítésére, bemutatására,
•

a papír megmunkálásához használt eszközök, gépek, berendezések rendeltetésszerű használatára,

•
a papírfajtákat, a megmunkálás módjait a feladatnak, az igényeknek legmegfelelőbben kiválasztani
és alkalmazni,
•

a művészeti háttér és elméleti ismeretek integrálására, alkalmazására a fela-dat megoldásában,

•

a pozitív esztétikai minőségeket környezetében felismerni,

•
a feladat megoldásával kapcsolatban kreatív módon ötletekkel, elképzelé-sekkel előállni, azok
mellett érvelni.
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3. TANANYAG
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra
Célja: hogy játékos formában, az életkori sajátosságokat figyelembe véve meg¬ismertesse a tanulókat a
programmal és felkeltse érdeklődésüket a papírral való tágabb körű foglalkozás iránt.
A műhelyelőkészítő tematikájának bemutatása
Az előkészítő tematikájának ismertetése A papír felhasználási területei, tulajdonságai A
felhasználhatóságot befolyásoló tényezők
A tangram
A játék szerepe a gyermekek életében A tangram lényege
Sablon alapján tangram készítés
A megfelelő papír kiválasztása. Az anyag és funkció kapcsolata A színek szerepe. Különböző alakzatok
kirakása
Papírhajtogatás
Az origami eredete, jelentése és jelentősége
Az általánosan elfogadott hajtogatási jelölések, szimbólumok értelmezése Alaphajtogatások megismerése
(zsebkendő, szalvéta, tölcsér, sátor, batyu) Különböző papírok kipróbálása
Állatfigurák hajtogatása (kutya, róka, nyúl) Játék az elkészült figurákkal
Papír batikolása.
A batikolt papír felhasználásával titkos boríték hajtogatása
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Papírkivágások
Szimmetria, pozitív-negatív formák, ritmusok, sorminták
Egyszerű papírsablonok készítése szitanyomáshoz
A technika ismertetése, bemutatása A tervezés lépései Sablonok készítése és kipróbálása Nyomatok
készítése
Különböző karakterű papírok használata
Nyomtatás papírra, kipróbálás textilen
Egyéni munkák és nagy közös kompozíció készítése
Marionett báb készítése - kedvenc mesefigurám címmel
A báb megtervezése A fej kialakítása papírmaséból Test készítése dobozok felhasználásával
Anyagtársítások alkalmazása
Papírmakett készítése - az én kunyhóm címmel
A makett megtervezése
A makettek készítése dobozok kialakításával, kiegészítésével, mértani testek készítésével A környezet
jelentősége A szimbólumok, jelek szerepe
Bűvös tárca készítése
Az anyagok előrajzolása, pontos leszabása A borítás, a sarok kialakítása. Az anyagtársítás fontossága
Papírsárkány készítése
Az érdeklődés felkeltése A sárkány fő részei, azok funkciói A stabilitás jelentősége, a díszítés szerepe Az
elkészült munka kipróbálása, röptetés
Repülőmodell készítése

A pontosság szerepe, sablonhasználat. Szimmetria
Az illesztések, a ragasztás esztétikuma Az elkészült modell kipróbálása
Reklámsapka készítése
A viselhetőség és a méretek figyelembevétele tervezéskor A szín és a felirat szerepe. Karcolás, hajtás
Képeslap készítése
A cél és a célszerűség. A felirat szerepe
Szétnyitható képeslapból kiemelkedő egyszerű formák létrehozása
Kiállítás rendezése a munkákból
Vendégek (szülők) meghívása a saját készítésű kártyákkal Játékos feladatok az érintett témák kapcsán
Családi origami készítés (kétkezes a mamával)
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3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A papír
Az íráshordozók: kő, agyag, papirusz, pergamen, viasztábla, fakéreg, pálmale¬vél, selyem, papír A
papírgyártás:
története, alapanyagai, segédanyagai, folyamata A papír tulajdonságai:
négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási irány A papír csoportosítása:
négyzetméterenkénti tömeg, anyag, tárolás A papír szabványos méretei (A sorozat)
A struktúra, faktúra és textúra

A struktúra, mint az anyag szerkezete A textúra, mint a struktúra felülete A faktúra, mint a külső behatásra
változó felület
Az origami
Az origami: eredete, jelentősége, jelölésrendszere, alapanyagai A leegyszerűsítés, elvonatkoztatás
A papírsárkány
Készítésének történeti áttekintése, eredete, funkciói, fajtái, anyagai Az aerodinamika főbb törvényei A
tervezés szempontjai
A színek figyelemfelhívó és szimbolikus szerepe A sárkánykészítés anyagai, eszközei
Az álarc, maszk
Az álarc, maszk szimbolikus jelentésének kultúrtörténeti áttekintése Az álarc, maszk funkciói: színházi,
rituális, halotti
Helyi folklorisztikus sajátosságok
A papírmasé készítés eredete, technikája, felhasználási lehetőségei A görög színház jellemzői és a görög
mondavilág
GYAKORLAT
A papír alapanyagainak, előállítási módjainak, tulajdonságainak megismerésé¬vel játékos feladatok
megoldása (házilagos papírkészítés; alakítás - tépés, nyí¬rás, vágás, hajtogatás, rétegképzés)
FELADATOK
A papír megismerése
A papír anyagvizsgálata (négyzetmétertömeg, nedvszívó képesség, gyártási irány)
Merített papír készítése
Merített papír készítése áztatott, turmixolt papírpépből, főzött spárgadara-bokból

A merített papír színezése, kombinálása termésekkel
Texturális és fakturális hatások érzékeltetése, kompozíciókba formálása ér-zelmek kifejezésére
Origami
Az alaphajtogatások (zsebkendő, szalvéta, tölcsér, sátor, batyu) megtapasz-talása különböző papírfajták
felhasználásával Az egyénileg ideálisnak tapasztalt papírfajta kiválasztása Saját színezésű papírból egyszerű
formák létrehozása, azok széleskörű vari¬ációs lehetőségeinek előállítása
Papírsárkány
A sárkánykészítéssel kapcsolatos műveleti sorrend, pontossági igény elsajá¬títása (sablon felhasználás,
rajzolvasás alapján önálló tervezés és kivitelezés) A repítési próbák alapján módosított új változatok
készítése
Álarc
Álarcok készítése görög monda alapján papírmaséból Jellemábrázolás A monda eljátszása
Minimumkövetelmény A tanuló sajátítsa el az elméleti ismereteket.
Ismerje és alkalmazza a merített papír előállításának, a papír megmunkálásának alapvető műveleteit.
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4. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A papírművészet irányzatai és technikái
A sík és térbeli megjelenítés kifejező eszközei
A metszetek, rétegképzés, visszafejtés, papírmasé, hálózatok testté formálása, stb.
Árnyjáték
Az árnyjáték eredete

Az árnyjáték nemzeti (Kína, Jáva, Törökország, Magyarország) sajátosságai Az árnyjáték sajátos technikai
jegyei A bábok anyaga, fajtái A mozgatás, mozgathatóság lehetőségei A jellemábrázolás folthatássá
redukálása
Egyéb bábtípusok
A botbáb, gyűszűbáb, kesztyübáb, marionettbáb főbb jellemzői
A bábtervezés követelményei
Az anyag, konstrukció, jelzés, szín, arány szerepe
Testek, testcsoportok
A mértani testek származtatása A testépítés szabályai: tervezés, kivitelezés
Az elemek hatásának megváltozása helyzetük és kapcsolatuk variációja A szórna fogalma
Térábrázolás
A térábrázolási konvenciók
Optikai csalódások: a perspektíva és az axonometria fintorai Escher rajzai, térformái A színek szerepe a
térérzékelésben
GYAKORLAT
Papírmetszetek készítése
Árnyjáték tervezése, kivitelezése, megelevenítése. A vizuális nyelv, az ábrázo¬lás elemeinek, a kifejezés
eszköztárának alkalmazásával testek, testcsoportok, használati tárgyak létrehozása, az alkotó fantázia
kibontakoztatása
FELADATOK
Papírmetszet
Egyszerű díszítő elemek szimmetrikus, pozitív-negatív formákká, ritmussá rendezése

Természetes formák redukálása, egyszerűsítése, stilizálása, szín- és forma-variációk létrehozása
Árnyjáték
A tanulók által kiválasztott népmese megjelenítése
A figura, a karakter, a konstrukció, a díszlet, a jelmez, a paraván megterve¬zése
Kivitelezés egyéni és csoportmunka keretében A mese bemutatása
Testek, testcsoportok
Testhálók, testek készítése
Csonkolt testek testhálói
Vetületi rajzok alapján a test előállítása
Szabályos sokszögek hajtogatása, a sokszögekből testek építése egymásba
csúsztatással, a variációs lehetőségek kihasználásával
Szómák készítése színek használatával és azok megelevenítése (tárgyiasítás)
Lehetetlennek tűnő, ill. többértelműnek látszó tárgyak előállítása
Adott testek felszínét betöltő mintaelemek tervezése (raport)
Formaváltoztatás grafikával (formarobbantás)
A mértani testek optikai megjelenítésének megváltoztatása rákerülő grafiká-val, színekkel
Képkeret
Különböző profilú papír keretek tervezése és kivitelezése egy lapból hátlap¬pal
Sík és domború keretdíszek tervezése és megvalósítása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a papír méretének és formájának megváltoztatását hajtoga¬tással.

Tudjon testeket, testcsoportokat készíteni.
Legyen képes hibás, illetve hibásnak tűnő rajzok elemzésére a térábrázolási konvenciók alapján.
Alakuljon ki az alapvető eszközhasználó jártasságok megléte.
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5. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A makett, a modell
A makett és a modell közös és eltérő ismérvei
Szerepük a tervezési folyamatban (művészet, ipar)
A természeti formák szerepe a formatervezés szempontjából
A formaelemzések módszere a célirányos megfigyelés
A megértést, megjelenítést segítő eljárások alkalmazása: pozitív-negatív forma - a karakter, formakövető
vonal - a plaszticitás, metszetek - a belső szerkezet, nézeti képek - a tömeg, térréteg - a térmélység,
folyamatábra, fázisrajzok - a mozgásváltozás kifejezésében
A tervezés általános szempontjai
Az anyag, szerkezet, funkció, forma egysége
Mobil
A mobil jelentése
Néhány a témához kapcsolódó fizikai (statikai, mechanikai) törvény megisme-rése
Az alkotást segítő képzőművészeti példák elemzése: Moholy - Nagy László, N. Schöffer
GYAKORLAT

A makett, modell, mobil sajátosságainak ismeretében tárgy és környezetterve¬zés, személyes élmények, a
fantáziavilág kivetítésével
FELADATOK
Makett
Meglévő épületek makettezése különböző módszerekkel
Mértani testekre bontás, majd testcsoporttá építés egyetlen összetett testként
szemlélve
Az épület, épületcsoport környezetbe illesztése, annak szimbolikus megjele-nítése
Önálló tervezés: lakás, tárgy
A terv makett formájában történő kivitelezése a papír, a papírmasé sokrétű alkalmazásával
Modell
Repülőmodell készítése kész tervrajz alapján A papír társítása fával
Egy szabadon választott szerkezet modellezése Szerkezetet szemléltető tervrajzok készítése A
megvalósítandó terv kiválasztása, indoklása A modell elkészítése
ítéletalkotás, a szükséges módosítások végrehajtása Mobil
A papír társítása fémhuzallal, fonallal
Egyszerű síkidomokból mobil létrehozása, színkompozíciós változatok elő-állítása
Mértani testek, összetett formák mobillá rendezése A részek összeépítettségét, statikai rendszerét
magyarázó rajzok készítése
Emberi, állati alak mobilként való megjelenítése A tipikus mozgásformák jelzése
Az esetlegesség kizárása különböző szerkezeti, rögzítési megoldásokkal
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Hirdetőtábla
A tartószerkezet makettezése
Az információt hordozó felület mobilként való működése a felismerhetőség, olvashatóság és a színek
szerepének figyelembevételével
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a makett és a modell közös és eltérő ismérveit, tervezésük és készítésük alapelveit és
technikai fogásait, a tervek pontos, esztétikus kivi¬telezését.
6. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
A betű
Az írás jelentősége Az írás előzményei A fejlődés útja a képírástól a betűig A betűtervezés szempontjai:
szerkezet, arány, karakter, olvashatóság, a mondanivaló és a betűtípus harmóniája, a dekorativitás,
esztétikai élmény
A nyomtatás
Kultúrtörténeti jelentősége Tipográfiai szempontok:
méret, alak, papírfajta, betűfajta, betűméret, "tükör", képek elhelyezése, kötés...
Alkalmazott grafika
A funkció támasztotta tervezési követelmények, specifikumok:
könyv, plakát, bélyeg, papírpénz A vízjel, piktogram szerepe:
védjegy, reklám, információ, díszítés A képi megjelenítés eszközrendszere: a kifejezés, gondolatközlés
módszere, a látvány, a gondolat lényegének kiemelése, tervezői ötletek, elgondolások, alternatívák
megfogalmazása, a képi megjelenítés, értelmezés műveleteinek elvégzése A komponálás lehetőségei: alá-

és mellérendeléssel, időrenddel, sorrendiséggel, nézőpont szabad megválasztásával, képkivágással,
színtranszponálással\
GYAKORLAT
Az alkalmazott grafikai eljárások képi kifejező eszközeinek felhasználásával a mindennapi életben gyakran
előforduló tárgyak készítése
FELADATOK
Betűk, vízjelek, piktogramok
Olyan betűsablon, sablonelem készítése, amely egy betűtípuson belül az ABC minél több betűjének
előrajzolását teszi lehetővé
Betűk, betűcsoportok, piktogramok, vízjelek tervezése síkban és térben Síkból kiemelkedő forma ragasztással, ragasztás nélkül Papírmetszetek rétegfelrakása. Visszafejtés Dobozszerű, üreges kiképzés
Papírmasé
A különböző vízjelek egymásutánja, mint képírás Plakát tervezése
*

Sík plakát készítése különböző rendezvények, termékek reklámozására

(képzőművészeti, zenei, irodalmi, sport, környezetvédelmi, cirkuszi...)
Domború plakátok készítése papírmaséból Rétegfelrakással, mobil elemekkel a térbeliség szemléltetése
Hirdetőoszlop tervek, makettek készítése A papír társítása más anyagokkal A környezeti elemek
szimbolikus jelzése
Bélyeg tervezése
Sorozatterv szabadon választott témában A témát jelző egyedi mappa készítése a tervrajzoknak
Pénz tervezése
A fizetőeszközök specifikumainak (a hagyományos, általános érvényű pénz¬érmék és papírpénzek; a
speciális fizetőeszközök; a hamisítás lehetőségét gátló jelek, eljárások) figyelembevételével papírpénz
tervezése

Minimumkövetelmény
A tanuló legyen képes cTpapír előállításával, megmunkálásával kapcsolatos ismeretanyag elsajátítására; a
tárgy tervezés, tárgyelemzés szempontjainak kö-vetkezetes alkalmazására.
Alakuljon ki a papír kínálta formai, technikai alkalmazási követelményeket figyelembe vevő tárgyalkotó
képessége.
Legyen képes gyakorlati tapasztalatok birtokában variációs sorozatok előállítására különböző technikákkal.
Tudja az eszközöket, segédanyagokat rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni.
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Sokszorosító grafikai eljárások
A fametszet A linómetszet A rézkarc A szitanyomás
A fénymásolás jelentősége
A fénymásolás működésének lényege A fénymásolásban használható papírfajták A fénymásológép
előírásszerű működtetése A kicsinyítés, nagyítás
A másolandó kép, szöveg minőségének megfelelő beállítások A fénymásolás alkalmazása a művészi
kifejezés eszközeként Példák a XX. sz. művészetéből
A papír
A szabványos papírméretek (B sorozat) A papír szakszerű tárolása A tárolás környezeti feltételei:
hőmérséklet, páratartalom, mechanikai, kémiai elváltozások megakadályo¬zása, védőcsomagolás,
tűzvédelmi előírások betartása A tárolás eszközigénye

Nyomdalátogatás
A konzerválás
A konzerválás anyagai, eszközei, műveletei (felületi kezelés, impregnálás)
A restaurálás
A restaurálás célja, feladatai, anyagai, eszközei A felület tisztítása, a foltok eltávolítása A sérült papír
javítása, a hiányok pótlása Restaurátorműhely megtekintése
Vegyszerek szakszerű tárolása, balesetmentes használata
GYAKORLAT
A témának megfelelő eljárások, papírfajták alkalmazása. A papír állagmegó¬vása, restaurálása
FELADATOK
Papírnyomó eljárások
Papírmetszet, papírdúc
Pozitív, negatív formák jelentősége
Szitanyomás
Meghívók, oklevelek tervezése az adott technikákkal Fénymásolás
Fénymásoló gép használata a képi kifejező eszközök gazdagítása, módosítá¬sa érdekében
"Öszvér" tárgyak montírozása fénymásoló segítségével
Paszpartuzás
A paszpartuzás funkciói: rögzítés, biztonságos tárolás A paszpartuzásra megfelelő papírfajták kiválasztása A
paszpartu sniccer szakszerű használata
Mappa

A nyomatok biztonságos tárolására alkalmas tok tervezése, kivitelezése Anyagtársítások - különböző
fajtájú papírok használata a funkciónak megfelelően (textil társítása papírral)
Konzerválás
A papír tulajdonságainak, az alkalmazott művészi technikának megfelelő
eljárás kiválasztása
Kísérletezés különböző papírfajtákon
Saját készítésű alkotásokon a felületi kezelés ill. az impregnálás kipróbálása Restaurálás
Sérült lapok, metszetek javítása, beszakadások "eltüntetése" Hiányok pótlása lapok és papírmasé tárgy
esetében
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje és alkalmazza a sokszorosító eljárásokat. Legyen képes az elkészült alkotások
előkészítésére, kiállítására, tárolására; a megfelelő konzerválási, restaurálási módszer kiválasztására, az
anyagok, esz¬közök biztonságos használatára.
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8. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Lapok rögzítése
A rögzítési módok (ragasztás, fűzés, spirálozás), eszközök megismerése Az egyes módszerek előnyei,
hátrányai
Könyvkötés
Történeti áttekintés: példák megismerése a különböző művészeti korokból A könyv részei
A könyvkötéshez használatos anyagok, eszközök, szerszámok Látogatás egy könyvkötő műhelyben

Tipográfia
A könyv nyomdai kiállítása, megtervezése
Méret, alak, papírfajta, betűfajta, betűméret, "tükör", képek elhelyezése, kötés Naptár
Az időszámítás kezdetei Természeti megfigyelések, ismétlődések Csillagászat (holdév, napév) Gergely-féle
(gregorián) naptár Napórák
GYAKORLAT
Laprögzítő eljárások kipróbálása, az előnyök és a hátrányok megtapasztalása. A gépek, eszközök
balesetmentes használata. Az egyéni érzékenységnek, gondo¬lati tartalmaknak tükröződése művészkönyv
formájában
FELADATOK
Napóra
Lapszerű kiképzés nyírással, hajtogatással, a földrajzi helyzet figyelembevé-telével
Tömbszerű kivitel: rétegek ragasztásával, papírmaséból, anyagtársítással
Naptár
12 lapos naptár tervezése meghatározott személynek
Az egyén érdeklődésének, korának, ízlésvilágának megfelelő formátum, betűtípus, díszítmény, színvilág
megalkotása
A laprögzítési mód (lapozhatóság, a rögzítési módból eredő kényszerű leté- pés) megválasztása
A letépett lap hasznosíthatósága (csomagolóanyag, képeslap, könyvjelző, művészi metszet...)
Könyvkötés
Kedvelt folyóiratok fűzése, borítása A folyóiratok előkészítése a kötéshez Előzék és fűzés Könyvtest
készítés A tábla és gerinclemez kiszabása A könyvtest behelyezése a táblába

Restaurálás
A sérült könyv helyreállítása, újrafűzése A borító javítása, esetleg pótlása
Művészkönyv
Az egyediségre törekvés - a bizarrság kizárása nélkül Az érzelmeknek, gondolati tartalmaknak megfelelő
anyagok, méretek meg¬választása
Az eddig tanult technikák, eljárások kreatív alkalmazása
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje az igénybevételnek, esztétikai igényeknek legmegfelelőbb laprögzítési eljárás
kiválasztását. Szerezze meg a könyvkötéssel kapcsolatos alapvető jártasságokat.
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9. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Tárgyak tervezése
A kinek, mit, miből, hogyan kérdése Ergonómia:
antropológiai vizsgálatok, a szabványok szerepe, konfekcionálás Anyag-szerkezet-funkció-forma egysége,
az esztétikum jelentősége A XIX. század végi és a XX. századi képző- és iparművészeti mozgalmak
al¬kotásainak elemzése:
expresszionizmus, kubizmus, neoplaszticizmus, konstruktivizmus, futuriz- mus, Art Nouveau, Art Deco
Bútortörténet
A szék és egyéb ülő alkalmatosságok szerkezeti, formai változása az ókortól
napjainkig A térszervezés lehetőségei bútorokkal Bútor a népművészetben

Viseletek
Az öltözködés történeti áttekintése, különös tekintettel a felsőruházatra, kala-pokra, ékszerekre Viseletek
a népművészetben A XX. sz. divatirányzatai
A minimál lakótér fogalma
Szimbólumok Alaprajz
Arányok és szabványok
Csomagolás
A csomagolás szerepe:
A csomagolás, mint információhordozó, mint esztétikai élmény A csomagolás által felvetődő
környezetvédelmi gondok: újrahasznosíthatóság, lebomló csomagolóanyagok A csomagolásművészet
(Japán, Christo) Csomagolás fajták:
zacskó és tasak félék - sima, redős, redős-talpas, zsákok,
dobozok - kartondoboz, hullámdoboz
GYAKORLAT
A szaktörténeti ismeretanyag hasznosítása révén a papír szerkezetéből, tulaj¬donságaiból fakadó
lehetőségeket, korlátokat figyelembe vevő tervező, kivitelező tevékenység
FELADATOK
Kísérletek
Különböző lapok, kartonok, lemezek szakítószilárdsága, statikai terhel-hetősége, ütésállósága
Hajtogatott profilok, ragasztott szerkezetek vizsgálata
Szék tervezése, készítése

Szék tervezése, készítése papírtekercsből, mint zárt formából kiindulva Szék tervezése, készítése
laprétegekből felépítve
Többfunkciójú, lapra szerelhető ülő alkalmatosság tervezése gyerekeknek
Minimális lakótér tervezése, makettezése
Saját igény megfogalmazása
Az adott alapterület beosztási variációinak (szabadon választott alak; kötött határoló falak és vizesblokk;
hasznos alapterület nagyságát növelő ötletek, lehetőségek) kialakítása
Ruha és kiegészítők tervezése, készítése
Az anyagmegválasztás jelentősége a viselhetőség szempontjából Papírfonatok, hurkok, csomók;
papírszövedékek készítése (síklapokból, sodratokból)
A felületkezelés fontossága a nedvszívóképesség csökkentése érdekében Anyagtársítások textillel, a papír
dominanciájának megőrzése mellett (a tex¬til csak hordozó vázszerkezet formájában lehet jelen, pl.:
fonalrács beöntése papírpéppel)
Színben, hangulatban harmonizáló ruha, kalap, ékszerek, esetleg öv és táska tervezése
A díszítő motívumok felvitele különböző technikákkal: metszetek felragasz-tásával, szitanyomással,
rétegfelrakással, papírmasé alkalmazásával
Csomagolás
Egy darab tojás becsomagolása maximált mennyiségű papír felhasználásával oly módon, hogy az asztalról
leesve ne törjön össze
Ajándéktárgy készítése papírból a legjobb barátnak
Az elkészült meglepetés becsomagolása a hagyományostól eltérő módon
Minimumkövetelmény
A tanuló alkalmazza a használati tárgyak tervezésének és kivitelezésének műveleteit.
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10. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
ELMÉLET
Papírművészet
A korok és technikák történeti áttekintése
Korunk kiváló hazai és külföldi alkotóinak, müveinek megismerése A művek elemzése érzelmi, esztétikai,
technikai szempontból Dekollázs technikák:
égetés, elmosás, kaparás, tépés, préselés, szúrás XX. sz.-i művészeti irányzatok:
Új realizmus, Hiperrealizmus, Kinetikus művészet, Hard edge, Objekt, Pro- cess art
Szobrászat
A szobor, mint díszítőelem A körplasztika
Térhatás a plasztikus ábrázolás révén Tömeghatás
Térformálás
A faktúrától a tudatos térformálásig vezető út Az egyes minőségek, kategóriák határai
GYAKORLAT
Az elméletben megismert technikák alkalmazása faktúrák, reliefek, szobrok al¬kotásában
FELADATOK
Térformálás
Faktúrák, reliefek létrehozása kollázs és dekollázs technikával Hangulatok, érzelmek kifejezése faktúrákkal
Történet elmesélése figurális domborművön Domborművek létrehozása dekoratív céllal
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Szobor készítése
Szobor készítése fém vázrendszerre történő felrakással, gipszforma kiönté¬sével, ragasztott rétegek
faragásával
Fény-árnyék
Fény-árnyék térkompozíciók létrehozása
Fény-árnyék játékok létrehozása a megvilágítási irány, intenzitás változtatá-sával, szendvicsdiák
használatával
Minimumkövetelmény
A tanuló kreatív módon alkalmazza a tanult eljárásokat, ismereteket. Ismerje és használja a tervezés,
tárgyalkotás igényes kivitelű dokumentálását.
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4. JAVASOLT ÉRTÉKELÉSI MÓD
A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Biz¬tosítani kell a minél szabadabb
megnyilatkozást, akár szóban, akár a kész mun¬kát illetően.
A tanulók évközi munkájának értékelése az elméleti témákból szóban, a gyakorlati feladatokból,
feladatcsoportokból pedig a határidőre dokumentáció¬val együtt letett, kész munkák alapján történik.
A tanult elméleti anyagból a tanuló félévenként egyszer szóban számoljon
be.
A jelen tantervben rögzített témák utolsó 2 óráját célszerű a feladatok érté-kelésére, az új témakör
feladatainak megbeszélésére szánni, hogy a tanulóknak legyen idejük az új feladatok vázlatainak, terveinek
elkészítésére.
A tanulók tudását, teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizo-nyítványban kell értékelni.
A továbblépés feltétele a foglalkozásokon való rendszeres részvétel, vala¬mint a feladatok határidőre
történő igényes elkészítése.

5. TÁRGYI FELTÉTELEK
Műhely
•

a tervezőmunkához és a szerszámok szakszerű használatához egyaránt megfelelő feltételekkel

Berendezések:
•

asztalok, székek a munkához,

•

szekrények az eszközök, anyagok tárolására

Gépek:
•

vágógép,

•

prések

Technikai eszközök:
•

diavetítő,

•

videomagnó

Folyóiratok, kiadványok, könyvek
Rajzeszközök:
•

ceruzák, tollak, vonalzók

Kéziszerszámok:
•

kések, ollók,

•

réz és linóleummetsző,

•

hengerek,

•

fűrészek, fogók,

•

csontkés

Anyagok:
•

papírok, lemezek, vásznak, bőrök, lécek,

•

ragasztók, festékek, vegyszerek,

•

deszkák, sziták

FATARGYKESZITO TANSZAK
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1. A PROGRAM CÉLJA, FELADATAI
A fatárgykészítő műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuza¬mosan a tanuló:
•

széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert a fa megmunkálá¬sa terén,

•
sajátítsa el azokat az alapozó és speciális ismereteket, készségeket melyek képessé teszik a
műhelygyakorlaton előforduló feladatok átlátására, kivitele-zésére,
•

ismerje meg a famíves tárgyak sokféle funkcióját és azon túlmutató humán értékeiket,

•
szerezzen olyan alapismereteket és készségeket, hogy később el tudjon ké-szíteni saját magának
és szűkebb környezetének fatárgyakat,
•
legyen képes felelősségteljes, pontos munkavégzésre, kitartó összpontosítás¬ra, az általa készített
tárgy, tárgycsoport, a hozzá kapcsolódó dokumentáció esztétikus megjelenítésére,
•

pályaválasztását, továbbtanulását elősegítse,

•

alkotó gondolkodását megalapozza és kialakítsa.

A fatárgykészítő műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhu¬zamosan a tanuló:
•
ismerje meg a faművesség jelentőségét a szerves kultúrában, lehetőségeit a mai városi polgári
kultúrában,

•
szerezzen tapasztalatot a leghasználatosabb hazai fafajták tulajdonságait, megmunkálhatóságát
illetően,
•
ismerje meg a tárgykészítéshez szükséges szerszámok, eszközök, berende¬zések működését,
használatát, kezelését,
•
ismerje a tárgyformáláshoz kapcsolódó tervezési, dokumentációs rajzkészí¬tési módszereket,
megközelítési módokat, szemléleti elvárásokat,
•

ismerje a készítési eljárások alapműveleteit,

•

ismerje a tárgykészítési műveletek célját, folyamatát, különböző módjait,

•

legyen képes használni a tárgyalt témákhoz, a készített tárgyakhoz kapcso¬lódó szakirodalmat,
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•
életkori szintjének megfelelően alakuljanak ki mindazok a tervező, átíró, tárgyalkotó teremtő,
anyagformáló, munkaszervező képességek melyek az igényes alkotómunkához szükségesek,
•

ismerje a tűz- és baleseti veszélyforrásokat, elhárításuk módjait, szabályait.

2. KÖVETELMÉNYEK
Az alapfok végén a tanuló ismerje:
•

a fa általános műszaki tulajdonságait,

•

a fa szerkezetét, a leghasználatosabb puha- és keményfa jellemző tulajdon¬ságait,

•

a magyar pásztorélet szokásait, jellegzetességeit,

•

a pásztorfaragások jellemzőit,

•
a paraszti ülőalkalmatosságok közül a széket, kupásszéket, a felvidék né¬hány áttört faragású
ülőbútorát,
•

a faipari szerszámok, gépek működési elvét, veszélyforrásait,

•

a fakötések, illesztések néhány változatát,

•

a népi építészet boronaépítkezéses változatát,

•

az ácsolt láda szerkezetét, funkcióját,

•

az intarziakészítés elvét,

•

az asztalos-, a bognár- és a kádármesterség főbb jellemzőit,

•

néhány fából készült népi hangszer elkészítésének elvét,

legyen képes:
•

egyszerű vesszőfonási műveletre,

•

helyes, biztonságos szerszámfogásra,

•

derékszögű, sima felületek kialakítására,

•

szögelésre,

•

diófa pácolásra,

•

viasz- és olajbevonat készítésére,

•

karcolozás, spanyolozás, domborfaragás egyszerűbb változatainak igényes kivitelezésére,

•

fakanál, kupásszék létrehozására vájó szerszámokkal,
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•

sarokollós csapolású szögtengely mentén nyitható fedelű doboz készítésére,

•

végtagjait mozgató, rétegelt lemezfigura készítésére,

•

gurulós fajáték kialakítására,

•

ácsolt láda, vagy ládika készítésére,

•

támlás paraszti szék készítésére,

•

szétszedhető kecskelábas asztal (vagy modelljének) elkészítésére,

•

több rekeszes játékbútor létrehozására (nem csapolásos illesztéssel),

•

vésett geometriai díszítések,

•

áttört faragások és

•

egyszerű intarzia megalkotására.

A

továbbképző végén a tanuló ismerje:

•

a Kapoliak munkásságának lényegét,

•

az asztalos-, a bognár- és a kádármesterség főbb jellemzőit,

•

a fából készült népi hangszerek készítésének elvét,

•

a paraszti gazdálkodás néhány faeszközét,

•

a magyar népművészet formáit, jeleit, szimbólumait,

•

a busójárást, mint népszokást,

•

a kéregedény készítés elvét,

•

a népi építészet főbb jellemzőit,

•

az erdélyi köríves nyilatú kiskapuk némelyikét,

•

az intarziakészítés több változatát,

•

festett erdélyi, dunántúli parasztbútorokat,

•

a földfestékes túróenyv-kötőanyagú festésmódot,

•

a Szórakaténusz Játékmúzeum jelentőségét,

•

az esztergályozás elvét,

legyen képes:

•

mozgatható karú-lábú fabábú elkészítésére,

•

deszkából kivágott hiányzó részek összeforgatásából formák megjelenítésére,

•

faálarc létrehozására,

•

kereplő hangszer készítésére,

•
ivócsanak vagy sótartó vájószerszámokkal való előállítására; egyéb pásztor-készség tartozékainak
előállítására a pásztorművészet technikai eljárásaival,
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•

domborfaragású bot, tükörkeret megalkotására,

•

asztalka, szék kifűrészelésére (egy fahasábból játék céljaira),

•

asztal (vagy modelljének) elkészítésére,

•

több fiókos kisszekrény (vagy modelljének) létrehozására,

•

talicska (vagy modelljének) elkészítésére,

•

ácsolt kiskapu összeállítására,

•

igényes intarzia munka megalkotására,

•
bölcső vagy szekrény készítésére, földfesték alapú túróenyv kötőanyagú festésére
hagyománykövető jelekkel.
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3. TANANYAG
ALAPFOK
Műhelyelőkészítő
évi 18 hét (heti 2 óra), összesen 36 óra

Forma- és anyagfelismerés
Durván és finoman megmunkált fadarabok tulajdonságainak felismerése be-csukott szemmel
A fajátékok sokfélesége
A fajátékok előnyeinek kiemelése
A fajátékok néhány fajtájának (játékbútor, építőkocka, állatfigura, gurulós jármű, gurulós mozgásállapot
változásra képes figura, dominó, sakk, hajó, kirakós játék, puzzle figura, kereplő, hinta...) megismerése
Játék konstrukciós faépítőkkel Város kialakítása építőkockából
Fatárgyak a mindennapi környezetben
A fatárgyak csoportosítása méret (kicsi, nagy ...), forma (szögletes, ívelt ...), szerkezet (egy tömbből
kialakított, részekből illesztett ...), készítési mód (fűrészelt, mart, esztergált ...), megdolgozottság (nyers,
sima) és díszítési mód (faragott, festett...) szerint
A fatárgyak díszítése
Életfa a szerves kultúrákban. Magyar és nem magyar életfa motívumok fel¬fedeztetése, gyűjtése,
tanulmányrajza Másolás pauszpapír segítségével
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Nagyítás, kicsinyítés
Nagyítási és kicsinyítési feladatok négyzetrácsos papír segítségével Nagyított rajzok átmásolása papírra
pauszpapír, indigó segítségével Helykihasználási előgyakorlatok Méretfelviteli gyakorlatok rajz alapján
lécekre
Egyszerű fajátékok konstruálása
Gyufaszál vagy hurkapálca játékok készítése szívószálból készült könyök-csatlakozók beépítésével
Vesszőkonstrukciók készítése madzagrögzítéssel
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3. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A fa növekedése
ELMÉLET
A tápanyag útja Az asszimiláció
Vastagsági és hosszúsági növekedés
GYAKORLAT Kirándulás az erdőbe. Faj felismerés. Faültetés, magok csíráztatása
A fa biológiai tulajdonságai
ELMÉLET Munka- és balesetvédelmi oktatás A fa szerkezete
A fás szár hossz- és keresztmetszete
A kéreg, háncs, fatest, kambium, bélszövet elhelyezkedése, az évgyűrűk ke-letkezése
Bütümetszet, sugármetszet, húrmetszet A geszt (fatest), a szijács (háncstest) tulajdonságai A fa szövetének
variációi Példafajok bemutatása
A hazai fafajok (fenyőfélék, gyűrűslikacsú lombos fák, szórt likacsú lombos fák) jellemzése
GYAKORLAT Fafajták felismerése alak, kéreg és hosszmetszet alapján A hazánkban ismert, gyártásban
alkalmazott fafajták (fenyőfélék, gyűrűsli¬kacsú, szórt likacsú) famintáinak bemutatása Példák az azonos
fajtájú fák színbeli eltéréseire
A szín és a rajzolatsajátosságok vizsgálata. A száraz és a nedvesített állapot színbeli eltéréseinek
tapasztalati úton történő megfigyelése A különböző fajtájú fák csiszolhatósági tulajdonságainak
kipróbálása A puha és keményfa eltérő megmunkálhatóságának megtapasztalása
FATÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
A fa műszaki tulajdonságai

ELMÉLET
A fa műszaki tulajdonságainak (jellegzetes szín, fény; a tömeg; keménység; hasíthatóság;
megmunkálhatóság...) megismerése A fa hibái és betegségei
GYAKORLAT
Vesszőgyűjtés, ággyűjtés
Vesszősövény, vesszőkunyhó modellezése deszka lyukakba állított karók vesszővel való körülfonásával
A legegyszerűbb famegmunkáló mű műveletek (vesszőhántolás, -hegyezés, - behasítás, kötés fonallal,
árkolás, rovátkolás, illesztés, beágyazás, hosszab- bító kötések, kötéslapolással) kipróbálása
A fakitermeléstől a fűrészáruig
ELMÉLET
Fűrészelési módok (élvágás, prizmavágás, tükrös vágás, féltükrös vágás) megismerése
Az egyes fűrészelési eljárások előnyei és hátrányai A fa hasítása régen
Széldeszka, oldal deszka, középdeszka, béldeszka
A fa felhasználási területeinek és a faipari szakterületeknek (épület, bútor, hangszer, játék, használati
tárgy) megismerése
GYAKORLAT Közeli fűrészüzem vagy faipari kisüzem meglátogatása Egyszerű famegmunkáló kézi eszközök,
szerszámok bemutatása A szerszámok megvédhetősége, karbantartása
Kézi szerszámok (fúró, fűrész, ráspoly, reszelő) kipróbálása puha- illetve keményfában Gyümölcsösláda
készítése A láda vetületi ábráinak elkészítése Sablonok felrajzolása méretek feltüntetésével Méretek
bejelölése a lécen asztalos derékszög segítségével Hasítókéssel történő bemetszés - jelölt vonalak mentén
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A lécek feldarabolása illesztőfürésszel Az élek lecsiszolása - tisztázása Összeállítás, szögelés
A fa darabolása, felületkezelése

ELMÉLET
Melyik fa mire való?
Anyagdarabolással, reszeléssel, csiszolással (nedves, száraz) kapcsolatos is-meretek
A javítás módjai
A pácolás technikája, a pozitív, negatív pácolási kép és az erezet összefüg¬gései
A viaszolás technikája A lakkozás technikája Az olajbevonatkészítés módja
GYAKORLAT
Sima oldalú, szabályos kocka kialakítása - kb. 10x10x10 cm Aprófogú fürész, derékszögű vonalzó, ráspoly,
reszelő, csiszolófa és csi¬szolópapír helyes használata Pácolás. Viaszolás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a fa szerkezetét, általános műszaki tulajdonságait, afonto- sabbfafajták műszaki
tulajdonságait, a fa felhasználási területeit.
Legyen képes egyszerű vesszőfonási műveletre, helyes, biztonságos szer¬számfogásra, csiszolásra,
derékszögű sima felületek kialakítására, diófapácolás- ra, viaszolásra, szögelésre.
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4. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A szerves kultúrák alapjelei. A forma és tartalom viszonya
ELMÉLET
A díszítés alapmotívumai (kör, négyzet, átlósan osztott négyzet, állókereszt¬tel osztott négyzet, kereszttel
osztott kör, lépcső, spirál) Az alapmotívumokból forgórózsa, életfa, egyéb növény- és állatalakzatok
származtatása
A faragás fogásainak (testhelyzettel ellentétes faragás, a test felé való fara¬gás, hüvelykujj-nyomással való
faragás, merőleges élhelyzetü faragás) meg¬ismerése

GYAKORLAT Fejfák mintájának gyűjtése, rajzos feldolgozása A formák tartalmi vonatkozásainak
értelmezése Egyszerű faragási műveletekkel "virágkaró" - mint életfa - faragása
Magyar pásztorfaragások
ELMÉLET Pásztorélet a XIX sz.- XX sz. elején Dunántúli pásztormunkák Múzeumi vizsgálódás Karcolozás,
ékrovás, spanyolozás
GYAKORLAT
Késfenési gyakorlatok Gyufatartó díszítése karcolással
Méretben közel álló puhafa darab kiválasztása gyufatartónak A gyufa helyének kikanyarítása
vonolíürésszel A fadarab rögzítése, befogása A fűrészelést követő reszelő illetve ráspoly használat
Tisztázás, simítás
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A kívánt minták felrajzolása. A minták bekarcolása Sulyok faragással való díszítése A sulyok műszaki
rajzának elkészítése A sulyok kifűrészelése puhafából Az ékrovásos mintarend kialakítása
Tükrös díszítése spanyolozással A vékony, sima deszkalap méretre vágása, tisztázása A minták felrajzolása,
kivágása A spanyolozás több lépcsős kivitelezése
Fa evőkanál és kanáltartó
ELMÉLET
Váj ássál készült eszközök a népi kultúrában
GYAKORLAT
Evőkanál faragása ívelt kanálvájó szerszámok használatával Kanáltartó készítése fűrészeléssel, fúrással,
csapolással, ragasztással, szögeléssel
A gyalogszék
ELMÉLET

Ülőalkalmatosságok a paraszti kultúrában
GYAKORLAT
Vájt ülőkéjű gyalogszék (kupás szék) készítése szekerce, véső, fakalapács, fűrész, vájó szerszám és fúró
használatával Balesetvédelmi szempontok betartása
Az ülőke kialakítása puhafa tuskóból. Lábak kialakítása botfából Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a magyar pásztorélet és a magyar pásztorfaragások jellemzőit. Legyen képes a faragókés
balesetmentes használatára; karcolozás, ékrovás, spanyolozás egyszerűbb változatainak kivitelezésére;
sarokollós csapolás meg¬oldására; kanálvájó görbekés használatára; kanál, kupás szék létrehozására.
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5. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Amit a fonalfűrész tud
ELMÉLET
A marógépek működési elve, használhatósága A faipari géphasználat veszélyessége A rétegelt lemez
előállítása, felhasználási területei
GYAKORLAT Kezét-lábát mozgató figura készítése rétegelt lemezből Tervrajzok készítése A sablonok
fonalfűrésszel való kivágása
A kivágott részek további megmunkálása (élcsiszolás, lyukfúrás, kifestés, zsinórozás)
Áttört karácsonyfadíszek készítése puhafa lapokból, csiszolással Fűrészgéi, k, fűrészelés, kisbútor
ELMÉLET
A faipari gépek (dekopír fűrész, körfűrész, szalagfűrész) jellemzői A ragasztás technológiája
GYAKORLAT

Ragasztással illesztett rekeszes játékbútor (pl.: szatócs pult) készítése Tervezés, sablonok készítése
Szabás fonalfűrész vagy dekopír fűrész igénybevételével Tisztázás összeállítás, ragasztás
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Fakötések
ELMÉLET
A fakötések különböző módjainak (ollózás, egyszerű eresztékes csapolás, sarokvillázás, egyenes fogazás,
sarokollós csapolás, egyenes közbecsapolás, kétoldali egyenes közbecsapolás, csapos beeresztés, alávágott
összecsapolás, eresztékes sarokbeeresztés, árokeresztékes illesztés) megismerése
GYAKORLAT
Magyarázó-értelmező axonometrikus ábrák készítése fakötési módokról Doboztető faragással faló
díszítése A doboz műszaki rajzának elkészítése A sablonok felrajzolása
Az oldalak sarokollós csapolással való illesztése A nyithatóság megoldása
A fedél hagyománykövető motívumokkal, faragásmóddal való díszítése Boronaépítkezés modellezése
ELMÉLET
Népi építészet (lakóházak, gazdasági épületek...) Fatalpas szerkezet, födémszerkezet, tetőszerkezet
GYAKORLAT
Kétoldali egyenes közbecsapolás alkalmazásával gerendákból (illetve lécekből, kis hasábokból)
összeépíthető faház kialakítása Magyarázó, értelmező ábrák, sablonok készítése
Szélesebb lécek felezésével, harmadolásával, negyedelésével a "gerendák" előállítása
Csaprész, csapfészek kiképzése a fonalfűrész vagy dekopírfűrész segítségé¬vel
Ajtó és ablaknyílás keretek összeállítása csapolással és ragasztással Az ajtó és ablaknyílások árkaiba a falat
képező, egymás fölé sorakozó ge¬rendák beilleszkedése

A födémszerkezet kialakítása "gerendák" becsapolásával A tetőszerkezet nyeregtetős, csapolásos
megoldása
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Puzzle figurák
ELMÉLET
Escher pozitív-negatív formák kiegészülésére épülő műveinek bemutatása
GYAKORLAT
Puzzle figurák készítése
Anatómiailag indokolt részekre tagolással kellemes arányú, zárt kompozíci- ójú figurák tervezése
A terv alapján készített sablonok körbevágása dekopírfűrésszel Tisztázás. Pácolás. Olajozás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a faipari gépek működési elvét, veszélyforrásait, a faköté- sek néhány változatát, a népi
építkezés boronaépítkezéses változatát.
Legyen képes kezét-lábát mozgató rétegelt lemezfigura tervezésére, kivitele¬zésére; sokrekeszes
játékbútor készítésére (csapolás nélkül); sarokollós csapo- lású doboz összeállítására, domborfaragás
kivitelezésére; puzzle figurák terve¬zésére, kivitelezésére.
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6. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Gurulós fajátékok
ELMÉLET
Régi népi és polgári fajátékok
GYAKORLAT

Összerakható sínpályán közlekedő gurulós vonat készítése A fa sínpálya egyenes és ívelt szakaszainak
elkészítése A sablonok kifürészelése, horonyvésővel a sínvályulat elkészítése és tisztá¬zása
A vonat (mozdony és kocsi) megtervezése, sablon alapján a vonat részeinek
kifürészelése, összeállítása
Kerekek készítése fahenger szeletelésével
A vonat tengelyszerkezetének kialakítása
A vonat kerekeinek tengelyhez illesztése
A mozdony és a vagon közti összekapcsolás megoldása
Festés; olajozás vagy lakkozás
Kocsihoz - pl.: kordé kerekéhez - excenter meghajtással kapcsolódó páros állatfigura készítése
A tengely, a kerék és a kocsi, az állatok és a kerék összekapcsolása Népi bútorok - ácsolt láda
ELMÉLET
Népi bútorok megismerése
Ácsolt láda megtekintése múzeumban, szakirodalom tanulmányozása
GYAKORLAT
Szétszedhető-összerakható kecskelábas asztal készítése csapolással Vázlatrajz, sablonkészítés,
méretjelölés, méretre szabás, csapolás, tisztázás, összeállítás
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Ácsolt láda kicsinyített modelljének (pl.: irattartónak) elkészítése Az elkészítés menete: vázlatrajz, vetületi
ábra, sablonok, kiszabás, hornyok készítése, tisztázás, próba összeállítás, a részek vésett geometriai
díszítése, végleges összeállítás
Intarzia

ELMÉLET
Az intarzia készítés módjai, szempontjai, elvárásai A funérlemez készítés módja
GYAKORLAT
Színben, erezetben eltérő fa felhasználásával intarzia készítése
a
Áttört fafaragás
ELMÉLET
Az áttört fafaragás előfordulása a népi bútorokon Felvidéki munkák
GYAKORLAT
Áttört faragású szék készítése A szék formájának és mintájának megtervezése
A kialakított sablon alapján a háttámla és az ülőke méretre szabása, a csa- polások elkészítése
A minta átrajzolása a háttámlára, a minta kifürészelése
Faragókéssel utánfaragás, tisztázás, festés, lakkozás, viaszozás vagy olajozás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a szétszedhető-összerakható kecskelábas asztal és az ácsolt láda szerkezetét, az áttört
népi bútorok fajtáit, az intarzia készítés elvét, gurulós fajátékok tengelykapcsolódását.
A tanuló legyen képes fatengelyes gurulós fajáték készítésére, ácsolt láda mo¬delljének vésett geometriai
díszítésére, szétszedhető-összerakható kecskelábas asztal és szék modelljének összeállítására, áttört
faragására, egyszerű intarzia elkészítésére.
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TOVÁBBKÉPZŐ
7. évfolyam

évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Bot és tükörkeret faragás
ELMÉLET
A Kapoliak munkássága A tárgyi és a szellemi kultúra összefüggése
GYAKORLAT Domborfaragású bot készítése
Forrásmunkák megtekintése, tanulmányrajzok, tervek készítése, a botnak való kiválasztása, a minta
felrajzolása, domborfaragás
Tükörkeret készítése domborfaragással
A keret sarokollós csapolása, a tükör beilleszthetőségének biztosítása A minta felvitele domborfaragással
Tudnivalók az asztalosságról Sokfiókos kisszekrény
ELMÉLET Az asztalosmesterség megismerése. Gyalulási műveletek, gyalufajták
GYAKORLAT Puhafa deszka gyalulása kézi gyaluval Fogazással kapcsolódó fiókos szekrényke készítése
A készítés menete: vázlatrajz, sablonok, szabás, darabolás, csapolás, ragasz¬tás, tisztázás, fúrás húzófogantyúk beépítése a fiókokba, pácolás, olajozás
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Átlós merevítésű asztal modelljének elkészítése Az asztal megtervezése, a részek kiszabása, lecsiszolása A
keret csapos beeresztése A lábakat merevítő átlók közbecsapolása Az asztallap tiplis csapolása a lábakhoz
és kerethez Csiszolás, olajbevonás vagy lakkozás
Az ácsmesterség megismerése
ELMÉLET
Az ácsmesterség megismerése

GYAKORLAT Deszkák rögzítése keresztléccel, faszeg kötés révén Az átlódeszka rögzítése szögeléssel Az
ácsmesterségről tanultak alapján kutyaól összeállítása
Népi hangszerek
ELMÉLET
Fából készült népi hangszerek
GYAKORLAT
Bordás kereplő készítése A csillagborda pontos kialakítása
Min imumkövetelmény
A tanuló ismerje a Kapoliak munkásságának lényegét; az asztalos- és ács¬mesterség főbb jellemzőit, a
fából készült népi hangszerek elkészítésének elvét.
A tanuló legyen képes domborfaragású botot kialakítani; tükörkeretet össze¬állítani és a keretet
megfaragni; asztalosmesterség szakmai igényével asztalt, fiókos kisszekrényt létrehozni; bordás kereplő
hangszert csinálni.
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
8. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
A bútor történelme
ELMÉLET
A bútorforma és bútorkészítés technikájának alakulása a különböző törté¬nelmi korokban
GYAKORLAT
Egy tömbből kifűrészelt, egy tömbbe összerakható kisméretű játékbútor, bútoregyüttes készítése
A munka fázisai: vetületi rajzok készítése, sablonok alapján a részek kifűrészelése, tisztázás

Fatárgyak, faeszközök a paraszti kultúrában
ELMÉLET
A paraszti munka faszerszámai A gazdálkodás tárgyi eszközei
GYAKORLAT Talicska vagy modelljének elkészítése Vázlatrajz, sablonok, méretre szabás, csapolás,
összeállítás
Stilizált formák a népművészetben
ELMÉLET
A népművészet stilizált formáinakjeleinek, szimbólumainak áttekintése Aszimmetriák az alapvető
szimmetrikus elrendezésen belül és ezek tartalmi vonatkozásai
GYAKORLAT
Ivócsanak vagy sótartó vájással, faragással való előállítása
Spanyolozott díszítésű, egy tengely mentén elmozdítható fedelű borotvatartó
tok vagy tükrös alkotása
FATÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
Faálarc és hagyomány
ELMÉLET
A kéregedények A busójárás hagyományai
GYAKORLAT
Busó vagy más faálarc faragása - véső, fakalapács, faragókés használatával
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a paraszti gazdálkodás néhány fa eszközét; a magyar népművészet formáit, jeleit,
szimbólumait; a kéregedény készítés elvét; a bu¬sójárást, mint népszokást.

A tanuló legyen képes asztalt és széket kifűrészelni egy fahasábból; talicska modelljének elkészítésére;
ivócsanak vagy sótartó vájószerszámmal való előállítására; egyéb pásztorkészség tartozékainak
elkészítésére a pásztorművészet technikai eljárásaival; fa álarc létrehozására.
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9. évfolyam évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Tornácok, oromfalak
ELMÉLET Népi építészetünk főbb jellemzői
Településformák, háztípusok, tornácok, oromfalak, "vértek" A pozitív-negatív forma szerepe
GYAKORLAT Deszkából fűrészelt tornácmellvéd kialakítása Az üres kivágott rész (a rés) adta forma
Fűrészelt tornácoszlopfő kialakítása Oromfal - "vért" - kialakítása nap motívum alkalmazásával
Templomok, haranglábak, sírjelek
ELMÉLET
Kazettás mennyezetű falusi templomok. Haranglábak, sírjelek
GYAKORLAT
Tanulmányrajzok készítése muzeális értékű, vagy műemlék jellegű építésze¬ti faragványokról, kazettás
mennyezetekről, haranglábakról, sírjelekről
Kapuk
ELMÉLET Marosvásárhely környéki gyalog kapuk
GYAKORLAT Egyszerű keresztpántos ajtó modelljének elkészítése
Köríves nyilatú, domborfaragású kiskapu (vagy annak modelljének) elké¬szítése
Csapolások, összerakás
FATÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK

Intarziakészítés
ELMÉLET
Az intarziakészítés módozatai
GYAKORLAT
Kompozíciós gyakorlatok intarziakészítéshez Dönthető asztallapú dekopír fűrésszel való vágás Homokba
égetés
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerje a népi építészet főbb jellemzőit; a pozitív-negatív forma összefüggésének játékát a palóc
deszka tornácok, deszka oromfalak tükrében; az erdélyi köríves nyilatú kiskapuk egynémelyikét; az
intarziakészítés több változatát.
A tanuló legyen képes deszkából kivágott hiányzó részek összeforgatásából formák megjelenítésére; ácsolt
kiskapu összeállítására; igényes intarzia munka megalkotására.
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10. évfolyam
évi 36 hét (heti 2 óra), összesen 72 óra
Festett népi bútorok
ELMÉLET
Festett népi bútorok. Erdély, Dunántúl paraszti bútorai Az ősi motívumok találkozása a reneszánsz
behatásokkal A földfestékes túróenyves kötőanyagú festéstechnika tudnivalói
GYAKORLAT
Tradíciókat tiszteletben tartó bölcső, vagy szekrény tervezése, míves kivite¬lezése
Túróenyves (kazein enyves) kifestés, viaszolás, védőbevonat képzés Szórakaténusz Játékmúzeum

ELMÉLET
A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum bemutatása
GYAKORLAT
Mozgó karú-lábú testes, öltöztethető fababa faragása, felületkezelése Esztergályozási tudnivalók
ELMÉLET
A fa esztergályozása
Az esztergályozás eszközei: esztergapad, befogó és esztergályos szerszámok Az esztergályozás technikája
GYAKORLAT
Az esztergályozási műveletek megismerése bemutató (pl.: üzemlátogatás) segítségével
FATÁRGYKÉSZÍTŐ TANSZAK
Kézművesség a XX. század végén
ELMÉLET A kézművesség esélye a XX sz. végén A közép-európai kézművesség értékei
GYAKORLAT
Olyan fa tárgy készítése, melyen mérhető a szerkezeti megoldások színvo¬nala, a jelhasználat és díszítés
igényessége Év végi kiállítás
Minimumkövetelmény
A tanuló ismerjen festett erdélyi, dunántúli parasztbútorokat. Ismerje a túró¬enyves kötőanyagú
földfestékes festési eljárást és legyen képes alkalmazni ezt a technikát. A tanulónak legyenek ismeretei a
festett népi bútorok jellemzőbb motívumait illetően. A tanulónak legyen fogalma a népi játékkészítés
országos szellemi központjának tekinthető, kiemelkedően értékes nemzetközi játék¬anyaggal rendelkező
kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeumról. A tanuló is-merje az esztergályozás elvét, veszélyforrásait.
A tanuló legyen képes bölcső vagy szekrény (modelljének) megalkotására; testhez mozgatható karrallábbal kapcsolódó öltöztethető fabábú elkészítésére.

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
4. JAVASOLT ERTEKELESI MOD
A tanulók munkáját év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. Biz¬tosítani kell a minél szabadabb
megnyilatkozást, akár szóban, akár a kész mun¬kát illetően.
A tanulók évközi munkájának értékelése az elméleti témákból szóban, a gyakorlati feladatokból,
feladatcsoportokból pedig a határidőre dokumentáció¬val együtt letett, kész munkák alapján történik.
A tanult elméleti anyagból a tanuló félévenként egyszer szóban számoljon
be.
A tanulók tudását, teljesítményét félévkor az ellenőrzőben, év végén a bizo¬nyítványban kell értékelni.
A továbblépés feltétele a foglalkozásokon való rendszeres részvétel, vala¬mint a feladatok határidőre
történő igényes elkészítése.
5. TÁRGYI FELTÉTELEK
Szaktantermek:
•

megfelelő világítás,

•

szellőztethetőség, páratartalom csökkentés, porelszívás elszívó ventillátor¬ral,

•

munkaasztalok, székek,

•

gyalupadok,

•

polcok, tárolók, szerszámok, nyersanyagok, kész- és félkész termékek szá¬mára

Szerszámok:
•

dekopír fűrész,

•

egykorongos csiszológép,

•

fúrógép állvánnyal,

•

furdancsok,

•

kézi fúrók,

•

fűrészek,

•

kézi gyaluk,
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•

faragókések,

•

vésők,

•

kalapács,

•

csavarszorítók,

•

pillanatszorítók,

•

citling

Esztergapad - ha anyagilag megoldható - a hozzá való:
•

vésőkkel, késekkel, végtartó- és befogó szerszámokkal

FOTÓ-VIDEÓ TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A fotó-videó műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló
ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra ma használatos
fotó-videó eszközöket, azok működését és alkalmazásuk lehetőségeit,
sajátítsa el az emlékképek és felvételek készítéséhez elengedhetetlen minimális ismereteken túl a
kreatív munkához szükséges ismereteket és gyakorlati fogásokat,
igazodjon el a fotográfia és a film sajátos formanyelvén, tudjon önálló elképzelés alapján
fotóillusztrációkat, sorozatokat, riportot, illetve rövidfilmeket készíteni.

A fotó-videó műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanuló
ismerje meg a fényképezés és a videózás eszközeit (fényképezőgépek, objektívek, felvételi
segédeszközök, nagyítógép, diavetítő, kamkorderek, kazetták, lejátszók, monitorok, világítóberendezések),
anyagait (filmek, nagyítópapírok, kidolgozó vegyszerek, laborfelszerelések),
legyen fogalma a fotók és mozgóképfelvételek felhasználásának módjairól (sajtó, nyomdaipar,
reprodukciós és szemléltetési célok, információtárolás, helyi, regionális és országos tévéműsorokban való
részvétel, egyéni és csoportos kiállítások, valamint részvétel hazai és nemzetközi pályázatokon),
a tájékozottság szintjén ismerje a legmodernebb információrögzítési, tárolási és továbbítási
rendszereket (pl. digitális mágneses képrögzítés CD-re, műholdas képtovábbítás és vétel, Internet),
ismerje és alkalmazza az álló- és mozgókép létrehozásához szükséges optikai és világítástechnikai
alapismereteket, elsősorban azonban ismerje meg a saját maga által használt kamerát,
tudja önállóan a helyes nézőpontot kiválasztani, az expozíciót meghatározni és komponálni,
tudja alkalmazni a kép felvétel közbeni és utólagos átalakításának fogásait (fotó: alul- és
túlexpozíció, szűrőzés, többes expozíció, rávilágítás, kitakarás; videó: jelenetfelbontás, vágásos rendezés,
inzertezés, utóhangosítás).

A tanulók a mese- és egyéb jelenetek képekre bontásával, többszöri felvételével, majd az elkészült
képsorok kiválogatásával, lerövidítésével és összeillesztésével gyakorolják a filmkészítést.

Követelmények

Fotó
A tanuló az alapfok végén ismerje meg és alkalmazza
a következő labortechnikai eszközöket és eljárásokat: nagyítógép, a fekete-fehér nagyítás
kidolgozó eszközeit és vegyszereit,
a kész negatív értékelését,
az egyszerű fekete-fehér nagyítás készítését,
a fényképszárítást, -fényesítést,
a színes negatív-pozitív eljárás hozzáférhető technológiáját (tanulmányozza a színes minilabort
működés közben),
az optikai leképezés alapfogalmait,
a kompozíció alapelemeit (pont, vonal, folt, tér, forma, szín).
Legyen jártas
a csendélet, a csoportkép, a tájkép, a városkép és az életkép készítésében és értékelésében.
A tanuló legyen képes
biztonságosan és tudatosan használni a fényképfelvételek készítéséhez szükséges alábbi
eszközöket: kamera, fekete-fehér és színes negatív filmek, állvány, világítási eszközök (lámpák, villanó).

A továbbképző végére a tanuló ismerje a felvételi területek közül
a portrét, a sport- és akciófotót, a közelfelvételeket, a fotóriportot, az esszét és az illusztrációt.
Legyen jártas az alapozó szakaszban tanultakon túl a következőkben:
a felvételezés
a tükörreflexes kamera használata,
a csereobjektívek és sajátosságaik,
megvilágítás-mérés,
a felvételi segédeszközök (szűrők, előtétek, közgyűrűk) alkalmazása, összetettebb világítási
szituációk és a derítés alkalmazása;
labortechnika
alkalmazza rendszeresen az exponáló órát,
tudjon kiegyenlített fekete-fehér negatívot hívni,
mindig készítsen csíkmásolatot,
legyen képes igényesebb, nagyméretű (maximum 30x40 cm) ff nagyítás készítésére és kisebb
retusálására,
tudjon lényeges képrészletet kiválasztani, részletnagyítást készíteni,
alkalmazza tudatosan a képlágyítás-keményítés, valamint a rávilágítás-kitakarás fogásait a jobb
képminőség elérése érdekében,
tanuljon meg képet keretezni (paszpartu);
fotóelmélet és esztétika
ismerje a fényértéket és a feketedési görbét,
legyen tisztában a túl- és alulexpozíció jelentőségével,

alkalmazza tudatosan a mélységélességet,
tudja befolyásolni a kép kontrasztját,
ismerje és alkalmazza a kompozíciós rendszereket (aranymetszés, szimmetria-aszimmetria, átlós
elrendezés, nyitott és zárt kompozíciók),
ismerje fel és alkalmazza a lényeg kiemelésének eszközeit (élesség, tértagolás, elhelyezés,
képkivágás).
A tanuló legyen képes
felvételi tervet és ahhoz illeszkedő vázlatot készíteni,
kritikus elemzésre és önértékelésre.

Videó
A tanuló az alapfok végén ismerje
kamerája működését és az optikai képalkotás fogásait.
Ismerje és alkalmazza
a képkivágások (plánok) képalakító hatását (premier plán, szekond plán, bőszekond plán, amerikai
plán, kistotál plán, nagytotál plán), közeli (inzert).
Legyen jártas
a kameramozgásokban,
a jelenetek képsorokra bontásában,
a kész képsorok szükséges mértékben való lerövidítésében és megszerkesztésükben.
A tanuló legyen képes
helyesen használni az állványt a rezdülésmentes felvételek készítése érdekében,

önállóan nézőpontot kiválasztani,
egyszerűbb forgatási tervet készíteni, és annak alapján filmet forgatni,
kamerával önállóan feliratot készíteni.

A tanuló a továbbképző végére ismerje
az igényesebb és bonyolultabb kamerák (S-VHS és a digitális kamkorderek) működését.
Ismerje és alkalmazza
a plánok összekapcsolásának szabályait,
a szubjektív kamerás felvételsorokat,
az utólagos száj-hangszinkronizálást (stúdiófelvétel).
Legyen jártas
a különböző hosszúságú jelenetek (snittek) ritmusképző tulajdonságának tudatos alkalmazásában,
a vágóképek tudatos megtervezésében és használatában,
többszörös jelenetforgatás, a túlforgatás, a gépátállás, a követés és a kocsizás alkalmazásában,
az egyszerűbb elektronikus vágóasztal kezelésében,
a filmes utómunkálatoknál a képi inzertezésben, a számítógépes feliratozásban és az
utóhangosításban.
A tanuló legyen képes
forgatási vázlatot készíteni, és abból egyszerűbb forgatókönyvet írni,
rövid, feszesen vágott, technikai hibáktól mentes, szépen fényképezett és montírozott, igényes
hanganyaggal ellátott filmet készíteni,

számítógépes programok és fejlettebb montázsasztal segítségével alkalmazni egyszerűbb
videotrükköket a képi hatás fokozása érdekében (áttűnés, képfordulás, átlyukasztás, blue-box).
A tanuló legyen képes a saját maga és mások által készített fotókat, filmeket értelmezni és elemezni,
ismerje fel azok erényeit és hibáit.
Az elsajátított alapismeretek és tapasztalatok birtokában tudjon eligazodni a képi információs rendszerek
között.

A FOTÓ-VIDEÓ TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A FOTÓ-VIDEÓ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Fotó-videó műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– fotó-videómunka készítése

190 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a fotó-videóművészet anyagairól, műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat megoldása
mutassa be a tanuló fotó-videótechnikai jártasságát, tudását.

A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fotó-videóalkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – rajzi és szöveges tervezési munka alapján, a tanult
technikai ismeretek segítségével megvalósított fotó-videóalkotás, amely lehet:
fotogram,
mozgás érzetének visszaadása képi eszközökkel,
egyszerű szituáció ábrázolása képsorokban,
képsorozat készítése azonos kompozíciós elv alapján,
storyboard készítése.

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 készített fotó-videóalkotás.
Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes forgatókönyv alapján
elkészített alkotás, amely lehet:
tárgyfotó,
környezetfotó,
kockázással készült rövid tárgyanimáció,
asszociációs montázzsal elkészített rövid filmetűd.

3. A vizsga értékelése

A fotó-videó műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
labortechnikai eszközök és eljárások ismerete,
a fényképezés és videózás eszközeinek és anyagainak ismerete, tudatos használata,
a kompozíció alapelemeinek ismerete, alkalmazása,
a képkivágások képalakító eljárások ismerete,
önállóság, eredetiség,
dokumentáció.

A FOTÓ-VIDEÓ MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Fotó-videó műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 60 perc
– fotó-videómunka készítése

180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Fotó-videó műhelygyakorlat

A vizsga tartalma

max. 10 perc

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló tervező,
alkotó képessége. A tervező feladat tükrözze a tanulónak a fotó-videóművészet anyagairól, eljárásairól,
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, megszerzett ismeretét. Az alkotó feladat
megoldása mutassa be a tanuló fotó-videótechnikai jártasságát, tudását, művészi igényességét.

2.1. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fotó-videóalkotás.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – rajzi és szöveges tervezési munka alapján, a tanult
technikai ismeretek segítségével megvalósított alkotás, amely lehet:
portrésorozat különböző megvilágításban,
a kollázs, montázs, frottázs, kemogram lehetőségeit kihasználó újszerű, egyéni próbálkozás,
ritmusképzés ön- és vetett árnyékkal,
reklámparódia.

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített fotó-videóalkotás.
Az intézmény által meghatározott fotó-videó vizsgamunka tervvázlatok vagy képes forgatókönyv alapján
elkészített alkotás, amely lehet:
portréfotó,

reklámfotó,
mikro- vagy makrovilágot bemutató fotó,
kamerában vágott, mozgást kifejező mikrotörténet,
kétszereplős jelenet nyersanyagának megszerkesztése a szereplők szemszögéből.

2.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
az álló- és mozgókép létrehozásának anyagai, eszközei és műfajai,
a fotózás és a videózás technikái, technológiái,
a fotóművészet legjelentősebb alkotásai, alkotói,
a fényképezés és a mozgófilm készítés története,
a magyar fotóművészet jeles képviselői,
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése

3.1. A fotó-videó műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:

labortechnikai ismeretek,
lényegkiemelés eszközeinek és módjainak ismerete,
a képi kontrasztok ismerete,
képkivágások képalakító hatásának alkalmazása,

kompozíciós rendszerek ismerete és alkalmazása,
felvételi terv és ahhoz illeszkedő vázlatok készítésének képessége,
jelenetek képsorokra bontásának képessége,
rövid, feszesen vágott technika alkalmazása.

3.2. A fotó-videó műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

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

BŐRMŰVES TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A bőrműves műhelymunka célja
a vizuális nevelés ismereteire alapozva, azzal párhuzamosan, azt erősítve és kiegészítve a
tanulókkal megismertetni a bőrművesség azon elméleti és gyakorlati tudnivalóit, melyek képessé teszik
őket az önálló tárgyalkotásra, környezetalakításra a tervezéstől a kivitelezésig,

a hagyományos népi kultúra ezen területének továbbéltetése, átörökítése, valamint a múlt
értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe,
a manuális képességek fejlesztése, az értékteremtésre, -megőrzésre nevelés, a természetes anyag
feldolgozásával a természetközeli szemlélet mélyítése, az esztétikai, művészi, konstruktív érzékenység
kialakítása,
e nagy múltú szakma történeti és jelenkori megismerése,
a természetes bőr hagyományos kézműves megmunkálási módjainak elsajátítása,
a bőrműves műhelymunka iránti nyitottság kialakítása.

A bőrműves műhelymunka feladata
a bőr felhasználásának, bőrtárgyak készítéstörténetének (szakmatörténetének) megismertetése,
a bőrből készíthető tárgyak körének megismerése a népművészetben, a viselettörténetben és a
mai használatban,
alap-, kellék- és segédanyagok megismerése,
kéziszerszámok, gépek megismerése, használata,
a bőr feldolgozásának műveletei, technikái,
tárgytervezési alapismeretek elsajátítása – a tervezés forrásai, a felhasználási célból kiinduló
tervezés, vázlatok, szerkesztett minták, makett, modell készítése, az elkészült munka elemzése,
díszítmények formakincse – anyaggyűjtés, másolás, kiemelés, tervezés,
a kézműves tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalók biztosítása,
élményszerű megismerés és tapasztalatszerzés a tananyaggal kapcsolatban (múzeumlátogatás,
irányított gyűjtőmunkák, megfigyelések végzése…),
igényes kézműves termékek létrehozásával az értékek megbecsülése, a munkára nevelés,

a bőrműves szakirodalom bemutatásával az önművelés lehetőségének megalapozása.
A feladat a fentiek alapján azoknak az alapozó és speciális ismereteknek az elsajátítása és begyakorlása,
melyek biztosítják a tanulók számára a meghatározott célú alkotómunka elvégzését a tervezéstől a
kivitelezésig.
A műhelyprogram feladata a balesetmentes, munkavédelmi előírásoknak megfelelő jártasság kialakítása
az eszközhasználatban. Irányított tárgyelemzéseken és tervezési folyamaton keresztül a tárgy, a környezet
és a használó ember összhangjára, harmóniájára való figyelemfelhívás, ezzel az esztétikai érzék és
ítélőképesség mélyítése, árnyaltabbá tétele.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
az alkalmazott anyagok tulajdonságait, papírok szálirányát, hajlásirányát, bőrök eltérő felületi
tulajdonságait,
a ragasztók használati tulajdonságait,
a cérnák használati tulajdonságait,
a kéziszerszámok használatát,
a motívum-, mintagyűjtés forrásait, másolási módszereket,
az egyszerű nyomtatási technikákat (krumplidúc, papírdúc, parafa dugóba szúrt szegek...),
a batikolást papírra, textilre, bőrre,
a tervezés folyamatát,
a bőrfestést, pácolást,
az égetéses bőrformázást,

a domborítást, metszést,
a rátétes díszítéseket filcen, vékony bőrön,
a bőrből készített tárgyak körét a népművészetben, viselettörténetben, a mai használatban,
a szíjhasítás szerszámait, módszereit,
a bőrvágó kés helyes használatát.
Legyen jártas
az anyagok pontszerű, hálós vagy teljes felületű ragasztásában,
egyenes hajtások képzésében különféle anyagokon, biegelés, riccelés a kartonok hajtásánál,
behajtás képzése papíron, textilen, műbőrön, bőrön,
hímző öltések készítésében,
fűzéses összeerősítésben (fonallal, vékony bőrszíjjal),
három- és többágú lapos és gömbölyű fonatok készítésében zsinórral, bőrszíjakkal,
egyszerű tárgyak vázolásában, látszatrajzok, szerkezeti rajzok készítésében, alkatrészek műszaki
rajzának szerkesztésében és a mintavágásban.
A tanuló legyen képes
ollóval egyenes és ívelt vonalakat pontosan vágni,
egyszerű kézi varrásokkal összeerősíteni filcet, vékony bőrt,
a készítendő tárgyak használati céljait megfogalmazni, elemezni az elkészült darabokat használati,
esztétikai, kivitelezési szempontokból.

A tanuló a továbbképző végén ismerje

a szakmatörténetet (a bőr feldolgozásához kapcsolódó kézműves mesterségeket, azok
kialakulását, történetét, tevékenységi körüket),
a bőr felhasználási lehetőségeit, a bőrműves termékek fajtáit,
a bőrműves mesterségekhez fűződő anyagok eredetét, feldolgozási módjait, fajtáit, tulajdonságait,
a bőr szerkezetét, felépítését, kikészítését, topográfiáját, a kiegészítő és díszítőanyagok fajtáit
(csont, fa, fém, gyöngy...), kiegészítők alkalmazási lehetőségeit,
a tárgykészítés munkafolyamatait
a tervezéshez elképzeléseiknek plasztikus megjelenítéséhez szükséges eszközrendszert,
a sík- és térábrázolás törvényszerűségeit,
a színelmélet alapjait,
a stilizálás, ornamentikaképzés, kompozícióépítés követelményeit,
a tervezés szempontjait,
alap- és szabásminták elkészítését,
a szabás eszközeit, módjait, szempontjait (anyagra helyezés, gazdaságosság, jelölés),
az összeállítás előkészítő folyamatait,
az összeállítás módjait, varrások, fonások, fűzések fajtáit,
a díszítési módokat, technikákat, szironyozás, domborítás, festés, batikolás, metszés, rátétek,
bőrhímzés alkalmazását,
a viselettörténetet, különös tekintettel a bőrből készült öltözetkiegészítőkre,
a múzeumokban bemutatott bőrös vonatkozású tárgyakat,
a szakirodalmat,
a népművészet bőrműves emlékeit

a bőrműves munkákhoz kapcsolódó eszközöket, használatukat, a szerszámok helyes kezelését,
az alapvető gépek (tűzőgép, vékonyítógép) kezelését,
a munka- és balesetvédelmi szabályokat.
Legyen jártas
a bőrdíszítési módszerek alkalmazásában (metszés, domborítás, rátétes díszítés, szironyozás,
batikolás, égetés, szélezés, poncolás, festés, pácolás),
a műhelyben található gépek, szerszámok használatában (varrógép, lemezolló, köszörű,
vékonyítógép),
a tervezés folyamatában,
a tárgyak mintáinak megszerkesztésében, mintavágásban,
csont-, fakellékek elkészítésében.
A tanuló legyen képes
gondolatait, elképzeléseit alkotó módon, tárgyi formában megjeleníteni,
a megszerzett ismereteket saját munkájába konstruktív módon beépíteni,
munkájában a funkció-forma-díszítés harmóniáját megteremteni,
a bőrműves munkafolyamatok igényes elvégzésére, esztétikus termékek létrehozására,
a tárgyak fajtájának ismeretében a megfelelő alapanyagok kiválasztására,
arányos méretezésre,
a bőr eltérő területi tulajdonságainak megfelelően szabni,
késsel egyenes és ívelt vonalakat pontosan szabni különféle vastagságú anyagokon,
a tárgyhoz és az anyaghoz megfelelő összeillesztési és díszítési technika kiválasztására,

különböző anyagokat pontszerű, hólos és teljes felületen ragasztani,
behajtásokat képezni egyenes, domború, homorú vonalakon,
különféle anyagokat összeerősíteni varrópadon kézi varrással, két tűvel, fűzéssel, varrógéppel,
gömbölyű és lapos fonatok készítésére,
gombkötésre,
szíjhasításra,
a készítendő tárgyak vázlat-, szerkezeti, nézeti, műszaki rajzának készítésében és a mintavágásban,
a hagyományos kézműves mesterségek értékeit a modern kor követelményeihez igazítva
továbbéltetni,
munkájában a munkavédelmi, balesetvédelmi előírások betartására.

A BŐRMŰVES TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A BŐRMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Bőrműves műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 30 perc
– tárgykészítés 150 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati
tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a bőrművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
bőrművességben megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását.

A bőrműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész bőrműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján, szabadon
választott díszítési és összeállítási technikával (metszéssel, festéssel, lyukasztással, poncolással,

domborítással, rátéttel, díszítővarrással, hímzéssel, fűzéssel, fonatokkal, gyöngyökkel, posztóval vagy
filccel…) készített vizsgamunka lehet:
használati tárgy (irattartó, könyvborító, tároló doboz…),
ajándéktárgy.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített bőrműves tárgy.
A bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a tanuló által
készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott bőrműves technikával létrehozott alkotás
(névjegytartó, tolltartó, szemüvegtok…).

3. A vizsga értékelése

A bőrműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
tárgytervező képesség,
formaalakító készség,
kifejezőkészség,
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
bőrműves alapismeret,

műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
a vizsgamunka összhatása.

A BŐRMŰVES MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Bőrműves műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 40 perc
– tárgyalkotás 200 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Bőrműves műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, tartalomnak
megfelelő formatervező készségét, a bőrművességhez tartozó anyagok tulajdonságairól, felhasználási
lehetőségeiről, a bőrművesség munkafolyamatairól, a bőrdíszítési módszerek műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól, a népművészet bőrműves emlékeiről megszerzett
ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló bőrművességben megszerzett technikai
jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.

2.1. A bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész bőrműves tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján (vázlat-,
szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció), szabadon választott díszítési és összeállítási technikával
(metszéssel, festéssel, pácolással, lyukasztással, poncolással, domborítással, rátéttel, díszítővarrással,
hímzéssel, fűzéssel, fonatokkal, gyöngyökkel, filccel, irhával, szaruval…) valódi bőrből létrehozott
vizsgamunka lehet:
öltözet- vagy viseletdarab (lábbeli, kesztyű, sapka, mellény…),
ékszerkollekció (hajdísz, karkötő, medál…),
öltözetkiegészítő kollekció (öv…),

a lakáskultúra eleme (doboz, tükör, irattartó…).

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített bőrműves tárgy.
A bőrműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló által készített
terv alapján tetszőleges bőrműves díszítő technikával megoldott alkotás (öltözetkiegészítő, ékszer…).

2.2. A bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a bőrművesség alapanyagai,
a bőr felhasználási lehetőségei, területei,
a tárgytervezés és -készítés szempontjai,
bőrműves technikák, technológiák,
bőrműves díszítési módok,
jelentéstartalom a tárgyakon,
a bőrműves mesterségek története, szakosodása (tímár, varga, csizmadia, szűcs, szíjgyártó…),
a magyar pásztorművészet,
a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
a bőrművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése

3.1. A bőrműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség,
díszítő, stilizáló készség,
a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
a megfelelő munkafolyamatok megválasztása,
a bőrműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeállítás, díszítés) szintje,
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
a bőrműves tárgy összhatása, a funkció – forma – díszítmény összhangja.

3.2. A bőrműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.

FÉMMŰVES TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A fémműves műhelymunka célja, hogy a vizuális és plasztikai tanulmányokhoz kapcsolódva az esztétikai
nevelés segítségével járuljon hozzá a sokoldalú, kreatív személyiség kialakításához, a foglalkozások
keretében fejlessze a tanuló
anyaghoz kapcsolódó konstruáló készségét, kreativitását,
a tervezési folyamatok végigvezetésével helyzetfelismerő, véleményalkotó és problémamegoldó
képességét,
a szaktörténeti és szakelméleti ismeretek tudatos beépítésével értelmező-elemző látásmódját, a
kortárs tárgy- és környezetkultúra iránti érzékenységét.

A fémműves műhelymunka feladata, hogy a tanulót ismertesse meg
az elmúlt korok fémműves hagyományaival,
a fémművesség sajátos nyelvével, az anyagra jellemző technikai és formai megoldásokkal,
a tárgykészítéshez kapcsolódó alapfokú tervezési módszerekkel,

a fémek alapvető jellemzőivel, a megmunkáláshoz szükséges egyszerű eszközökkel, technikákkal,
díszítési módokkal,
a vonatkozó munkavédelmi előírásokkal.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a fémművesség történetének fejlődési szakaszait,
a technikai fejlődés főbb állomásait,
az ötvösség történetének jellemző alkotásait,
az önálló kifejezés, megjelenítés anyagait, eszközeit,
a sík- és téralakítás eszközhasználatát, technikai műveleteit,
a díszítés különböző módjait.
A tanuló a fentiek birtokában legyen képes az anyag, eszköz és technikai módszerek olyan fokú
alkalmazására, hogy azzal saját gondolatait – életkorának megfelelő szinten – tárgyiasult formában meg
tudja valósítani.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a színes fémek, könnyűfémek, nemesfémek anyagára jellemző fizikai és kémiai tulajdonságokat,
a metallográfia ismeretében a fémek viselkedését a különböző megmunkálási műveletek során,
a sík- és téralakítás legkülönbözőbb módjait, azok törvényszerűségeit,
a felületek díszítésének módozatait,

a műhely szakszerű használatát.
A tanuló legyen képes
a fémek hidegalakító eljárásainak,
a kovácsolás alapműveleteinek,
a filigránkészítés,
láncfűzés,
azsúrozás,
zománcozás,
drágakőfoglalás,
térbeli lemezalakító módok (domborítás, cizellálás, felhúzás, fémnyomás),
forgácsolás (esztergálás, fúrás, marás),
öntés különböző módozatainak,
a gumiforma-készítés,
öntvénymegmunkálás technikáinak,
és a különböző felületkezelési módoknak olyan szintű alkalmazására, hogy a technikák
ismeretében saját terveit önállóan meg tudja valósítani.

A FÉMMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A FÉMMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Fémműves műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 30 perc
– tárgykészítés 50 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti igényessége. A tárgytervező feladat
tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő konstruáló, formatervező készségét,
kreativitását, a fémművesség műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól

megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fémművességben
megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását.

A fémműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész fémműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján az alábbi
műveletek valamelyikével vagy azok kombinációjával – lemezalakítással (kalapálás, nyújtás, hajlítás,
fűrészelés, fémnyomás), öntéssel (homokformázott vagy viaszveszejtéses öntés), forgácsolási eljárásokkal,
rögzítésekkel (oldható és oldhatatlan kötésekkel) – elkészített vizsgamunka lehet:
zománcozott,
traszírozott, domborított, cizellált,
maratással díszített tárgy (doboz, ékszer…).

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 fémműves tárgy.
A fémműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a tanuló által
készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott fémműves technikával létrehozott, funkció – forma
összhangjára törekvő alkotás.

3. A vizsga értékelése

A fémműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
problémamegoldó és tárgytervező képesség,
formaalkotó és kifejező készség,
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
fémműves alapismeret,
megfelelő felületek és díszítmények kialakítására való képesség,
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
a vizsgamunka összhatása.

A FÉMMŰVES MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Fémműves műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 40 perc
– tárgyalkotás 200 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Fémműves műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége, tárgy- és környezetkultúra iránti elkötelezettsége. A tárgytervező
feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a
fémművesség anyagairól, sík- és téralakítási módjairól, felületdíszítési módozatairól, a fémművesség
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól megszerzett ismereteit. A
tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló fémműves technikákban megszerzett jártasságát,
szakmai tudását, művészi igényességét.

2.1. A fémműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész fémműves tárgy vagy
tárgyegyüttes.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka (vázlat-, szerkezet, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) alapján, szabadon választott technikával ¦ hideg- és melegalakító
műveletek valamelyikével, vagy azok kombinációjával – lemezalakító műveletekkel (nyújtással, hajlítással,
fűrészeléssel, vágással, lyukasztással, fémnyomással), kovácsolással, öntéssel, forgácsolási eljárásokkal,
rögzítésekkel (oldható és oldhatatlan kötésekkel) megvalósított vizsgamunka lehet:
természetes anyagokkal (szaru, csont, fa, gyöngyház, ásvány…), szintetikus kövekkel,
filigránnal,
zománccal,
traszírozással, domborítással, cizellálással,
maratással díszített tárgy.

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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített fémműves tárgy.
A fémműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott tárgytípus, a tanuló által készített tervvázlat
alapján, a funkció-forma-díszítmény összhangjára törekvő alkotás (hengerléssel, dróthúzással, láncszemek
kialakításával, összekapcsolásával létrehozott nyaklánc, karkötő vagy ásványok befoglalásával készített
ékszer…).

2.2 A fémműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a fémművesség anyagai,
a fémalakítás műveletei (hideg- és melegalakítási eljárások),
sík- és téralakítás,
fémdíszítési módok,
felületkezelési eljárások,
a fémművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
a fémművesség fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, stíluskorszakai,
a fémművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése

3.1. A fémműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
problémamegoldó és tárgytervező képesség,
formaalkotó és kifejező készség,
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
a terv egyedisége,
a fémműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának szintje,
megfelelő felületek és díszítmények kialakítására való képesség,

műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
a forma és díszítmény összhangja, a vizsgamunka összhatása.

3.2. A fémműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének szempontjai:

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

KERÁMIA TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A kerámia műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan tegyen szert a tanuló alapvető
mesterségbeli tudásra, rendszerezze és közvetítse azokat az ismereteket, melyeknek birtokában a tanuló
számára lehetségessé válik a művészeti szakközépiskolára való felkészülés.

A kerámia műhelymunka feladata, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulót ismertesse meg
a kerámiaművészet sajátos nyelvével, kifejező eszközeivel, formakincsével, megnyilvánulási
formával,
a tárgyformálás anyagaival, eszközeivel,
egyes technológiai eljárások kivitelezésével és azok alkalmazási területével,
kerámiatárgyak készítésének folyamatával a tervtől a kész munkáig,
a kerámiakészítés környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a kerámiakészítés alapjait, a felhasznált anyagok tulajdonságait, a készítés technológiáját,
a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket,
a kerámiatörténet fontosabb állomásait,
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes
a tárgyalkotás folyamatában a forma és díszítmény összhangját megteremteni,
elképzeléseit rajzban rögzíteni, ezeket igényesen megoldani,
a helyes munkamenetet betartani,
tapasztalatait, ismereteit – életkori szintjének megfelelő önállósággal – a tárgykészítés
folyamatába beépíteni,

műalkotások értő befogadására,
felismerni környezetében a pozitív esztétikai minőséget,
a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a kerámia alapanyagait, azok tulajdonságait és felhasználási területét,
egyes tárgytípusok formái és rendeltetése közötti összefüggéseket,
a forma és díszítmény összhangjának jelentőségét,
a kerámiatörténet fontosabb állomásait,
a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat.
A tanuló legyen képes
önálló tervezésre a forma és funkció szoros kapcsolatának szem előtt tartásával,
terveit látványszerű és formaértelmező rajzokban igényesen megjeleníteni,
megszerzett ismereteit a tárgykészítés folyamatába beépíteni,
a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a tervet megvalósítani,
a cél és az eredmény összevetésére,
a rendeltetés, forma és díszítmény szempontjai szerint a műtárgyak elemzésére,
a megismert munkavédelmi szabályok következetes betartására.

A KERÁMIA TANSZAK VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A KERÁMIA MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Kerámia műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– tárgykészítés agyagból

130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A feladat tükrözze a tanuló kerámiaművészet műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a
tanuló kerámiatechnikai jártasságát, tudását.

A kerámia műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész kerámiatárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján megvalósított,
égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet:
felrakással vagy korongozással készült egyszerűbb használati tárgy vagy díszedény,
mintázott, festett vagy mázazott plasztika.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kerámiatárgy.
A kerámia vizsgamunka az intézmény által meghatározott tárgytípus, színes tervvázlat alapján agyagból,
választott technikával, nyomhagyásos, pecsételt vagy plasztikus felületdíszítések alkalmazásával
létrehozott alkotás, amely lehet:
korongozott tálka vagy edény,
felrakással készült edény,
lapból épített, kerek vagy szögletes alaprajzú edény,
a kerámiában használatos kézi formázási, mintázási eljárásokkal készült plasztika.

3. A vizsga értékelése

A kerámia műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
rajzi, plasztikai, tárgytervező készség,
alapvető eszköz- és szerszámismeret,
felrakott, korongozott és lapból épített edénykészítés fázisainak, azok helyes sorrendjének
ismerete,
alapvető díszítési eljárások ismerete,
egyszerű festési, mázazási módok ismerete,
forma és díszítmény összhangja,
a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája.

A KERÁMIA MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Kerámia műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 60 perc
– tárgykészítés agyagból

180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Kerámia műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A feladat tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak megfelelő elemző,
átíró, formaértelmező készségét, a kerámiaművészet műfaji sajátosságairól, esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismeretét. A tárgyalkotó feladat megoldásában mutassa be a tanuló
kerámiatechnikai jártasságát, tudását, művészi igényességét.

2.1. A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész kerámiatárgy vagy
tárgyegyüttes.
A benyújtott vizsgamunka – tanári irányítással – színes rajzi, tervezési munka alapján megvalósított,
égetett és/vagy festett, mázazott alkotás, amely lehet:
felrakással, korongozással vagy a kézi formázási technikák kombinációjával készített használati
tárgy vagy díszedény, dombormű, csempe vagy mintázott, festett, mázazott plasztika,
gipszforma segítségével préselt edény,
öntőforma segítségével öntött edény.

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 készített kerámiatárgy.
A kerámia vizsgamunka az intézmény által meghatározott tárgytípus, színes tervvázlat alapján, agyagból,
választott technikával, plasztikus felületdíszítések alkalmazásával létrehozott alkotás, amely lehet:
korongozott tál vagy edény,
felrakással készült edény,
lapból épített edény,
dombormű, csempe,
kézi formázási módok kombinációjával készített tárgy,
a kerámiában használatos mintázási eljárásokkal készült plasztika.

2.2. A kerámia műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:
a kerámia anyagai,
a kerámiaformázás műveletei, technológiái,
díszítési eljárások,
égetési módok,
a kerámiaművészet fejlődési korszakai,
a magyar agyagművesség,
egészség- és környezetvédelmi alapismeretek.

3. A vizsga értékelése

3.1. A kerámia műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
rajzi, plasztikai, tárgytervező készség,
a rajzi tervezés és a kivitelezés pontossága,
a tárgykészítési technikák alapvető ismerete,
alapvető díszítési eljárások ismerete,
kerámiafestési, -mázazási módok ismerete,
forma és díszítmény összhangja,
a tárgyak színezésének, színvilágának harmóniája.

3.2. A kerámia műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

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

KÉZMŰVES TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A kézműves műhelymunka tanításának célja
A kézműves tevékenységek megismertetésével a hagyományos népi kultúra ezen területének átörökítése,
a múlt értékeinek beépítése a mai tárgykultúrába, tárgyalkotó tevékenységbe.
A természetes anyagok felhasználásával a természetközeli szemlélet kialakítása és megerősítése, a
környezetharmonikus életvitel, a környezetalakítás képességének megalapozása, az értékteremtés és megőrzés igényének létrehozása.

A kézműves műhelymunka feladata
a manuális és konstruáló képesség, a kreativitás fejlesztése, az esztétikai érzékenység mélyítése, a
hagyományos kézműves tevékenységek iránti nyitottság kialakítása,
a hagyományos tárgyi és szellemi kultúra összekapcsolódásának bemutatása,

a hagyományok megismertetésével múltunk, népi örökségünk megbecsülése, megszerettetése, a
hovatartozás-tudat mélyítése,
a hagyományos kézműves tevékenységek szerepének és alkalmazási lehetőségeinek feltárása a
mindennapi életben és a modern viszonyok között,
a tárgy, a környezet, a létrehozó és használó ember viszonyának, harmóniájának felfedeztetése
tárgyelemzéseken és a tárgyalkotó tevékenységen keresztül,
a természethez, környezethez való kötődés mélyítése élmény-, ismeret- és tapasztalatszerzés által,
azoknak az elméleti és gyakorlati ismereteknek a nyújtása, melyek a tervezéstől a kivitelezésig
biztosítják a meghatározott célú alkotómunka elvégzését,
az önkifejezés, az önmegvalósítás lehetőségének felfedeztetése a kézműves tevékenységen
keresztül,
a felhasznált anyagok megfigyelése, elemzése, az alakításukhoz szükséges eszközök megismerése,
jártasság kialakítása balesetmentes használatukban,
a kézügyesség, a technikai érzék, a tervező-teremtő fantázia fejlesztése,
az értékteremtésen és -megőrzésen keresztül a munkára nevelés.

Követelmények

Az alapfok végén a tanuló
ismerje a hagyományos kézműves tevékenységek minél szélesebb körét,
alakuljon ki benne a kézművesség iránti nyitottság, érdeklődés,
tudjon pozitívan viszonyulni a természethez és a múlt értékeihez.
Rendelkezzen ismeretekkel

a természetes anyagokról és felhasználási lehetőségeikről,
a tárgyalkotás szerepéről, területeiről, szempontjairól.
Legyen jártas
a kézművesség eszközeinek segítségével elképzelései, ötletei megvalósításában,
egyszerű technológiájú tárgyak készítésében,
a felhasznált anyagok megfigyelésében,
a kézműves munkafolyamatok alkalmazásában (tervezés, anyag- és technikaválasztás, kivitelezés,
díszítés),
a gazdaságos munkavégzésben,
a munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megfelelő, balesetmentes használatában,
a tárgyak elemzésében.
Legyen képes
a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására,
az önálló tárgyalkotásra, esztétikus, igényes kivitelezésű termékek létrehozására.
Fedezze fel
a tárgyakban rejlő esztétikumot,
a hagyományos kézművesség szerepét a modern körülmények között és saját életében.

A KÉZMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A KÉZMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Kézműves műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 30 perc
– tárgykészítés 150 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati
tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a kézművesség hagyományos
anyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó
feladat megoldása mutassa be a tanuló kézművességben megszerzett jártasságát, szakmai tudását.

A kézműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott hagyományos kézműves eljárással készített tárgy
vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján szabadon
választott technikával (természetes alapanyagokból készített, formázással, festéssel, fonással, fűzéssel,
szövéssel, nemezeléssel, domborítással, varrással…) alakított és díszített kézműves alkotás lehet:
használati tárgy,
gyermekjáték,
népi hangszer,
hagyománytárgy…,
ajándéktárgy.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Az alapvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan elkészített kézműves tárgy.
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a tanuló által
készített színes tervvázlat alapján, természetes anyagokból, szabadon választott kézműves technikával
létrehozott alkotás (gyermekjáték, maszk…).

3. A vizsga értékelése

A kézműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
tárgytervező képesség,
formaalkotó és díszítményképző készség,
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
kézműves alapismeret,
a műfaji jellegzetességek megfelelő alkalmazása,
a vizsgamunka összhatása.

A KÉZMŰVES MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Kézműves műhelygyakorlat

max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 40 perc
– tárgyalkotás 200 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Kézműves műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, tartalomnak
megfelelő formatervező, környezetalakító készségét. A kézművességhez tartozó anyagok tulajdonságairól,
felhasználási lehetőségeiről, a kézművesség munkafolyamatairól, a díszítési módszerek műfaji
sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről, hagyományairól, a népművészet kézműves emlékeiről
megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló kézművességben
megszerzett technikai jártasságát, szakmai tudását, művészi igényességét.

2.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész kézműves tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján (vázlat-,
szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) szabadon választott díszítési és összeállítási technikával

(ásványi, növényi vagy állati eredetű anyagokból készült, formázással, fonással, szövéssel, nemezeléssel,
domborítással, varrással, faragással, batikolással…) létrehozott vizsgamunka lehet:
használati tárgy
lakástextil, öltözetkiegészítő,
népi gyermekjáték,
népi hangszer,
hagyománytárgy…,
ajándéktárgy.
A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan készített kézműves tárgy.
A kézműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióval rendelkező, a tanuló által készített
terv alapján, hagyományos kézműves anyagokból, tetszőleges kézműves technikával megoldott alkotás
(öltözetkiegészítő, ékszer…).

2.2. A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a kézművesség anyagai,
kézműves technikák, technológiák,
kézműves díszítési módok,

tárgyakhoz kapcsolódó hagyományok, jelentéstartalom a tárgyakon,
a kézműves mesterségek kialakulása, szakosodása,
a kézművesség tárgytípusai,
a kézművesség legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
a hagyományok továbbéltetésének lehetőségei,
a kézművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése

3.1. A kézműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség,
manuális és konstruáló készség,
díszítő, stilizáló készség,
a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
a terv egyedisége, kreativitása,
az anyag- és eszközhasználat szintje,
a kézműves ismeretek gyakorlati alkalmazásának (szabás, összeállítás, díszítés…) szintje,
a megfelelő kézműves műveletek, munkafolyamatok kiválasztása,
a vizsgatárgy összhatása, a funkció – forma – díszítmény összhangja.

3.2. A kézműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:

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

TEXTILMŰVES TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A textilműves műhelymunka célja, hogy a tanuló
a megismert műfaji lehetőségeket egyéniségének megfelelően tudja használni, alkalmazni,
tudjon bánni a megszerzett ismeretekkel, anyagokkal, technikákkal,
legyen képes a tervezési feladat megoldására (rajz-, szín- és formaismeret, kompozíciós készség) és
a terv kivitelezésére,
legyen képes textiles feladatok elkészítésére, kivitelezésére, esztétikus megjelenítésére.

A textilműves műhelymunka feladata, hogy ismertesse meg a tanulóval
a textilt, mint anyagot,
a textil felhasználhatóságának sokszínűségét,

a textil sajátosságait,
a természetes és a mesterséges szálasanyagokat,
az őstextileket,
a szövést előkészítő műveleteket (felvetés, leszövés, szövés stb.),
a textilnyomás technikáját (dúcnyomás, filmnyomás, sablonkészítés, hengernyomás),
a gobelinszövést,
a varrás és a hímzés fajtáit, alkalmazási lehetőségeit,
a rátétkészítést, a textilplasztikát,
a vegyszereket, festékeket,
a gépi és kézi varrást,
a textil történetét az őskori textilemlékektől a mai modern – hazai és külföldi – textilművészeti
törekvésekig.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a tanult egyszerűbb textiltechnikákat,
az eszközöket, anyagokat,
a textiltörténet jelentősebb állomásait a művészettörténet folyamatában,
a textil felhasználásának sokszínűségét.
A tanuló legyen képes

alkalmazni a tanult technikákat,
a művészettörténeti, múzeumi, népművészeti anyagra támaszkodva tervezési feladatok
megoldására,
esztétikai minőségek felismerésére,
önálló munkák létrehozására.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
az anyag, forma, funkció összefüggéseit,
a szövési technikákat,
a szövéshez használt eszközöket, anyagokat,
a XX. századi magyar és külföldi textil törekvéseket.
A tanuló legyen képes
a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretanyag feldolgozására és alkalmazására,
önálló gondolatok kifejezésére és megvalósítására,
tervek készítésére,
művészi érték létrehozására,
saját képek, szőnyegek elkészítésére,
a textil és más anyag „ötvözésére”, egymással való alakítására,
társai és saját munkáit, művészi alkotásokat elemezni, véleményezni.
Alakuljon ki a tanulóban
a teremtéshez, alkotáshoz szükséges készség,

az igényesség és a mesterségbeli alázat.

A TEXTILMŰVES MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A TEXTILMŰVES MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Textilműves műhelygyakorlat max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– tárgykészítés 130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati
tartalomnak megfelelő formatervező, környezetalakító készségét, a textilművesség természetes
alapanyagairól, műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A
tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló textilművességben megszerzett jártasságát, szakmai
tudását.

A textilműves műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész textilműves tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján szabadon
választott műveletekkel (szövéssel, nemezeléssel…) létrehozott tárgy vagy a vásárolt textil meghatározott
funkció szerinti alakításával (szabás, varrás…), díszítésével (szálhúzás, hímzés, batikolás, festés,
nyomódúcos mintázás, applikálás, kollázsszerű anyagtársítás…) létrehozott vizsgamunka lehet:
használati tárgy,
textilbáb,
öltözetdarab, öltözetkiegészítő,
lakástextil…,
textilplasztika.

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 tervezett és elkészített textilműves tárgy.
A vizsgamunka az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a tanuló által készített
színes tervvázlat alapján, szabadon választott textilműves technikával létrehozott alkotás.
A textilműves tárgy többek között lehet asszociációra, motívumképzésre alkalmas formák átírásával,
különféle eljárással díszített öltözködési vagy lakástextil.

3. A vizsga értékelése

A textilműves műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:
tárgytervező képesség,
formaalakító és díszítményképző készség,
kifejező készség,
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
textiles alapismeret (alapanyag- és anyagalakítási ismeret, jártasság),
műfaji sajátosságok megfelelő alkalmazása,
a vizsgamunka összhatása.

A TEXTILMŰVES MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Textilműves műhelygyakorlat max.

240 perc

– rajzi, tervezési feladat 40 perc
– tárgyalkotás 200 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Textilműves műhelygyakorlat max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga tartalma:

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló funkciónak, gondolati
tartalomnak megfelelő formatervező készségét, a textilművesség természetes alapanyagairól, műfaji
sajátosságairól, tárgyköreiről, a hagyományos és kortárs textilek, a lakás- és öltözködéskultúra esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a tanuló
textilművességben megszerzett jártasságát, mesterségbeli tudását, művészi igényességét.

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész textilműves tárgy vagy
tárgyegyüttes.
A benyújtott – a tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján
szabadon választott műveletekkel – szövéssel (torontáli, szumák, ógobelin, erdélyi festékes), nemezeléssel
– létrehozott tárgy vagy a vásárolt textil meghatározott funkció szerinti alakításával (szabás, varrás…),
díszítésével (szálhúzás, hímzés, batikolás, festés, nyomódúcos mintázás, applikálás, kollázsolt
anyagtársítás…), illetve a felsorolt műveletek kombinációjával létrehozott vizsgamunka lehet:
használati tárgy,
textilbáb,
öltözetdarab, öltözetkiegészítő (kalap, táska, öv…),
lakástextil…,
textilplasztika.

A vizsgamunkát a továbbképző 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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített textilműves tárgy.
A textilműves vizsgatárgy az intézmény által meghatározott használati funkcióra alkalmas, a tanuló által
készített színes tervvázlat alapján, szabadon választott textilműves technikával létrehozott alkotás.
A vizsgamunka többek között lehet szabad anyagtársításokkal létrehozott használati tárgy.

2.2. A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a textilművesség természetes alapanyagai,
a textilművesség vegyszerei,
textilt létrehozó eszközök, technikák,
a textil fajtái, a textilfajták szerkezete,
textilműves díszítési módok,
a társműfajok (grafika, festészet) megjelenése a textilen,
a textilművesség ágai,
szőttesek, szőnyegek,
a textilművesség legjelentősebb tárgyi emlékei,
népi textíliák,
textilképek, textilplasztikák a kortárs művészetben,
divattörténet,
a textilművesség egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése

3.1. A textilműves műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
funkciónak, műfaji sajátosságoknak megfelelő tervező, szerkesztő, modellező készség,
tárgyformáló, díszítő, stilizáló készség,
a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
a terv egyedisége,
a műfaji lehetőségek egyéni alkalmazása,
a műveletek, munkafolyamatok helyes alkalmazása,
az alkalmazás szintje,
a textilműves tárgy összhatása, esztétikuma.

3.2. A textilműves műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.

TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ TANSZAK

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A tűzzománcozó műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan, összetett
tevékenységrendszerével fejlessze
mindazokat a megjelenítő, ábrázoló, konstruáló, tárgytervező képességeket, amelyek nagy
szerepet játszanak a látás, a kézügyesség, a technikai érzékenység, az ízlés és a vizuális műveltség
kialakításában,
problémamegoldó feladataival szolgálja a kreativitás fejlődését.

A tűzzománcozó műhelymunka feladata
Ismertesse meg a tanulóval
a zománcművészet sajátos nyelvével, kifejezőeszközeivel, formakincsével, konvencióival,
műfajaival, esztétikai törvényszerűségeivel,
a képalkotás, tárgyformálás anyagaival, eszközeivel,
a technika munkafogásaival, alkalmazási lehetőségeivel,
a tűzzománcozott dísz- és használati tárgy készítésével,
a zománckészítés, környezet-, tűz- és balesetvédelmi szabályaival.
Alakítsa ki a tanulóban
mindazokat a tervező, átíró, kifejező, tárgyalkotó, teremtő, szerszámhasználó, díszítő,
anyagformáló, munkaszervező képességeket, amelyek az igényes alkotómunkához szükségesek.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
a zománcművészet példáit,
a tervezés fázisait, munkafolyamatait,
a zománcozás alapismereteit: a zománcanyag és a zománcozható fém tulajdonságait; a
tűzzománcozás technikai feltételeit; a zománcbevonás, díszítés technikáit; a szárítás, égetés műveleteit; a
zománcozás munkavédelmi előírásait.
A tanuló legyen képes
zománcozási műveletek végzésére: a fémek, zománcok előkészítésére; a fémek formára
alakítására; a fémek zománccal való bevonására; homogén és bolygatott felületek kialakítására, textúra és
faktúraképzésre, kitakarásra, lefedésre, visszakaparásra, ráfestésre; zománcgrafika kialakítására; játékos
zománcdíszek, táblák, muráliák készítésére.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a tervezéshez, gondolatai képi-plasztikai megjelenítéséhez szükséges eszközrendszert: a sík- és
térábrázolás, -alakítás törvényszerűségeit; a színelmélet alapjait; a színtervezés lehetőségeit; a betűírás,
alakítás módjait; a stilizálás, ornamentikaképzés formai követelményeit; az átírás, komponálás gazdag
variációit; a vonal, folt, szín, ritmus, méretarány kiemelő, kifejező szerepét,
a zománcművészet fogalmát, díszítő szerepét; a zománcművészet legjelentősebb tárgyi emlékeit,
alkotóit, műhelyeit; a zománcművészet fejlődési szakaszait, technikai vonulatait, stíluskorszakait; a
zománcművészet kifejező eszközeit; az ipari és iparművészeti zománctechnikát,
a zománcozáshoz szükséges tudnivalókat: a zománcozás anyagait; a zománcműhely berendezéseit;
a zománcozás gépi és kézi eszközeit, szerszámait; a fémalakítás, megmunkálás műveleteit; a fémek vegyi
kezelését,
a zománcozás műveleteit: a különböző zománctechnikákat, technológiákat (a zománcfestészet, a
rekesz-, sodrony-, süllyesztett, mélyvágású és azsúrzománc technikáit); a zománcdíszítési módokat (az

egyedi és az ipari sokszorosító díszítés eljárásait); a felhordott zománc szárítását, égetését; az égetés utáni
műveleteket; a kész zománcalkotás feldolgozásának kívánalmait.
A tanuló legyen képes
a megszerzett ismereteket zománckészítő munkájába beépíteni,
a zománckészítő feladathoz kapcsolódó tér, forma, színtanulmányokat; betű, ornamentika és
zománcterveket; maketteket; magyarázó és műszaki rajzokat készíteni,
a forma-funkció, a forma-díszítmény összhangjának megteremtésére,
a zománcozási művelet előkészítésére: a zománcozáshoz szükséges anyagok mennyiségének,
méretének kiszámítására; a szükséges anyagok, technológiai megválasztására; a fémek zománcozásra való
előkészítésére (méretre, formára vágásra; fűrészelésre, fúrásra; a felület széleinek eldolgozására, a felület
egyengetésére, csiszolására, polírozására; a fém lágyítására, edzésére; a felület tapadóképességének
kialakítására; rekesz- és sodronykészítésre),
a zománcozás műveleteinek elvégzésére: zománcbevonásra, díszítésre, az égetés és az égetés
utáni műveletek elvégzésére,
a zománcozás eszközeinek balesetmentes használatára,
alkalmazott zománcművek, cégérek, címerek, épületdíszek, lakberendezési tárgyak,
ruhakiegészítők, ékszerek készítésére,
a tervszerű, igényes munkavégzésre.

A TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ MŰHELYGYAKORLAT VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészekből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

90 perc

Tűzzománc műhelygyakorlat

max.

180 perc

– rajzi, tervezési feladat 50 perc
– tárgykészítés 130 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy alapvizsga vizsgakövetelményét a II. Fejezet tartalmazza.

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló gondolati tartalomnak
megfelelő képalkotó és formatervező készségét, a zománcművészet anyagairól, műfaji sajátosságairól,
esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat megoldása mutassa be a
tanuló zománctechnikai jártasságát, szakmai tudását.

A tűzzománckészítő műhelygyakorlat vizsga két részből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval együtt benyújtott kész tűzzománcozott tárgy vagy tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka alapján alapozott
vagy alapozatlan lemezre a tanult zománcbevonási, díszítési technikák alkalmazásával létrehozott
vizsgamunka lehet:
zománcozott kép,
zománcbetét,
zománcozott ékszer vagy zománcozott ruhakiegészítő.
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 tervezett és elkészített zománcozott tárgy.
A zománcozott vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolai tartalom kifejezésére
alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján megtervezett, lealapozott lemezre az alábbi
zománcműves technikával vagy azok kombinációjával (visszakaparás, rászitálás, csurgatás, borzolás,
ráfestés, átégetés, glicerines megoldás…) létrehozott zománcalkotás.

A munka kivitelezésénél a kiégetés fázisához szaktanári felügyeletre van szükség.

3. A vizsga értékelése

A tűzzománckészítő műhelygyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai:

látványmegfigyelő képesség,
a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő átíró képesség,
tárgytervező képesség,
anyag- és eszközhasználati ismeret, jártasság,
zománcozási alapismeret (zománcfelvitel, szárítás, égetés),
zománcdíszítési ismeret,
megfelelően alkalmazott műfaji sajátosságok,
a zománcozott tárgy összhatása.

A TŰZZOMÁNCKÉSZÍTŐ MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:
Rajz-festés-mintázás* max.

120 perc

Tűzzománckészítő műhelygyakorlat
– rajzi, tervezési feladat 60 perc

max.

240 perc

– tárgyalkotás 180 perc

*A rajz-festés-mintázás kötelező tantárgy záróvizsga követelményét a II. Fejezet tartalmazza.

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Tűzzománckészítő műhelygyakorlat

max. 10 perc

2. A vizsga tartalma

A vizsgafeladatot az intézmény úgy határozza meg, hogy a megoldásból mérhető legyen a tanuló
tárgytervező, tárgyalkotó képessége. A tárgytervező feladat tükrözze a tanuló látványértelmező, gondolati
tartalomnak megfelelő elemző, átíró, képalkotó, formatervező készségét, a zománcművészet anyagairól,
műfaji sajátosságairól, esztétikai törvényszerűségeiről megszerzett ismereteit. A tárgyalkotó feladat
megoldása mutassa be a tanuló zománctechnikai jártasságát, mesterségbeli tudását, művészeti
igényességét.

2.1 A tűzzománckészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga két vizsgarészből tevődik össze:

A) Rajzi, tervezési dokumentációval, szakmai indoklással együtt benyújtott kész tűzzománcozott tárgy vagy
tárgycsoport.
A benyújtott – tanári irányítással tervezett és kivitelezett – színes rajzi, tervezési munka (tanulmányrajz,
tervvázlat, szerkezet-, nézet-, műszaki rajzi dokumentáció) alapján vörösréz lemezre ipari- vagy
ékszerzománc használatával készített, festőzománc vagy ötvöszománc (filigrán-, rekesz-, sodrony- vagy
azsúr-) technikával díszített tűzzománcozott tárgy vagy tárgyegyüttes lehet:

címer, cégér,
ékszerkollekció (függő, medál, melltű, hajdísz, gyűrű, karperec…),
ruhakiegészítő kollekció (gombok, csatok, öv- és táskarátétek…),
lakberendezési tárgy (kép, díszdoboz, szelence, tálka, kisplasztika…),
épületdísz (portál, murália, névtábla, címer…).

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) A záróvizsga helyszínén, ideje alatt önállóan tervezett és elkészített zománcozott tárgy.
A zománcozott vizsgatárgy az intézmény által meghatározott funkcióra, gondolati tartalom kifejezésére
alkalmas, a tanuló által készített színes tervvázlat alapján megtervezett, lealapozott lemezre létrehozott
tűzzománc alkotás.
A vizsgamunka többek között lehet zománcgrafika vagy zománcfestmény.

2.2. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga tartalma:

a zománcművészet műfaji sajátosságai,
a zománcozás anyagai,
a fémalakítás műveletei,
zománctechnikák és műveletek,

zománcdíszítési módok,
a zománcművészet legjelentősebb tárgyi emlékei, alkotói, műhelyei,
a zománcművészet fejlődési szakaszai, technikai vonulatai, stíluskorszakai,
a magyar zománcművészet,
a zománcozás egészség- és környezetvédelmi alapismeretei.

3. A vizsga értékelése

3.1. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
a gondolati tartalomnak, műfaji sajátosságoknak megfelelő megjelenítő, átíró, kifejező készség,
a tervezéshez szükséges magyarázó-közlő rajz szintje,
a terv egyedisége,
a zománcozási műveletek, munkafolyamatok ismerete,
a zománcozási ismeretek gyakorlati alkalmazásának (zománcozás, szárítás, égetés, égetés utáni
műveletek) szintje,
a zománcozott tárgy összhatása, esztétikuma.

3.2. A tűzzománckészítő műhelygyakorlat szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.

SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK

MŰVÉSZETTÖRTÉNET

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A művészettörténet oktatás szorosan kötődik a művészeti képzés programjához, a rajz-festés-mintázás
órákon, valamint a műhelyekben folyó elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátításával párhuzamosan
nyújt ismereteket, ugyanakkor igyekszik kapcsolatot találni a társművészetek felé is.
A tantárgy tanításának célja, hogy
keltse fel a tanuló érdeklődését, tegye érzékennyé és nyitottá a műalkotások által nyújtott vizuális
élmény befogadására,
a tanuló sajátítsa el a vizuális nyelv alapelemeit, tanuljon meg olvasni a műalkotásokból,
a közösen végzett és egyéni műelemzéseken keresztül ismerje meg az egyes korokra jellemző
legfontosabb stílusirányzatokat,

a már megismert művészettörténeti korokat új összefüggésbe helyezze, vizsgálja azok
formanyelvét és stílusjegyeit,
kiemelten foglalkozzék a korok-korszakok kapcsolataival, a kölcsönhatásokkal, egymásra
épülésekkel, ellentétekkel, szakításokkal az összehasonlító elemzések során,
biztosítsa az eligazodást a művészettörténet emlékanyagában, valamint az ismeretek beépülését,
felhasználhatóságát a tanuló életébe és munkájába,
az ábrázolási és kifejezési módok tanulmányozásával, az anyagok, műfajok, technikák, eljárások
megismerésével váljon képessé az önálló, alkotó jellegű műelemzésre.

A tantárgy tanításának feladata, hogy
nyújtson művészettörténeti, művészetelméleti és műfaji ismereteket az őskortól napjainkig,
foglalkozzék a világkép és a képzőművészet viszonyával,
mutassa be a művészet folytonosságát és korról korra változó jellegét,
mutassa be a művészeti ágak kapcsolatát,
ismertesse a művészettörténet nagy alkotóit és jellemző alkotásait az őskortól napjainkig,
végezze el az egyes művészettörténeti korok jellemző stílusjegyeinek összehasonlítását,
értelmezze a kortárs művészet hagyományokhoz való viszonyát,
foglalkozzék a tárgy- és környezetkultúra történetével,
ismertesse a tárgy- és környezetkultúra alkotásait a művészettörténeti korokban, a népi
kultúrákban és a városi folklórban.
A tanulóval ismertesse meg
a művészetek formanyelvének alapvető elemeit,

a művészet ábrázolás- és kifejezésbeli sajátosságait,
a legjellemzőbb kifejezőeszközöket és komponálásmódokat a műalkotásokban,
a tárgyi környezet elemeit és az esztétikai minőségek kifejeződését a látványokban,
alakítsa ki a tanulóban az önálló tájékozódás képességét, az ismeretszerzés igényét jelentős
műemlékek, múzeumok, gyűjtemények felkeresésével, kiállítások látogatásával,
értelmezze a művészet helyét a kultúrában és a társadalomban,
fejlessze a képi-plasztikai önkifejezés képességét a megismert alkotó eljárások igénybevételével,
használja a legkülönbözőbb és legkorszerűbb művészeti médiumokat,
érzékeltesse a műfajhatárok elmosódását,
ismertesse a műfajok közötti közlekedés lehetőségeit.

Követelmények

A tanuló az alapfok végén ismerje
az elemi kifejezési eljárásokat és ábrázolási módozatokat (konvenciókat), s ismerje fel azokat
konkrét műalkotásokban,
a művészettörténeti korok (korszakok), irányzatok főbb stílusjegyeit és legkiemelkedőbb alkotóit,
alkotásait.
A tanuló tudjon
műalkotásokat olvasni a témák és stíluselemek szempontjából,
eligazodni és szelektálni a tárgy- és környezetkultúra világában,

megismert stílusjegyeket az egyéni alkotómunkában felhasználni; az egyes művészettörténeti
korokra jellemző kifejezésmódok, utánzások alkalmazásával.
A tanuló legyen képes
az egyes művészettörténeti korokra jellemző stílusjegyek felismerésére,
művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban, írásban és kompozíciós vázlatokban,
a megismert művészettörténeti korok időrendi áttekintésére,
a művészettörténeti ágak kapcsolatainak és kölcsönhatásainak felismerésére,
a környezet és a mindennapok vizuális hatásainak feldolgozására,
műalkotások értelmezésére, elemzésére egyéni véleményalkotással,
a tanult kifejezési formák és ábrázolásmódok alkotó alkalmazására.

A tanuló a továbbképző végén ismerje
a művészettörténeti korok lényeges sajátosságait a legfontosabb alkotók és legjellemzőbb
alkotások tükrében,
tudja olvasni, elemezni a tanult műalkotásokat,
értse meg a természeti és mesterséges környezet viszonyát és azok kölcsönhatásait.
A tanuló tudjon
összehasonlító elemzéseket végezni jellemző példák, műalkotások segítségével,
alkotó módon használni megismert kifejezési eljárásokat és ábrázolási konvenciókat személyes
élmények kifejezésére,
reálisan értékelni – önmaga és mások munkáját, eredményeit.
A tanuló legyen képes

összefüggések megértésére a kor és a műalkotások kapcsolatában,
tájékozódni a művészettörténet nagy korszakaiban,
ismertetni az adott kor kiemelkedő alkotóinak munkásságát és elemezni alkotásaikat,
észlelni és megítélni esztétikai minőségeket tájban, épített környezetben és tárgyakban,
felismerni koronként jellemző alkotásokat a tárgy- és környezetkultúra világából,
önállóan dönteni az alkotó munkában alkalmazandó technikák, anyagok és eszközök
megválasztásában.
A tanulónak alakuljon ki önálló, alkotószellemű műelemző készsége a vélemények ütköztetésével, a
vitakészség fejlesztésével.

A MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Művészettörténet

max. 45 perc

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Művészettörténet

max. 15 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. 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, az építészetről, a képzőművészeti ágakról –
grafikáról, festészetről, szobrászatról –, a képzőművészeti ágak műfajairól, a különböző műfajok esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett tudása, ismeretszerző igénye, egyéni kutatómunkája.

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.

2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma:

művészettörténeti alapfogalmak,
a művészettörténet helye és szerepe a tudományok között,
a művészet vizuális nyelve,
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 gótikus kor művészete,
a reneszánsz művészete,
a barokk és rokokó művészete,
a klasszicizmus, romantika és realizmus művészete,

az impresszionizmus és posztimpresszionizmus művészete,
a századforduló építészete és képzőművészete,
a 20. század első felének művészete,
a két világháború közötti és az 1945 utáni művészet.

A szóbeli vizsgafeladatokat az intézmény úgy határozza meg, hogy a feleletekből mérhető legyen, hogy a
tanuló milyen szinten:
ismeri az egyes művészettörténeti korok, korstílusok kifejezési szándékát és módját,
tud eligazodni a tárgy- és környezetkultúra világában,
tudja kifejezni művészeti és esztétikai élményeit,
ismeri fel a művészettörténeti ágak kapcsolatát,
képes a műalkotások önálló értelmezésére, elemzésére.

3. A vizsga értékelése

3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség,
analizáló és szintetizáló készség,
összehasonlító készség,
tervező, feladatmegoldó készség,
műelemző készség,

műfaj- és stílusismeret,
műtárgyismeret,
fogalomismeret.

3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága.

A MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Művészettörténet

max. 60 perc

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Művészettörténet

max. 20 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. 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.

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 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.

2.2. Művészettörténet szóbeli vizsga tartalma:

primitív művészet egykor és ma,
népművészet, városi folklór,
naiv művészet,
az antikvitás és hatásai a művészettörténetben,
hiedelemvilág és művészet,
vallás és művészet,
ideológiák és művészet,
hivatalos művészet és az avantgárd,
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.

3. A vizsga értékelése

3.1. A művészettörténet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
befogadó, megfigyelő, értelmező, eligazodó készség,
analizáló és szintetizáló készség,
összehasonlító készség,
tervező, feladatmegoldó készség,
műelemző készség,
műfaj- és stílusismeret,
műtárgyismeret,
fogalomismeret.

3.2. Művészettörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.

NÉPMŰVÉSZET

CÉLOK, FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

A népművészet tantárgy tanításának célja
A népi kultúra átfogó rendszerének megismertetése, a múlt öröksége iránti tisztelet, megbecsülés
kialakítása. A hagyomány értékeinek bemutatásával a múlt és a jelen összefüggéseinek felfedeztetése,
mindezzel a személyiség formálódásának pozitív irányba terelése.

A népművészet tantárgy tanításának feladata
a tárgy iránti nyitottság kialakítása, a hagyományos világszemlélet, a másként gondolkodás
elfogadtatása,
a népi kultúra komplex rendszerének, az élet minden területét átfogó összhangjának példaként
állítása a tanuló elé,
a mindennapi élet kérdéseire, problémáira való válaszkeresés, a régi és a mai szemlélet egymás
mellé állításával,
az ember és a természet, az ember és a társadalom kapcsolatának elemzése, az egyén helyének,
szerepének tudatosítása,
a hagyományos kultúra és értékrendszer bemutatásával a közösségi érzés mélyítése, a humánus
magatartás, az elfogadás, a tolerancia kialakítása, fejlesztése,
az általános néprajzi ismeretek átadása mellett saját környezetük, lakóhelyük hagyományainak
vizsgálata, tanulmányozása, ezáltal a hovatartozás-tudat, a szülőföldhöz való kötődés erősítése,
élményszerű megismerés, tapasztalatszerzés a tananyaggal kapcsolatban (gyűjtés személyektől,
szakirodalomból, múzeum-, illetve tájházlátogatások…),

értelmi és érzelmi ráhatással a személyiség fejlesztése, az esztétikai etikai élmény- és
ítélőképesség mélyítése.

Követelmények

A tanuló a program végén ismerje
a néprajz fogalmát, területeit,
az egyén és a közösség viszonyát, a hagyomány fogalmát,
a tárgyi és a szellemi kultúra kapcsolatát,
a népművészet mibenlétét, ágait, a népi tárgyalkotás területeit,
a magyar népművészet táji, történeti tagolódását,
a díszítőművészet eszközrendszerét,
az alapvető néprajzi szakirodalmat.
A tanuló legyen képes
a népművészet tárgyainak vizsgálatára, elemzésére adott szempontok szerint,
az egyes tárgyak funkcióját, helyét a népéletben meghatározni,
megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunkára,
az empátiára, a sajátjától eltérő kultúra, gondolkodásmód elfogadására.

A NÉPMŰVÉSZETI TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A NÉPMŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Népművészet max. 45 perc

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Népművészet max. 15 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. A népművészet írásbeli vizsga tartalma:

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

A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze:

A) Rajzokkal illusztrált néprajzi gyűjtőmunka.
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott feladat
megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában szerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elké-szíteni,
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.

2.2. A népművészet szóbeli vizsga tartalma:

a néprajz kutatási tárgya, a népi kultúra fogalma,
a hagyományozódás kérdésköre, az egyén és közösség viszonya,
a népköltészet ágai (népmesék, népmondák, közmondások, találós kérdések, mondókák…),
népszokások (jeles napok, az emberélet fordulói),
népi hitvilág, világkép,

gyermekjátékok,
természetharmonikus életmód, földművelés, állattartás,
közösségi munkamegosztás, munkaalkalmakhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek,
népi építészet, a parasztház berendezése, bútorai, a belső terek funkciói,
hagyományos tárgyalkotás.

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 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,
ismeri fel az összefüggéseket.

3. A vizsga értékelése

3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
megfigyelő, értelmező készség,

összehasonlító, összegző készség,
feladatmegoldó készség,
tárgyismeret,
helyes fogalomhasználat,
tárgyelemző készség.

3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága.

A NÉPMŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

1.1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama:
Népművészet max. 60 perc

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama:

Népművészet max. 20 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. 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 tárgyalkotásról (vessző-, sás-, gyékény-,
szalma-, csuhé-, fa- és bőrmunkák, népi kerámiák, textilek, viseletek) megszerzett tudása.

A népművészet írásbeli vizsga két vizsgarészből tevődik össze:

A) Rajzokkal illusztrált tárgyelemzés, műleírás.
A tanuló által készített írásbeli munka szemléltesse az intézmény által meghatározott tárgyelemző feladat
megoldásának lépéseit, a tanuló adott témában megszerzett ismereteit, egyéni gyűjtőmunkáját,
tárgyleírását.

A vizsgamunkát az alapfok utolsó évfolyamának szorgalmi ideje alatt, a második félévben kell elkészíteni,
és a művészeti alapvizsga napját megelőzően tíz nappal kell a tanulónak leadnia a vizsgát szervező
intézménynek.

B) Népművészeti kérdéseket tartalmazó tesztlap kitöltése a vizsga helyszínén és ideje alatt.

Az írásbeli vizsga feladatát az intézmény úgy határozza meg, hogy az írásbeli dolgozatból mérhető legyen a
tanuló népművészeti ismerete, tárgyelemző jártassága, a népművészet ágairól, azok esztétikai
törvényszerűségeiről megszerzett tudása.

2.2. 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,
vessző-, sás-, gyékény-, szalma-, csuhé- és famunkák a magyar népi kultúrában,
a parasztfaragás és pásztorfaragás sajátos tárgyai, a tárgyak motívumkincse,
a fazekasság tárgytípusai, hagyománytárgyai, a magyar lakta területek fazekas központjai,
bőr- és szűcsmunkák,
mézesbábosság, tojásfestés,
szőttesek, népi hímzések, kékfestés,
a népviselet fogalma, a viselet elemei, a viselet jelentéstartalma,
a népi kultúra táji tagolódása,
a Dunántúl, Alföld, Felföld és Erdély legfontosabb tájegységeinek népművészete,
a népművészet továbbélése, hagyományápolás.

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, textil és népi kerámia 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.

3. A vizsga értékelése

3.1. A népművészet írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
megfigyelő, értelmező készség,
összehasonlító, összegző készség,
feladatmegoldó készség,
tárgyismeret,
fogalomismeret,
tárgyelemző készség.

3.2. A népművészet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a követelményekben meghatározott elméleti anyag ismerete,
a megfogalmazás szabatossága, pontossága,
kommunikációs készség.

SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI ÁG

A MŰVÉSZETI ÁG SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSA

AZ ALAPFOKÚ SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

1. Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színházi-bábszínházi nevelés – figyelembe véve a tanulók
érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a
színművészet-bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására,
művészeti kifejező készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és
gyakorlására.

2. A képzés lehetővé teszi a színművészet területén
minél változatosabb dramatikus tevékenységformákban való részvételt;
a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését;
differenciált feladatokon keresztül a dramatikus technikák és a színházi konvenciók megismerését,
azok széles körű alkalmazását;
az alapvető színpadtechnikai eljárások megismerését;
a színjáték kulturális tradícióinak megismerését;
a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését;
azt, hogy a tanulók az élet más területein elsajátított ismereteiket, készségeiket a színjátékban is
alkalmazni tudják;

minél több élő és felvett színházi előadás, köztük társaik által készített produkciók megtekintését;
a színházi-drámai formával való kísérletezést, továbbá a színjátéknak mint művészi kommunikációs
formának megtapasztalását;
azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a
létrejött előadást bemutathassák; a közös alkotómunka örömteli együttlétét;
az önkifejezést;
az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik
felismerésére, és azokat a színházi tanulmányaik során hasznosítani is tudják.

3. A képzés lehetővé teszi a bábművészet területén
minél változatosabb bábos tevékenységformákban való részvételt;
a bábos és maszkos játékok kulturális tradícióinak megismerését;
a bábszínpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését (tér, idő, kép, ritmus, tempó stb.);
az alapvető bábszínpadi technikák megismerését;
a bábjátékos technikákkal való kísérletezést, továbbá a bábjáték mint művészi kommunikációs
forma megtapasztalását;
a tanulók bábjátékkal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítését;
a tanulók képesség és adottság szerinti differenciált foglalkoztatását;
az önkifejezést;
az önértékelést annak érdekében, hogy a tanulók képessé váljanak saját eredményeik
felismerésére, és azokat bábos tanulmányaik során hasznosítani is tudják;
a tanulók másutt szerzett ismereteinek (tánc- és mozgásművészet, dráma, történelem, irodalom,
vizuális kultúra stb.) alkalmazását, esetenként integrálását;

azt, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan előadást tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a
létrejött előadást bemutathassák;
minél több élő és felvett bábelőadás, köztük társaik által készített produkciók megtekintését.

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

A képzés tanszakai:
színjáték tanszak
bábjáték tanszak

SZÍNJÁTÉK TANSZAK

A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12 évfolyam

Óraterv (óraszámok heti bontásban)

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

Továbbképző

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

2

2

2

2

2

2

2

7.

8.

9.

10.

2

2

3

3

Főtárgy
Drámajáték
Színjáték
Kötelező tantárgyak
Beszédgyakorlatok

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

1

1

Mozgásgyakorlatok

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-6

4-6

4-6

4-6

Kötelezően választható
tantárgyak
Szabadon választható
tantárgyak

(2)

(2)

Összesen

2-(4) 2-(4) 4-5

Megjegyzés: a fenti táblázat Összesen rovatában az első számok a minimális óraszámra, míg a második
helyen szereplő dőlt számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak.

A képzés tantárgyai

Főtárgy:
drámajáték (2) + (1–6. évfolyam),
színjáték (7–10. évfolyam).
Megjegyzés: a főtárgy neve ott és akkor változik, amikor a színjáték nevelésben való felhasználása – a
drámai-színházi nevelés – mellett hangsúlyossá válhat a színházi (technikai) képzés.

Kötelező tantárgyak:
beszédgyakorlatok (1–8. évfolyam),
mozgásgyakorlatok (1–8. évfolyam).

Kötelezően választható tantárgyak
Megjegyzés: A 7–8. évfolyamon a kötelező tantárgyak magas óraszáma miatt nincs választási kötelezettség
(az alábbi tantárgyak – természetesen – választhatók).
vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól választható),
bábjáték (a 4. évfolyammal bezárólag választható),
tánc- és mozgásszínházi tréning (az 5. évfolyamtól választható),
kreatív zenei gyakorlat (az 1. évfolyamtól választható),
színházismeret (a 3. évfolyamtól választható),
beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható).

Szabadon választott tantárgyak (a helyi igények és lehetőségek függvényében)

Néhány javaslat
pantomim (a 4. évfolyamtól) – a bábjáték tanszak azonos elnevezésű tantárgya,
színháztörténet (az 5. évfolyamtól),
színháztechnika (szcenika) (a 7–10. évfolyam),
zenés színházi képzés (a 7. évfolyamtól),
dramaturgiai-rendezői ismeretek (9–10. évfolyam),
drámajáték-vezetői ismeretek (9–10. évfolyam).

BÁBJÁTÉK TANSZAK

A képzés ideje: 12 év
Évfolyamok száma: 12 évfolyam

Óraterv (óraszámok heti bontásban)

Évfolyamok
Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

1.

2.

2.

Továbbképző
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Főtárgy
Bábjáték

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Bábmozgatás

0, 5

0, 5

,5

0, 5

,5

0, 5

1

1

1

1

Bábkészítés

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

0, 5

Beszéd és ének

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

4-6

Kötelező tantárgyak

Kötelezően
választható
tantárgyak
Szabadon választható
tantárgyak

(2)

(2)

Összesen

2-(4) 2-(4) 4-6

Megjegyzés: a fenti táblázatok Összesen rovatában az első számok a minimális óraszámra, míg a második
helyen szereplő dőlt számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak.

A képzés tantárgyai

Főtárgy:
bábjáték (2) + (1–10. évfolyam)

Kötelező tantárgyak:
bábmozgatás (1–10. évfolyam),
bábkészítés (1–6. évfolyam),
beszéd és ének (1–3. évfolyam).

Kötelezően választható tantárgyak
Megjegyzés: Az 1–2–3. évfolyamon a kötelező tantárgyak magas óraszáma miatt nincs választási
kötelezettség (az alábbi tantárgyak – természetesen – választhatók).
vers- és prózamondás (az 1. évfolyamtól) – a színjáték tanszak azonos elnevezésű tantárgya,
bábszínházismeret (a 3. évfolyamtól) – a színjáték tanszak színházismeret elnevezésű tantárgya,
bábszínházi kiegészítéssel,
beszédtechnika (a 3. évfolyamtól választható) – a színjáték tanszak azonos elnevezésű tantárgya,
pantomim (a 4. évfolyamtól),
kreatív zenei gyakorlat (a 4. évfolyamtól) – a színjáték tanszak azonos elnevezésű tantárgya,
bábszínészet (7–10. évfolyam),
báb- és díszlettervezés (7–10. évfolyam),
színpadtechnika (szcenika) (7–10. évfolyam).

Szabadon választott tantárgyak (a helyi igények és lehetőségek függvényében)
Néhány javaslat

választott bábtechnika,
bábtörténet,
tánc- és mozgásszínházi tréning – a színjáték tanszak azonos elnevezésű tantárgya,
drámajáték – a színjáték tanszak azonos elnevezésű tantárgya.

A színművészeti-bábművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyainak és azok óraszámainak a
figyelembevétele mellett, a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, képző- és
iparművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt
vehet.

A SZÍNMŰVÉSZETI-BÁBMŰVÉSZETI OKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI

A színművészet területén

Készítse fel a tanulót
drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására,
különböző színészi technikák tudatos alkalmazására,
színházi improvizációra,
karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel,
egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,
különféle szerepek megformálására,

a rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során,
színházi előadások elemzésére, értékelésére.
Ismertesse meg a tanulóval
a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását,
a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat,
a színházi műfajokat,
a szöveg- és előadáselemzés szempontjait,
a színészi játék alapvető iskoláit,
a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit,
a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét,
napjaink színházi struktúráját.

A bábművészet területén

Készítse fel a tanulót
a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre,
a partnerekkel való alkotó együttműködésre,
a színpadi szituációnak megfelelő improvizációra,
a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására,

arra, hogy átlássa egy-egy bábtechnika és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek határait,
annak felismerésére, hogy egy-egy téma milyen bábtechnikai és színpadtechnikai keretek között
bontható ki leginkább,
arra, hogy önálló feladatmegoldás esetén témaválasztását és a technikai megoldás melletti
döntését indokolja, s azt (tanári segítséggel) a megvalósításig végigvezesse,
a tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására,
különféle szerepek megformálására,
az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, munkája során a színpad iránti
alázatra,
egyes színházi stílusoknak megfelelő játékmódra.
Ismertesse meg a tanulóval
a bábszínházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
az animáció útján történő kifejezés sajátosságait,
a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát,
a bábszínpadi konvenciókat,
a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit,
a darab-, szerep- és előadás-elemzés szempontjait,
a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását,
a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási lehetőségeiket,
a különböző játékstílusokat,
a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségeit,

az egyes működési struktúrákat.

AZ ALAPFOKÚ SZÍN -ÉS BÁBMŰVÉSZETI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Színjáték tanszak
A képzés ideje: 12 év Évfolyamok száma: 12 évfolyam

A tanszak általános fejlesztési követelményei
Készítse fel a tanulót
drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő - olvasására,
különböző színészi technikák tudatos alkalmazására,
színházi improvizációra,
mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel történő karakterábrázolásra,
egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,
különféle szerepek megformálására,
a rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
más művészeti ágak területéről származó ismereteinek alkalmazására a szerepalkotás során,

színházi előadások elemzésére, értékelésére. Ismertesse meg a tanulóval
a színházi alapfogalmakat/szakkifejezéseket,
a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását,
-

a legfontosabb történeti és/vagy kortárs színházi stílusokat,

a színházi műfajokat,
a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait,
a színészi játék alapvető iskoláit,
a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit,
a színház jelenkori közösségi, társadalmi szerepét,
-

napjaink színházi struktúráját.

AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK SZAKIRÁNYÚ FELADATAI, KÖVETELMÉNYEI,
AZ ELŐÍRT
TANANYAG

Drámajáték

A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő
gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és
fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív
folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációjának folyamatát. A tanulók értsék és
tanulják meg a közösségi lét hasznosságát, a közösség építésének módját. Ezáltal váljanak képessé
különböző viselkedési minták elemzésére, elfogadására, irodalmi és színházi alkotások befogadására,
értelmezésére és létrehozására. Meg kell jegyezni, hogy produkció létrehozása a drámajáték keretén
belül nem lehetőség, hanem kötelesség. Nem lehet úgy felhasználni a drámajáték és a színház
egyéniségfejlesztő rendszerét, hogy nem adunk lehetőséget ennek bemutatására. Ez ad célt a
gyakorlatoknak. A csoport megmutatkozásának közösségformáló energiája van, a bemutatóra
készülés fontos motiváció a tanulók számára, a színpadra lépés növeli az önbizalmat, oldja a
gátlásokat. A színjátékosok és a nézőtér kommunikációja, „összelélegzése" meghatározó felszabadító
élmény, kivételes jelentősége van az identitáskeresés éveiben. Természetesen hatalmas a tanár
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felelőssége abban, hogy milyen megmutatkozási, milyen játéklehetőséget kínál a tanulóknak, milyen
produkciót enged a nézők elé, hiszen egy gyermekszínjátszó előadás színvonalának nem csak
esztétikai tétje van. A nevelési cél eléréséhez elengedhetetlen, hogy a pedagógus ismerje a színházi
hatásdramaturgia alapelveit, a színházi jelek természetét. A közös alkotó munkában mozgósítani
tudja az alapvető színházi konvenciókat, birtokolja és alkalmazza a színházi kifejezés eszközkészletét.

A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulóval
az improvizációs technikákat,
a színház és a társművészetek alapjait,
a színházi alapfogalmakat. Fejlessze a tanuló
fantáziáját,
figyelmét, fegyelmét és önismeretét,
kreativitását, alkotóképességét,
gesztusnyelvi kifejezőképességét,
a kapcsolatteremtő és együttműködő képességét,
a térbeli tájékozódását és a kreatív térhasználatot. Alakítsa ki a tanulóban
a kifejező beszéd és mozgás képességét.
Tegye képessé a tanulót
a test kontrollálására,
az improvizációs technikák alkalmazására.
Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje
saját teste lehetőségeit, illetve érzékszervei hatékonyságát, a különböző verbális
és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztára ez irányú
fejlettségének mértékét,
a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját
eszköztára ez irányú fejlettségének mértékét,
figyelme tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzés feltételeit,
társai, önmaga és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek szerepét a
szerepjátékok során és az improvizációkban,
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a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket,
használatuk lehetséges módjait,
az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való
kapcsolatában,
az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjátékokban,
a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit,
összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák,
illetve a szerepjáték lehetőségeit,
a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját
ötletei, gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg
megjelenítésének előkészítésében. Legyen képes
figyelme tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre,
társai, önmaga és a felnőtt világ érzékeny megfigyelésére,
a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák tudatosabb
használatára,
a bizalom átélésére, az empátiás képesség működtetésére társas helyzetekben,
érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív alkalmazására,
érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására, tiszta és kifejező verbális és
gesztusnyelvi megnyilatkozásokra, pontos és érzékletes szerepjátékra társaival és
egyénileg, kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló
alkalmazására,
saját teste, mozgása, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos
érzékelésére, a tér kreatív használatára,
egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban, csoportos improvizációkban,
különböző - felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt - érzelmek verbális,
vokális, mozgásos, mimikai és a társművészetek eszköztárát is bevonó
eszközökkel történő kifejezésére,
összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és mozgásformák
együttes alkalmazásán keresztül,
a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei,
gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének
előkészítésében.
Előképző évfolyamok ELSŐ évfolyam
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Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a ritmus fogalmát,
a mozgás-mozdulatlanság fogalmát,
a szerepjáték élményét.
Fejlessze
a ritmusérzéket,
a beszéd- és mozgáskészséget,
a csoportos megszólalás képességét,
a játékban történő együttműködés képességét,
egyén és csoport együttműködését.

Követelmények
A tanuló ismerje
a ritmus fogalmát,
a szerepjátékoz kapcsolódó magatartásformákat, azok jelentést,
maszkok készítésének módját, használatát.
Legyen képes
a játékban való aktív részvételre,
a ritmus átélésére,
helyes szerepvállalásra,
néhány mondóka, egy-két rövidebb vers önálló elmondására.

Tananyag
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Az előképző első évfolyamán a tananyag szerkesztett játék köré fonódik. A szerkesztett játékot
mondókákból, ütemhangsúlyos versekből állítsuk össze. Tegyük lehetővé minden tanuló számára a
rövid önálló és a kórusos megszólalást egyaránt, a mintegy tízpercnyi tudatos színpadi játékot, de ne
várjuk el zárt szituációk eljátszását, a figurateremtést, figuratartást, jellemfejlődés ábrázolását.
Gyakorlatok, játékok:
a kifejezést segítő, a játékot előmozdító beszédgyakorlatok;
önismereti és társismereti játékok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók életkori
sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően);
tükörjátékok;
maszk készítése.
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a gesztusnyelv legalapvetőbb elemeit, ennek üzenetét,
az érzékszervi funkciókat,
a szerepjátékban, csoportos játékban keressék az egyéni figura kialakításának módját. Fejlessze

az egyéni megszólalás képességét,
kreativitást,
az érzékelés és a megfigyelés képességét.
Második évfolyam
Követelmények
A tanuló ismerje
a közösségben végzett munka legalapvetőbb követelményeit,
az egyéni és társas megszólalások szabályait (kórusok, felelgetések, közös fokozás, kórust
ellenpontozó megszólalások).
Legyen képes
a tér pontos érzékelésére,
különböző tipikus magatartásminták utánzására,
rögzített játékok felidézésére,
önálló szövegmondásra.
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Tananyag
Az előképző második évfolyamán a tananyag etűdjáték köré fonódik.
Az etűdjáték folyamatos színpadi munkát követel, hangulatilag összefüggő, legalább négy-öt versből,
prózarészletekből, mesékből állítsuk össze. Ezeket sok mozgással, közös akcióval, világos, változatos
térformákkal kollektív játékként szólaltassák meg a tanulók, ne versösszeállításként. Még nincs
történetmesélés, de elvárható a játszóktól az érzés- és hangulatváltások folyamatos közvetítése.
Gyakorlatok, játékok:
önismereti és társismereti játékok;
fogócskák;
kiszámolók;
egyszerű történetek alkotása, megjelenítése tablókban;
magatartásminták gyűjtése megfigyeléssel.
Alapfokú és továbbképző évfolyamok ELSŐ évfolyam

Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a tér érzékelését, használatát és jelentését,
a történet, s a történetben szereplők fontosságát,
az alapérzelmek (szeretet, harag, aggodalom, irigység stb.) kifejezésének és megjelenítésének
módját.
Fejlessze
a beleélés képességét,
a verbális és nonverbális kifejezőeszközöket,
a társakkal való együttműködés képességét.

Követelmények
A tanuló ismerje
a tér érzékelését, használatát és jelentését,
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a történet, s a történetben szereplők fontosságát,
az alapérzelmek (szeretet, harag, aggodalom, irigység stb.) kifejezésének és megjelenítésének
módját.
Legyen képes
egy egyszerű, könnyen követhető történet (pl.: La Fontaine, Aesopus) átélésére,
elmesélésére, színpadi megjelenítésére,
-

a társak gesztusainak értelmezésére.

Tananyag
A tananyag egy egyszerű állatmese vagy tanító, esetleg verses mese köré fonódik. A mese
feldolgozása és színpadra állítása során fontos, hogy a tanulók kontaktust tudjanak teremteni
egymással egy egészen rövid és világos szituációban. Gyakorlatok, játékok:
önismereti és társismereti játékok;
szituációs játékok;
improvizációk, csoportos improvizációk;
koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók
életkori sajátosságainak, képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően);
ritmus a mozgásban, beszédben;
szövegek különböző stílusban való megjelenítése.
2. évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a bizalom fontosságát,
a történetmesélés, kontextusteremtés, fokozás, feszültségkeltés szabályait,
a meseelemeket, a jellegzetes számokat, tipikus mesefordulatokat, alakokat. Fejlessze
a kapcsolatteremtés képességét,
a fiúk és lányok együttműködésének képességét,

az eltérő magatartásformák, gondolkodásmódok („különc" viselkedés) megértését és elfogadását,
a szociális érzékenységet.
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Követelmények
A tanuló ismerje
a bizalom fontosságát,
a történetmesélés, kontextusteremtés, fokozás, feszültségkeltés szabályait;
a meseelemeket, a jellegzetes számokat, tipikus mesefordulatokat, alakokat. Legyen képes
szerepvállalásra, a szereppel járó tulajdonságok megértésére, megjelenítésére,
tudatos koncentrációra,
elfogadásra, a bizalom átélésére,
az egyre fontosabbá váló kortárs kapcsolatok ábrázolására egy-egy szituációban,
egy történet közös dramatizálására a megismert munkaformák (kórusok, tablók stb.) segítségével.
Tananyag
A tananyag olyan népmesék köré fonódik, melyek tartalmazzák a szokásos mesefordulatokat, állandó
meseelemeket, típusokat. Gyakorlatok, játékok:
önismereti és társismereti játékok;
koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok;
bizalomgyakorlatok (a további évfolyamokon is megjelennek a tanulók életkori sajátosságainak,
képességeinek és a fejlesztési célnak megfelelően);
egyszerűbb szituációs játékok (rövid, világos kereteket megadó, ismert élethelyzeteket feldolgozó
rögtönzések);
természetes megszólalást segítő beszédtechnikai gyakorlatok.
3. évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a beleélés lehetőségét,
a másik sorsának átélését a játékban,
az archetípusos érzelmek megélését,
a szokások, tradíció, törvények meghatározó jelentőségét az egyes magatartásformákban,
viselkedésmódokban,
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a szertartásjáték formáit,
a feszültséget a szituációban, színjátékban,

a kapcsolatteremtés fontosságát. Fejlessze
a kreativitást, a fantáziát,
az együttműködést, a csapatmunkára való képességet,
a kíváncsiság és elfogadás képességét,
a felelősségvállalást,
a problémaérzékenységet, problémamegoldási készséget,
a túlzó, sűrítő, lényegkiemelő színjáték képességét.

Követelmények
A tanuló ismerje
a beleélés lehetőségét,
a másik sorsának átélését a játékban,
az archetípusos érzelmek megélését,

a szokások, tradíció, törvények meghatározó jelentőségét az egyes magatartásformákban,
viselkedésmódokban,
a szertartásjáték formáit,
a szituációban, színjátékban megjelenő feszültséget,

a kapcsolatteremtés fontosságát. Legyen képes
tudatos, alkotó színpadi jelenlétre,
feszültségteremtésre,
konfliktusmegoldásra,
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az egyes alakok hagyományainak, értékrendjének, világlátásának a figura cselekvéseiben,
döntéseiben való felismerésére, átélésére és megjelenítésére,
jellemzésre nonverbális eszközökkel, illetőleg ennek értelmezésére,
egy-egy figura, helyzet magját túlzó eszközökkel megjeleníteni,
csoporton belül a versengés és kooperáció termékeny harmóniájának megteremtésére.

Tananyag
A tananyag olyan népmese vagy népmesék, amelyek megismertetik a tanulókat más kultúrákkal (pl.:
Ezeregyéjszaka, Pancsatantra, indián, afrikai mesék). A mese feldolgozása során szembesülni kell egy
másik kultúra értékrendszerével és gondolkozásmódjával, valamint követelményrend szerével.
Gyakorlatok, játékok:
önismereti és társismereti játékok; koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok;
bizalomgyakorlatok; fantáziajátékok;
improvizációs gyakorlatok (párban és csapatban); a szerepcsere, szerepátvétel
improvizációs formái; kontextusépítő játékok;
a kiválasztott mese közegében játszódó drámaóra;
a szociokulturális különbségekből fakadó konfliktusokat feldolgozó drámaóra.
évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
az önálló történetalkotás lehetőségét,
a sors, a történet, a jellem fogalmát,
a különböző morális problémák értelmezésének, megélésének és megjelenítésének módját,

a különböző morális problémák megoldásának útjait, lehetőségeit. Fejlessze
a problémamegoldó gondolkodást,
a probléma feltárásának, megfigyelésének képességét,
a koncentrációt,
az empátiát,
a nonverbális jelek érzékelését és értelmezését,
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a helyzetek, szituációk érzelmi hátterének feltárását, elemzését segítő képességeket,
egyes viselkedésformák, cselekvések, döntések szociális hátterének feltárási és megfogalmazási képességét.

Követelmények
A tanuló ismerje
az önálló történetalkotás lehetőségét,
a sors, a történet, a jellem fogalmát,
a különböző morális problémák értelmezésének, megélésének és megjelenítésének módját,

a különböző morális problémák megoldásának útjait, lehetőségeit. Legyen képes
közös dramatizálásra,
a közös dramatizáláson keresztül jellem felépítésére,
konfliktuskezelésre,
történetalkotásra.

Tananyag
A tananyag olyan történet feldolgozása, melynek csak az alappontjait, dramaturgiai fordulóit adjuk
meg. Szituációs játékokkal, „tanítási drámával" teremtjük meg a történet kontextusát. Gyakorlatok,
játékok:
önismereti és társismereti játékok;
bizalomgyakorlatok;
improvizációs játékok;
koncentrációs játékok szöveggel, mozgással.
évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
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a világ, a társadalom, az ember, a legfontosabb életérzések értelmezésének művészi és mitikus
módját,
a metaforikus, szimbolikus látásmódot,
a szimbolikus ábrázolás alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus játék sajátságait,
a jelenkor meghatározó racionális, empirikus tudományos megismerése és a mitikus, művészi
megismerés közötti különbséget,
a humort, mint a problémamegoldás egyik módját,
az érzések, érzelmek színpadi megjelenítésének eszközeit,
a mitológia legfontosabb kultúrtörténeti, vallási vonatkozásait, amelyből egy vagy több mítoszt
eljátszanak.
Fejlessze
az önismeretet, a pozitív jellemvonások tudatos fejlesztésének képességét,
a fizikai, intellektuális, szociális kompetenciákat a színjátékon keresztül,
a kreatív gondolkodást,
a kezdeményezőkészséget, az aktivitást,
az önállóságot,
a hétköznapi élethelyzetek elemzésének készségét, metaforikus szimbolikus megjelenítésének
képességét.
Ösztönözze a tanulót a hétköznapi élethelyzetek hátterének tudatos kutatására. Alakítson ki a
tanulóban egészséges testképet.
Követelmények
A tanuló ismerje
a világ, a társadalom, az ember, a legfontosabb életérzések értelmezésének művészi és mítikus
módját,
a metaforikus, szimbolikus látásmódot,
a szimbolikus ábrázolás alapvető színpadi eljárásait, a szimbolikus játék sajátságait,
a jelenkor meghatározó racionális, empirikus tudományos megismerése és a mitikus, művészi
megismerés közötti különbséget,

3500

a humort, mint a problémamegoldás egyik módját,
az érzések, érzelmek színpadi megjelenítésének eszközeit,
a „mitológia" legfontosabb kultúrtörténeti, vallási vonatkozásait, amelyből egy vagy több mítoszt
eljátszanak.
Legyen képes
egy történet önálló értelmezésére, elemzésére,
a színpadi figurák érzelmeinek átélésére, megjelenítésére,
a színpadi szimbólumok üzenetének megértésére,
a színpadi szimbólumok érzelmi feldolgozására,
szimbólumalkotásra,
az improvizáció minden formájában (egyéni, páros, csoportos, teljesen rögtönzött, megbeszélt)
kreatív, kezdeményező megnyilvánulásra,
személyes érzelmek szimbolikus átfogalmazására a játékban.
Tananyag
A tananyag mitológiák (pl.: görög, kelta, finn) nagy története vagy történetei. A mítoszon keresztül
megérthetik, és megtanulhatják a tanulók, hogy különböző világértelmezések léteznek, s
megkereshetik benne önmaguk kérdéseit, válaszait. Gyakorlatok, játékok:
bizalomgyakorlatok;
önismereti és társismereti játékok;
koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok;
páros és csoportos improvizációk (improvizációk mitikus hősökkel, közegben, tárgyakkal,
helyszíneken stb.);
táncok, szertartásjátékok;
relaxációs gyakorlatok;
kellék-, maszk-, jelmezkészítés.

6. évfolyam
Feladatok
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Ismertesse meg a tanulóval
saját élmények, történetek művészi újrafogalmazásának lehetőségeit,
szimbólumok létrehozásának módját saját élmények alapján,
a konfliktuskezelés színpadi lehetőségeit.
Fejlessze
a pontos, lényegre törő kérdések megfogalmazásának képességét a világ bonyolult
jelenségeiről,
-

a kritika és önkritika képességét,

a művészi alkotások iránti fogékonyságot,
a társművészetek befogadásának képességét,
-

az empátiát, a problémaérzékenységet más sorsok iránt.

Alakítson ki a tanulóban helyes önképet, segítése elő integrált énkép kialakítását. Ösztönözze a
tanulót a művészi gondolkodásmód alkalmazására saját élethelyzeteiben.

Követelmények
A tanuló ismerje
saját élmények, történetek művészi újrafogalmazásának lehetőségeit,
szimbólumok létrehozásának módját saját élmények alapján,
a konfliktuskezelés színpadi lehetőségeit.
Legyen képes
tanulmányai során szerzett színházi, dramatikus tapasztalatainak alkotó módú felhasználására,
egy élet és ember ismeretét mozgósító történetnek, valamint kontextusának megjelenítésére,
cselekvések összetett hátteréről (lélektani, szociális) gondolkodni, azt elemezni,
más értékrendek, normák, viselkedésformák megértésére, elfogadására,
az eddig megismert tréningekhez, játékokhoz szükséges problémamegoldó, társakat segítő, inspiráló
aktivitásra.
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Tananyag
A tananyag életjáték létrehozása. Az alkotás során mozgósítani kell és lehet az összes színpadi játékot
és az ezeket előkészítő tréninget, gyakorlatot. A világ és az én művészi megismerése, értelmezése
saját élethelyzetre alkalmazható. Az életjáték létrehozása során el kell és lehet jutni a konfliktusok és
azok megoldásának újrafogalmazásáig, azok magasabb szintű megértéséig, kezeléséig. Gyakorlatok,
játékok:
bizalomgyakorlatok;
önismereti és társismereti játékok;
koncentrációs, figyelemfejlesztő gyakorlatok;
páros és csoportos improvizációk.

Színjáték
A színjáték főtárgy meghatározó céljai megegyeznek a drámajáték alapvető céljaival. A képzés a
korábbi évfolyamok munkájára épül: a megszerzett képességek elmélyítésére, tudatosítására,
finomítására, az életkori sajátságokhoz történő igazítására törekszik. Ugyanakkor új
tevékenységformák, munkamódszerek lépnek be, a képzés hangsúlya a színházi formák felé tolódik.
A képzés mindvégig három pilléren nyugszik. Ezek az önálló szövegmunka, a színházi tréning és az
előadás létrehozása.
Az egyéni fejlesztéshez nélkülözhetetlen az önálló szövegmunka (versek, kisprózák, monológok,
drámarészletek). A kidolgozás jórészt önállóan, otthon történik (szövegválasztás, elemzés, tanulás,
beállítás), majd a tanár közreműködésével (értelmezés, segítő instrukcióik) csiszolják, végül a csoport,
illetve nagyobb közönség előtt mutatják meg az elkészült produkciót. A megtanult szövegek,
részletek számtalan gyakorlat alapjául szolgálnak. Ez a tevékenység nélkülözhetetlen az egyéni
fejlesztéshez, ugyanis a kollektív munka során a tanuló meghatározott szerepekkel találkozik (a
szövegek által kínált figurák, az időkeretek behatárolnak), viszont az egyéni produkció során más és
más megszólalásmódokat tapasztalhat meg, más és más szenvedélyeket, érzelmeket élhet meg, más
és más gondolatokat közvetíthet. Az így megszerzett jártasságok részévé válnak színjátszói
munkájának.
A színjáték tantárgy másik nélkülözhetetlen eleme a folyamatos tréning. Az alapgyakorlatok
(improvizációs formák) vissza-visszatérnek az árnyaltabb, mélyebb és intenzívebb kifejezés
érdekében. Az ismétlés nem mechanikus, a tréning gyakorlatainak témáját a tanulók fejlődéséhez,
életkori problémáihoz szükséges igazítani. A rögtönzés keretének (figura, cselekmény, kimenet, stílus
stb.) megadását, a formát (néma, gesztikus, realista, szimbolikus stb.) a színjátékos készségek,
ismeretek gyarapodásához érdemes szabni.
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A színjátékos jártasságok előadás készítése, illetve bemutatása során sajátíthatók el. Számos
tapasztalat gyűjthető a színpadon, ezért ha értékes, hatásos produkció jön létre, érdemes minél
többször eljátszani. A megmutatkozás motivál, a sikerélmény visszaigazol, a bemutatóig vezető közös
út csapatot kovácsol, a próbafolyamat stációi mély és élményszerű tudást nyújtanak a színházi
alkotófolyamat, a színházművészet természetéről. A drámapedagógia befelé dolgozó
tevékenységformái mellett a művészetoktatás sajátja a közönség elé lépés.

A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulóval
az összetettebb drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását,
az alapvető színházi szakkifejezéseket,
a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat,
a színházi műfajokat,
a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait és módszereit,
a színészi játék alapvető iskoláit,
a társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat elfojtó vagy kiszabadító
megnyilvánulások különbségét,
a színészi alkotómunka fázisait,
a színészi tevékenység alapvető elemeit,
a színházi alkotómunka főbb összetevőit,
a színház jelenkori társadalmi szerepét,

napjaink színházi struktúráját. Fejlessze a tanuló
érzelemkifejező eszköztárát az összetett karakterek ábrázolásához,
mozgásos karakteralkotó technikáit,
karakteralkotó, jelentésteremtő nyelvi és beszédtechnikai eszközeit,
szereprepertoárját, illetve ezen keresztül ön- és társismeretét,
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improvizációs képességét,
szöveg- és előadás-elemzési képességét,
azon képességét, hogy a valóságon keresztül értelmezni tudja a színházat, illetve a színházon
keresztül a valóságot,
-

társművészetekhez tartozó (elsősorban zenei, táncos) kifejezőeszközeit. Ösztönözze a tanulót

elgondolások és történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára,
elgondolások és történetek színházi eszközökkel történő megjelenítésére,
színházi előadások megtekintésére (szabadidejében),
iskolán kívüli produkciókban való részvételre, tapasztalatainak megosztására társaival,
társai előtti előadások tartására,
a látott vagy részvételével zajló előadások véleményezésére,
-

a színházi/drámai szakirodalom, illetve szaksajtó tanulmányozására. Biztosítson lehetőséget

hivatásos, alternatív, amatőr társulatok és kortárs (diák) csoportok élő színházi előadásainak
megtekintésére, a látottak elemző megbeszélésére,
színházi előadások videofelvételeinek megtekintésére, a látottak elemző megbeszélésére,
működő színtársulatok munkájába való betekintésre,
a technikai fejlesztés terén a tanulók speciális igényeinek kielégítésére,
a helyzetgyakorlatok, színházi improvizációk körén túlmenően csoportos színházi alkotó
tevékenységben való részvételre,
többféle műfaj és/vagy színházi stílus színészi megtapasztalására,
a tanulók igényeitől függően nyilvános bemutató(k) tartására.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje
a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását,
az alapvető színházi szakkifejezéseket,
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a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat,
a szöveg- és előadás-elemzés szempontjait és módszereit,
a színészi játék alapvető iskoláit,
a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit,
a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját.
Legyen képes
a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására,
karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel,
egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,
más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során,
színházi improvizációra,
a társak játékát előmozdító, a színjátszói energiákat felszabadító megnyilvánulásokra,
különféle szerepek megformálására,
drámai szövegek értő - színészi szempontokat figyelembe vevő olvasására,
színházi előadások elemzésére, értékelésére, a rendezői instrukciók mentén
végzett munkára,
a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a
valóságot.

7. évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a túlzó, tipizáló, karakteres ábrázolás formajegyeit,
a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát,
az intenzitás, a színészi energia fogalmát,
a tipizáló játékmód módszerét (kiemelés, sűrítés),
a visszatérő szabályjátékokat,
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az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában,
a fokozást, kiállás, váltás eljárásait, hatását,
a foglalkozás legfontosabb munkaformáit (önálló munka, teljes improvizáció, megbeszélt
improvizációk stb.),
a kollektív alkotás „játékszabályait", a közös munka meghatározó normáit,
a társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat elfojtó vagy kiszabadító
megnyilvánulások különbségét,
az idő múlását, helyszínváltozását, figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat egy jeleneten
(improvizáción) belül,
a szituációt meghatározó körülményeket (kik, mit, miért, hol, mikor, kivel),
a feszültséget, fordulatot, jelenetnyitást, zárást, jelenépítést, fokozást, intenzitásnövelést egy
jeleneten belül.
Fejlessze
a koncentrációt,
a társak játékának érzékelését, az abból való építkezés készségét,
a kezdeményezőkészséget,
a megfigyelőkészséget (önmaga és a társak reakcióinak megfigyelését),
a játékkedvet, az energia felszabadításának képességét,
az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást,
az önfeledt, egyben koncentrált játékállapot megteremtésének adottságát,
az arányérzéket, játékintenzitást,
az önkifejezést,
a kíváncsiságot, nyitottságot,
az együttműködési készséget.

Követelmények
A tanuló ismerje
a túlzó, tipizáló, karakteres ábrázolás formajegyeit,
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a figurába lépés, kilépés, figuraváltás törvényszerűségeit, hatásmechanizmusát,
az intenzitás, a színészi energia fogalmát,
a tipizáló játékmód hatását,
a visszatérő szabályjátékokat,
az alkat, a személyiség szerepét a színházi alkotómunkában,
a fokozás, a kiállás, a váltás eljárásait, hatását,
a foglalkozás legfontosabb munkaformáit (önálló munka, teljes improvizáció, megbeszélt
improvizációk stb.),
a kollektív alkotás „játékszabályait", a közös munka meghatározó normáit,
a társak játékát blokkoló vagy előmozdító, a színjátszói energiákat elfojtó vagy felszabadító
megnyilvánulások különbségét,
az idő múlását, a helyszín változását, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat egy
jeleneten (improvizáción) belül,
a szituációt meghatározó körülményeket (kik, mit, miért, hol, mikor, kivel),
a feszültséget, fordulatot, jelenetnyitást, zárást, jelenépítést, fokozást, intenzitásnövelést egy
jeleneten belül.
Legyen képes
tipizáló, túlzó ábrázolásra,
a túlzó, szélsőséges, elrajzolt játékmód verbális és nonverbális eszközeit a kifejezés érdekében
mozgósítani,
saját testi adottságai, személyisége szerint fogalmazni,
életismeretét, tapasztalatait mozgósítva megragadni, megformálni tipikus figurákat, emberi
alaphelyzeteket,
gesztusok felnagyítására, túlzó mimikára, karakteres megszólalásmódokra,
tanári segítséggel személyes tartalmak közlésére alkalmas, neki való, szövegek kiválasztására,
értelmezésére,
a kiválasztott szövegeket önállóan interpretálni, tanári instrukciók mentén újabb és újabb
változatokat kidolgozni,
alkalmazni az idő múlását, a helyszín változását, a figuraváltást jelző alapvető színházi konvenciókat
egy jeleneten (improvizáción) belül,
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csendben, inspiráló figyelemmel kísérni társai játékát,
a kollektív alkotás „játékszabályait", a közös munka meghatározó normáit figyelembe véve társaival
együtt dolgozni,
a szituációt meghatározó körülményeket (kik, mit, miért, hol, mikor, kivel) figyelembe véve
improvizálni,
a feszültséget növelni, fordulatot cselekménybe építeni, jelenet nyitni és zárni, jelenetet építeni,
fokozni, intenzitás növelni egy jeleneten belül,
saját ötleteit megfogalmazni, eljátszani.

Tananyag

Önálló szövegmunka
A hetedik évfolyamon a tanulók félévenként legalább három verset (pl.: Petőfi Sándor, Weöres
Sándor, Varró Dániel) tanulnak meg. Ezek között legyen olyan, amely az egyéni humor
megmutatkozására ad módot, olyan, amely bensőséges érzelmek kifejezésére ad lehetőséget, és
olyan, amely által erős indulatok, nagy szenvedélyek jeleníthetők meg. Ezekből a vezető tanár
döntése alapján készül szerkesztett vagy nem szerkesztett összeállítás, munkabemutató vagy
előadás.
Előadás
A legjobb improvizációkból etűdjáték készül különböző szervező elvek (tematikus, hangulati, helyszín)
alapján. Az elkészült anyag színvonala, szerkesztettsége alapján demonstrációként,
munkabemutatóként vagy előadásként kerülhet a nézők elé. A bemutató lehet nyitott vagy zárt körű
(meghívott közönség előtt zajló). A hetedik évfolyamon végezett munka nem követeli meg, hogy
feltétlenül előadással záruljon!
Tréning
Szövegfragmentumok, verssorok, dialógusrészletek az improvizációkhoz
Szabályjátékok
Tükörgyakorlatok
Csoportépítő játékok
Bizalomgyakorlatok
Koncentrációs gyakorlatok
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Improvizációk szöveg nélkül, mondathelyettesítő eszközökkel (idegen nyelv, halandzsa, számok,
városnevek stb.), megadott szavakkal (Maradsz! - Megyek!) vagy mondatokkal (Most higgyek neked?
- Nem mondhatok mást.) Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel Egyidejű egyéni
improvizációk (mindenki játszik, nincs „közönség") Drámaórák

8. évfolyam

Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval
a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit, viszonyát,
eszközkészletét,
a jelenetek előadássá szerveződésének módozatait, törvényszerűségeit (kontraszt, motívumátvite l,
tempó, ritmus),
az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, megszólalásmód stb.) együttes és elkülönített
használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt,
a tipizáló ábrázolás elmélyítésének módozatait,
a színészi reprodukció jelentőségét és módszereit (a színészi alkotómunka legfontosabb iskoláit, ezek
alapvető eljárásait - Sztanyisz-lavszkij, Mejerhold, Anton Csehov stb.),
az epika és a dráma különbségét, a dramatizálás lehetőségeit és módszerit,
a történetmesélés színházi eszköztárát,
a színpadi humor természetét, eszközeit;
a kollektív játék formai jegyeit (kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös megjelenítése, a
narráció formái stb.),
az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáit (önálló verziók, mondatgyűjtés,
dialógusírás, képek felrakása stb.),
az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait", morálját,
a jelenetépítő, illetve -blokkoló akciókat, reakciókat,
a helyszín- és jelenetváltás, valamint az időkezelés konvencióit egy előadás összetett
jelrendszerében,
egy jelenet szociokulturális, történelmi közegének jelentőségét (szokások, erkölcsi törvények,
meghatározottságok),
egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét.
Fejlessze
3510

a koncentrált állapot megtartásának készségét,
az egészben (teljes alkotófolyamat, előadás) látás képességét,
a befelé figyelés adottságát, a helyes önértékelést, önkritikát,
a színészi energiák kezelésének készségét,
az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást,
az odaadó, önfeledt, mégis tudatos játék képességét,
az arányérzéket (a nézői figyelem fókuszálásának készségét: a tanulók érzékeljék, mikor, mennyire
fontos akciójuk, tudjanak a kórusból „előlépni" és visszaállni),
a vitakészséget, az érvelés kultúráját, ötletek, gondolatok artikulációját,
az alkotó párbeszéd képességét a csoport minden tagjával,
a nyitottságot, empátiát,
a közösségi érzést, felelősségérzetet.

Követelmények
A tanuló ismerje
a tipizáló és egyénített, a túlzó és személyes ábrázolásmód sajátosságait, különbségeit, viszonyát,
eszközkészletét,
a jelenetek előadássá szerveződésének módozatait, törvényszerűségeit (kontraszt, motívumátvitel,
tempó, ritmus),
az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, megszólalásmód stb.) együttes és elkülönített
használatának jelentését, hatását, az ebben rejlő kifejezőerőt,
a tipizáló ábrázolás elmélyítésének módozatait,
a színészi reprodukció jelentőségét és módszereit,
az epika és a dráma különbségét, a dramatizálás lehetőségeit és módszereit,
a történetmesélés színházi eszköztárát,
a színpadi humor természetét, eszközeit (gépiesség, kontraszt, funkció és státus különbsége,
meglepetés, inkongruens közlés stb.),
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a kollektív játék formai jegyeit (kórusmegszólalás, kóruscselekvés, helyszínek közös megjelenítése, a
narráció formái stb.),
az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáit (önálló verziók, mondatgyűjtés,
dialógusírás, képek felrakása stb.),
az előadásra készülés, a néző elé állás „játékszabályait", morálját,
a jelenetépítő, illetve -blokkoló akciókat, reakciókat,
a helyszín- és jelenetváltás, valamint az időkezelés konvencióit egy előadás összetett
jelrendszerében,
egy jelenet szociokulturális, történelmi közegének jelentőségét (szokások, erkölcsi törvények,
meghatározottságok),
egy előadás feszültségének, fordulatainak, a kezdetnek és végnek jelentőségét.
Legyen képes
a tipizáló játékot mélyíteni, egyéníteni,
a színészi váltás éles és finom változataira,
saját testi és pszichikai adottságai ellenében, abból kimozdulva, „ellene" játszva fogalmazni,
az egyes színészi kifejezőeszközök (arcjáték, gesztus, előadásmód stb.) együttes és elkülönített
használatára,
mozgósítani a tipizáló ábrázolás árnyaltabb eszközeit,
személyes élményeinek, gondolatainak „alapanyagát" figurába, jelenetbe sűríteni,
a nézői figyelem fókuszálására (tudjon „előlépni" a kórusból, visszaállni),
egységes színészi intenzitású (partnerekkel összehangolt) improvizációra,
a jelenet szociokulturális, történelmi közegét (szokások, erkölcsi törvények, meghatározottságok)
figyelembe véve improvizálni,
az együttes játék színrevitelének meghatározó munkaformáiban együtt dolgozni társaival (önálló
verziók, mondatgyűjtés, dialógusírás, képek felrakása stb.),
tanári segítséggel saját világérzésének, gondolatainak megfogalmazására alkalmas kisepikai alkotást
választani,
önismerete segítségével karakteréhez illő monológot választani, amelyet személyes hitellel, így
hatásos módon tud megszólaltatni,
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az általa kiválasztott szövegekből saját értelmezését több variációban, különböző eszközökkel
megjeleníteni,
a csoport összes tagjával magas szinten együttműködni, együtt dolgozni,
ötleteit az alkotófolyamathoz igazítani, mások ötleteit eljátszani.
Tananyag

Önálló szövegmunka
A nyolcadik évfolyamon a tanulók félévenként egy-egy prózarészleten dolgoznak. Az egyik szöveg (pl.
Franz Kafka-novellák, Örkény-egypercesek, Garaczi László-írások) a korosztály groteszk, kritikus
látásmódjának, humorának megszólaltatására ad lehetőséget, a másik a lé-lekábrázolásra kínál
lehetőséget (pl. Kosztolányi-, Csáth-, Kaffka Margit-novellák). Az önálló szövegmunka keretében
félévenként tanári segítséggel vagy önállóan egy-egy monológot választanak a drámairodalom
klasszikusaitól (Szophoklész, Shakespeare, Molière). Ezeket színházszerűen, cselekvő módon
mutatják be.

Előadás
Az év során elkészülő előadás egy verses vagy prózai epikus mű dramatizálása. A színre állítás
kollektív játékként, a diákszínjátszó formanyelven történik. Ez a forma mindenki számára lehetőséget
nyújt a megmutatkozásra, az elsajátított színészi kifejezőeszközök mozgósítására. A történetmesélés
buktatói, az epika tér- és időkezelése, az ebből fakadó nehézségek, a dialógusok hiánya kreatív
hozzáállást feltételeznek és serkentenek - az együttes játékok formanyelvének alkalmazását és
megújítását feltételezik. Ugyanakkor a történetben rejlő drámai helyzeteket érdemes zárt, színházi
szituációként megformálni. Az alapműben legyen humor, mélység, legyenek olyan konfliktusok,
alaphelyzetek, amelyek a személyes érintettséget biztosítják, vagyis az életkori problémákra
(identitáskeresés, felnőttvilág hazugságai), a csoport belső történéseire rímelnek. Érdemes értékes
alkotásokkal foglalkozni. A forma sokszínűségéhez elengedhetetlen a tartalom gazdagsága. Bátran
nyúlhatunk a „diákszínjátszó" klasszikusokhoz (Lúdas Matyi, A helység kalapácsa, János vitéz, Toldi,
Karinthy-szövegek), ezek azért lettek klasszikusok, mert remek játéklehetőséget nyújtanak. Inspiráló
lehetőség az egyes mitológiák (görög, kelta, germán, finn, magyar) nagy történeteinek színre állítása.
Feldolgozhatunk a korosztályról (is), korosztályhoz (is) szóló kortárs szövegeket is (pl. Garaczi László:
Pompásan buszozunk, Varró Dániel alkotásai stb.).
A közismert történet dramatizálása szabadabb, kreatívabb hozzáállást tesz lehetővé. Az újra-mesélés
alapja, hogy figyelmesen újraolvassuk - felfedezzük - a remekműveket, így az adaptáció során
mindenki személyes gondolatait közölheti. A új felfedezés az első megfogalmazás izgalmát hordozza.
Az előadás készítése nem történetfelmondás, hanem interpretáció.
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Tréning
Versrészletek, klasszikus művekből (Shakespeare, Molière, Csehov) kiemelt mikrodialógusok
Szabályjátékok
A színészi kifejezőeszközök elkülönített használatára rávezető gyakorlatok (csak hanggal,
mozgással, kifejezőeszközök ütköztetésével)
Önismereti és társismereti játékok
A bizalomgyakorlatok bonyolultabb, merészebb verziói
Többirányú figyelmet követelő koncentrációs gyakorlatok
Műalkotás (festmény, fotó, zene) inspirálta improvizáció
Improvizációk megadott cselekményvázra
Páros, hármas és csoportos improvizációk felkészüléssel, illetve felkészülés nélkül
Hosszú (tíz percet is meghaladó) csoportos és páros improvizációk, jelenetváltással, illetve
zárt helyzetben
Történetmesélő improvizációsor
Improvizációsor adott figurákra - figuratartással, a figura kibontásával
Színpadra állított alkotás erkölcsi problémáit feldolgozó drámaórák
9. évfolyam

Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval
a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét,
az élményfelidézés (belső képek, emlékek, mozdulatok stb.) lehetőségeit, technikáit;
a színjáték hitelességének feltételeit, törvényszerűségeit,
a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló pszichofizikai módszereket (csendek,
belső hang, belső monológ, mozdulatlan - „eszköztelen játék", ellenpontozó játék, elhallgatottat
feltáró cselekvés),
a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit,
a jelmez figurateremtő erejét, hatását,
a státusjátékokat,
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saját színjátékos egyéniségének meghatározó státusát (domináns, gyenge státusú),
a státusjeleket (nonverbális jelek, beszédmód),
a státus és helyzet, státus és funkció, státus és cselekvés kontrasztjából fakadó termékeny
feszültségeket, ezek jelenetépítő hatását,
az alkotófolyamathoz szükséges munkaformákat (dialógusírás közösen, önálló jelenet kidolgozása
stb.),
az alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (alkotó közreműködés, nyitottság, a
reprodukció fegyelme stb.),
a színjátszók megrögzült státusának jelenetblokkoló hatását (a játszó nem hajlandó feladni személyes
státusát),
a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit (feszítő körülmények, figurák előélete, jelenet
előzményei, cselekvések, döntések következményei),
egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét,
a drámai dialógus sajátságait.
Fejlessze
az érzelemfelidézés képességét,
a színjátszó humorérzékét,
az elmélyült, türelmes munka képességét,
a verbális kifejezőerőt, az íráskészséget,
az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást,
a jeleneteken átívelő folyamatos jelenlét készségét,
a játékintelligenciát,
a szintetikus gondolkodást,
az érzékenységet, a toleranciát,
az eltérő személyes tempó, különböző szintű, különnemű tehetség elfogadásának képességét, az
ebből fakadó feszültségek kezelését.

Követelmények
A tanuló ismerje
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a realista-naturalista játékmód sajátosságait, eszközkészletét,
az élményfelidézés (belső képek, emlékek, mozdulatok stb.) lehetőségeit, technikáit,
a színjáték hitelességének feltételeit, törvényszerűségeit,
a színjáték hitelességét, személyességét, mélységét szolgáló pszichofizikai módszereket (csendek,
belső hang, belső monológ, mozdulatlan - „eszköztelen játék", ellenpontozó játék, elhallgatottat
feltáró cselekvés).
a kellékhasználat szabályszerűségeit, alapelveit,
a jelmez figurateremtő erejét, hatását,
a státusjátékokat,
saját színjátékos egyéniségének meghatározó státusát (domináns, gyenge státusú),
a státusjeleket (nonverbális jelek, beszédmód),
státus és helyzet, státus és funkció, státus és cselekvés kontrasztjából fakadó termékeny
feszültségeket, ezek jelenetépítő hatását,
az alkotófolyamathoz szükséges munkaformákat (dialógusírás közösen, önálló jelenet kidolgozása
stb.),
az alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (alkotó közreműködés, nyitottság, a
reprodukció fegyelme stb.),
a színjátszók megrögzült státusának jelenetblokkoló hatását (a játszó nem hajlandó feladni személyes
státusát),
a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit (feszítő körülmények, figurák előélete, jelenet
előzményei, cselekvések, döntések következményei),
egy-egy jelenet lélektani hátterének jelentőségét,

a drámai dialógus sajátságait. Legyen képes
az eltartás és azonosulás fokozataira,
státusváltásra jeleneten belül és jelenetek között,
a saját státus ellenében fogalmazni, új státusállapotokat kipróbálni,
a rögtönzések visszaidézésére, újraformálására, csiszolására,
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önállóan, tanári instrukciók nélkül alkalmazni a sűrítés, drámai feszültség növelésének technikáit,
a csendes, visszafogott, mégis intenzív, szuggesztív játékra,
stilárisan egységes, szociokulturálisan hiteles mondatokban megszólalva improvizálni,
kelléket használva improvizálni,
dialógust írni közösen, önálló jelenetet kidolgozni, változatokat készíteni,
a sűrítés drámai feszültség növelésének technikáit (feszítő körülmények, figurák előélete, jelenet
előzményei, cselekvések, döntések következményei) önállóan alkalmazni,
egy-egy jelenet lélektani hátterét kibontani, megmutatni,
az alkotófolyamat stációihoz nélkülözhetetlen belső feltételeket (alkotó közreműködés, nyitottság, a
reprodukció fegyelme stb.) pillanatnyi hangulattól, formától függetlenül megteremteni,
személyiségét, színészi alkatát ismerve új kihívást jelentő monológokat keresni (tanári
segítségadással),
monológok színházszerű kidolgozására, ahol harmóniában van a kifejezőeszközök, technikák tudatos
használata (térbeli helyzet, akciók, szünetek, hangerő stb.) és a lehető legnagyobb hitelesség,
megéltség,
társai ötleteit, impulzusait továbbépíteni, saját ötleteivel összhangba hozni,
ötleteit a készülő előadáshoz igazítani.

Tananyag
1. Önálló szövegmunka
A tanuló a magyar dráma ismert és kevésbé ismert 19. századi, 20. század eleji klasszikusaitól
(Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Szigligeti Ede, Csiky Gergely, Molnár Ferenc, Bródy Sándor,
Szép Ernő, Szomory Dezső, Bíró Lajos, Déry Tibor stb.) választanak monológot. Fontos szempont,
hogy a választott anyag a figurateremtés új útjait nyissa meg a színjátszó előtt, a szöveggel végzett
munka új megszólalásmódot tegyen lehetővé. A második félévben visszatér a versmondás. A
tanulóknak három verset kell választaniuk, ezt egyetlen szempont befolyásolja csak: hogy minél
személyesebb tartalmak kifejezésére alkalmas szöveget leljenek.
2.

Előadás

A csoport tematikus improvizációkból közösen ír drámát. A közvetlenségnek és a megfor-máltságnak
egyszerre kell érvényesülnie. Rögtönzésekből jelenetek íródnak, a jelenetekből színjáték szerveződik.
Nem elég laza atmoszferikus, tematikus kapcsolatot találni a helyzetek között.
3.
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Tréning

Jelenetrészletek, dialógusok idegen nyelven Státusgyakorlatok
A kifejezőeszközöktől megfosztott játékmód, gyakorlatai Önismereti és társismereti játékok A
bizalomgyakorlatok bonyolultabb, merészebb verziói Többirányú figyelmet követelő koncentrációs
gyakorlatok Jelenetek szerepcserével
Improvizációk a helyzetet meghatározó körülményének (figura, hely, végkifejlet) vagy ezek
együttesének megadásával
Páros, hármas, négy- vagy ötszereplős improvizációk felkészüléssel, illetve felkészülés nélkül Egyéni
improvizációk, a csoportvezető, illetve a csapat tagjainak instrukcióira rögtön reagálva, azokat
követve
Jellemfejlődést ábrázoló improvizációsor A kellékhasználat gyakorlatai
A közösen írt színjáték döntési helyzeteit körbejáró drámaórák
Tizedik évfolyam Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a szimbolikus ábrázolás, stilizáció esztétikáját,
a szerepépítést elősegítő munkamódszereket, eljárásokat (belső monológ, szereplők elő és
utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus),
a szerepívet, a jellemábrázolást,
a cselekvő elemzést,
a folyamatos színészi gondolkodást,
a különféle színházi műfajok (commedia dell'arte, bohózat, lélektani dráma) játékstílusát,
a szimbolikus ábrázolás, a stilizáció eljárásait, ezek hatását,
egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt,
a drámai alapanyag színrevitelének állomásait (olvasó, asztali, rendelkező, lejáró próba stb.) és ezek
célját,
a hűtlen hűség etikáját, az alapmű tiszteletlen tiszteletét, a felelős alkotói szabadságot az
interpretációban,
a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (szereptudás, darabismeret, háttérismeretek),
a színre állított mű hatásdramaturgiáját,
az adott mű értelmezéséhez nélkülözhetetlen történelmi, kultúrtörténeti, filozófiai, néprajzi
vonatkozásokat,
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egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (tempó, kontraszt, várakozás stb.).
Fejlessze
az ízlést, és az ítélőerőt,
az alkotó fantáziát, a teremtő kreativitást,
a szimbolikus kifejezés készségét,
a közösségben létezés, a közös célért végzett tevékenység minden lelki feltételét.
A záró évfolyamon a fejlesztés célja a képzés során megszerzett képességek, készségek, jártasságok
szintézise. Továbbá, hogy a tanuló vizsgahelyzetben minél eredményesebben számot tudjon adni
ezekről. A megszerzett elméleti ismereteket, színészi tudást, munkaszervezési, gyakorlati jártasságot
önállóan alkalmazni tudják az alkotó folyamatban (egy jelenet színrevitelében).

Követelmények
A tanuló ismerje
a szimbolikus ábrázolás, stilizáció esztétikáját,
a szerepépítést elősegítő munkamódszereket, eljárásokat (belső monológ, szereplők elő és
utóéletének megírása, emblematikus tárgy, gesztus),

a szerepívet, a jellemábrázolást, - a cselekvő elemzést,
a folyamatos színészi gondolkodást,
a különféle színházi műfajok (commedia dell'arte, bohózat, lélektani dráma) játékstílusát,
a szimbolikus ábrázolás, a stilizáció eljárásait, ezek hatását,
egy előadás stiláris egységének jelentőségét, a stiláris elmozdulásban rejlő kifejezőerőt,
a drámai alapanyag színrevitelének állomásait (olvasó, asztali, rendelkező, lejáró próba stb.) és ezek
célját,
a hűtlen hűség etikáját, az alapmű tiszteletlen tiszteletét, a felelős alkotói szabadságot az
interpretációban,
a szerep felépítésének nélkülözhetetlen feltételeit (szereptudás, darabismeret, háttérismeretek),
a színre állított mű hatásdramaturgiáját,
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az adott mű értelmezéséhez nélkülözhetetlen történelmi, kultúrtörténeti, filozófiai, néprajzi
vonatkozásokat,
egy előadás hatásdramaturgiájának alapvető tényezőit (tempó, kontraszt, várakozás stb.).
Legyen képes
szerepív ábrázolására,
jellemfejlődés megélésére, bemutatására,
a cselekménykövető és -építő folyamatos gondolkodásra, „belső monológ" kidolgozására,
a megszerzett készségek alkalmazására a kifejezés érdekében,
önállóan jelenet színre állítására,
a kifejezés érdekében az „eszköztelen" színpadi létezéstől az expresszív játékmódig különböző
megnyilvánulásokra,
az improvizáció stiláris egységének megőrzésére, a stiláris váltás tudatos használatára;
folyamatos igényes munkára (ne a főpróbaidőszakban „pörögjenek" fel),
ötleteinek a színre állított drámához, a színre állításhoz történő igazítására.

Tananyag
1.

Önálló szövegmunka

Az év során egy - ha szükséges, tanári segítséggel - kiválasztott jelenetet, jelenetsort próbálnak
önállóan. A jelenet által megkövetelt játékmód éppen ellentétes legyen a közös produkció
fogalmazásmódjával: ha lélektani-realista a produkció, akkor stilizált-szimbolikus és fordítva. A
rendező-tanár faci-litátor, visszajelzéseket ad az egyes munkafázisokban, de nem „rendez bele" a
produkcióba.
2.

Előadás

Olyan klasszikus, modern, kortárs dráma színre állítása köré szerveződik a munka, amelyben
mindenki valódi feladatot, igazi játéklehetőséget kap, melynek alapkonfliktusai meghatározó
életélményei azonosak vagy megfeleltethetőek a korosztály számára. Ennek feltétlenül értékes
drámai alkotásnak kell lennie, ne követelje meg a teljes újrafogalmazást (adaptációval, önálló alkotás
színrevitelével korábban már megismerkedtek).
A szöveg, az értelmezés által megkövetelt színházi nyelv egyaránt lehet realista-naturalista, illetve
stilizált-szimbolikus (de elképzelhető, hogy a kettő keveredését vagy stiláris váltást hív elő a darab). A
munkafolyamat egyfajta szintézis: lehetőséget ad a képzés során megszerzett tudás alkalmazására, a
következetes, nagy igényű színházi alkotómunka természetének megismerésére, annak
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megtapasztalására, hogy a színházi jelek rendszerében minden elemnek tudatos alkotói szándékot
kell tükröznie. Szerencsés, ha a csapat tagjai megélik, hogy a színház összművészet. Rendkívül
hasznos és valójában nélkülözhetetlen, hogy a látványelemek megteremtésében, a zenék
megszólaltatásában, a mozgások, táncok betanításában részt vegyenek azok a diákok, akik kedvet
éreznek ehhez.
Tréning
A záró évfolyamon végigvesszük a továbbképző gyakorlatait, ezáltal tudatosítjuk a játszókban az
általuk bejárt utat, lehetőséget nyújtunk a színjátszói készségek, ismeretek szintetizálására,
felfrissítjük az elfeledett elemeket. Analóg helyzetek a készülő előadás szituációihoz
Improvizációk különböző stílusban (vásári színjáték, klasszikus tragédia, lélektani dráma) Versek,
versrészletek szimbolikus-stilizált feldolgozása Az atmoszférateremtés gyakorlatai
Azonos hangulatú, szimbolikusan kapcsolódó improvizációsor A dráma közegében játszódó drámaóra
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A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához és maradásához, adottságaiknak és képességeiknek megfelelően - dramatikus
és színpadi munkájukban egyaránt - könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez. A
beszédgyakorlatok tantárgy tananyaga az egyes évfolyamokon a drámajáték/színjáték tantárgy
tananyagához kapcsolódik.

Beszédgyakorlatok
A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulóval
a beszédfolyamat részeit (légzés, hangadás, kiejtés) és azok összefüggéseit, egymásrautaltságát,
a mindennapi és a színpadi beszéd különbségeit és azok beszédtechnikai elemeit,
az egészséges beszélőtől elvárható hangzás összetevőit,
a beszédállapot értékelésének szempontjait,
a hibás beszédállapot jegyeit,
a fejlesztő és szinten tartó beszédes játékokat és egyszerű beszédgyakorlatokat. Alakítsa ki a
tanulóban
az önelemzés és önértékelés igényét és képességét,
a beszéd elemzésének képességét,
a beszédszervek tudatos, pontos és célszerű használatát,
a beszéd során megnyilatkozó személyiségjegyek fölismerésének, megértésének és létrehozásának képességét,
az önképzés igényét. Fejlessze a tanuló
kifejező kedvét,
hallási figyelmét és érzékenységét,
koncentrációs készségét,
játékosságát életkorának megfelelően,
képzelőerejét és megfigyelő képességét,
a produktív és reproduktív kifejezőkészségét.
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje
-

a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat,

a légző- és hanggyakorlatokat, artikulációs gyakorlatokat és játékokat hangokkal, mechanikusan
sorolható szavakkal, valamint irodalmi szövegekkel,
a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat,
az általában érvényes hangsúlyszabályokat,
-

az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét. Legyen képes

a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságainak legjobban megfelelő
beszédállapot elérése érdekében,
a követendő és az elvetendő beszédpélda felismerésére hallás alapján,
a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére mások és saját beszédében.
Követelmények a tantárgyi program elvégzése után
A tanuló ismerje (az előbbieken kívül)
a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását,
a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó),
a szövegek tagolásának, feldolgozásának lehetőségeit. Legyen képes (az előbbieken kívül)
ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására,
dramatikus és színpadi munkájában az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására.
Első évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a beszéd folyamatát,
a szó, a hang és a mozgás (gesztusok, mimika) szerepét a közléseinkben,
az egyszerű beszédfejlesztő játékokat. Fejlessze a tanuló
koncentrációs készségét,
hallási figyelmét,
játékos hangadó kedvét,
3523

artikulációs ügyességét,
megfigyelőképességét. Ösztönözze a tanulót
saját és mások beszédállapotának tanulmányozására,
véleményének megfogalmazására,
fölismert gyengeségeik megerősítése érdekében gyakorlásra.

Követelmények
A tanuló ismerje
-

a csoportos koncentrációs-, lazító-, légző-, hang- és artikulációs gyakorlatokat, játékokat,

saját beszédének erényeit és gyengéit. Legyen képes
aktív részvételre a játékokban, gyakorlatokban,
a beszélők tartós figyelésére, megfigyelésére,
40-50 szótagnyi szöveg elmondására egy szólamként,
artikulációs ügyesítő szólamok elmondására emlékezetből.

Tananyag
Egyszerű lazítójátékok, gyakorlatok Légzőgyakorlatok, a légutak használata Hangjátékok
Artikulációs gyakorlatok, beszédmozgást ügyesítő játékok Ritmus- és tempógyakorlatok Egyszerű
hangsúlygyakorlatok
Második évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a légzés alapfeladatát (élettani légzés) és annak szerepét a beszédben,
a légzéstípusokat. Fejlessze a tanuló
önmegfigyelő és önszabályozó képességét,
türelmét és megértését önmaga és mások iránt. Ösztönözze a tanulót
légzése célszerű és észrevétlen használatára beszéd közben (zaj és látvány nélkül)
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a rendszeres gyakorlásra.

Követelmények
A tanuló ismerje
saját légzésmódját és az esetleges teendőit,
légzéskapacitását, és a fejlesztés gyakorlatait,
a magánhangzók pontos, tiszta ejtését erősítő hallás- és artikulációs mozgásgyakorlatokat.
Legyen képes
légzése egyszerű szabályozására,
hosszabb (40-50 szótagnyi) szólamok elmondására egy levegővétellel,
a levegő feltűnésmentes pótlására.

Tananyag
Légzőgyakorlatok
Légzéstípusok
Kapacitásnövelő légzőgyakorlatok hangokkal, szósorokkal, mondókákkal és versekkel
Hanggyakorlatok
Hangerőjátékok a légzés tudatos irányításával Artikulációs gyakorlatok, játékok
Áll- és ajakgyakorlatok
Magánhangzó-gyakorlatok Ritmus- és tempógyakorlatok Hangsúly-, hanglejtésgyakorlatok
Harmadik évfolyam

Feladatatok

Ismertesse meg a tanulóval
a rezonancia és a középhang fogalmát,
a mell- és a fejhang fogalmát és hangzását,
a beszédhibákat (selypesség, raccsolás) és a beszéd zavarait, akadályait (hadarás, dadogás, szervi
eredetű hangadási és artikulációs hibák),
a hanglejtés szerepét,

3525

a tájszólás és a beszédhiba különbségét. Fejlessze a tanuló
érzékenységét, megértését és tűrőképességét saját és mások beszédbeli nehézségei iránt,
életkorát figyelembe véve hangi teljesítményét, változatosságát,
játékos hangadó kedvét. Ösztönözze a tanulót
saját hangi adottságainak megismerésére, megerősítésére és gazdagítására,
a beszéd zenei elemeinek (hangmagasság, erő, szín) változatos használatára,
artikulációjának csiszolására.

Követelmények
A tanuló ismerje
a gyakori beszédhibák elnevezését, hangzását és annak különbözőségét a tájszólástól,
a dadogás és hadarás fogalmát, és az ilyen tünetek kulturált kezelésének módját,
az artikulációs fejlesztő és korrekciós gyakorlatokat. Legyen képes
a gyakorlatokban alkalmazni a rekeszlégzést,
50-60 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani,
hallás útján felismerni a hibás ejtést,
artikulációjának csiszolására alkalmas szöveget emlékezetből elmondani,
ismert szöveget szájról olvasva fölismerni,
beszédes feladataiban tempót váltani.

Tananyag
Légzőgyakorlatok
Rekeszlégzés hanyatt fekve
Kapacitásnövelő gyakorlatok
Légzésszabályozás, a pótlevegő technikája Hanggyakorlatok, játékok
A középhang (oldott mellhang) gyakorlatai hangzókkal, szavakkal, mondókákkal
A légzés és a hangerő, hangszín kapcsolata Artikulációs gyakorlatok
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Szájról olvasó játékok
Hallásgyakorlatok (hibás és helyes ejtés megkülönböztetése) Ritmus- és tempógyakorlatok ~ váltások
Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ kérdések
Negyedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a koncentrációs légzőgyakorlatokat,
a változatos, gazdag hangadás kifejezőerejét,
a mutálás eseményét és az ezzel kapcsolatos teendőket,
az artikuláció ritmusformáló szerepét. Fejlessze a tanuló
életkor engedte hangi teljesítményét,
hallásfigyelmét és hangi emlékezetét,
artikulációs biztonságát és pontosságát. Ösztönözze a tanulót
a helyes légzés és hangadás mindennapos használatára,
az állandó megfigyelésre,
az igényes artikulációra,
a rendszeres gyakorlásra.

Követelmények
A tanuló ismerje
a koncentrációs légzőgyakorlatokat,
a beszédhang használatának természetes és kímélő módját,
saját hangi adottságát, korlátait és feladatait. Legyen képes
légzésakadályok nélkül beszélni (zaj, látvány, légszomj),
60-70 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani,
időmértékes - legalább három Weöres Sándor-verset - ritmizálni hangos és néma szövegmondással egyaránt.
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Tananyag
Légzőgyakorlatok
-

Koncentrációs légzőgyakorlatok, játékok

A pótlevegő technikája Hanggyakorlatok
Hangmagasság- és hangerőgyakorlatok
Természetes és kitalált hangadási módok, játékok Artikulációs gyakorlatok
A magánhangzók időtartama
A sziszegő és a susogó hangok hibái Ritmusgyakorlatok ~ az időmértékes verselés Hangsúly- és
hanglejtésgyakorlatok ~ a tagadás
Ötödik évfolyam Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a szóbeli közlemények és a beszéd technikai elemeinek összefüggését (hangszín, hangerő,
tempó, szünet),
a sziszegő és a susogó hangok korrekciós és karbantartó gyakorlatait. Fejlessze a tanuló
hangadási sokszínűségét,
hallási figyelmét,
beszédfegyelmét. Ösztönözze a tanulót

a változatos, adottságaival összhangban lévő hanghasználatra hétköznapi és színpadi beszédhelyzetben egyaránt,
a verbális és nonverbális közlemények együttes értelmezésére,
pontos, igényes artikulációra.

Követelmények
A tanuló ismerje
a sziszegő és a susogó hangok helyes hangzását,
saját ejtésével kapcsolatos teendőit,
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a nonverbális közlemények szerepét és eszközeit. Legyen képes
mozgás közben alkalmazni a rekeszlégzést,
70-80 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani,
a szükséges legkevesebb feszültséggel a hangerőt fokozni,
ismert szöveggel, valamennyi jel figyelembevételével társait szinkronizálni,
időmértékes verseket az értelmi hangsúlyok figyelembevételével, skandálás nélkül megszólaltatni (pl. a Lúdas Matyi részlete).

Tananyag
Légzőgyakorlatok ~ szöveges gyakorlatok Hanggyakorlatok ~ feszültségmentes szöveges gyakorlatok
Artikulációs gyakorlatok ~ sziszegők, susogók Ritmus- és tempógyakorlatok ~ ritmusjátékok,
ritmuskánonok Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ az összetett mondatok
Hatodik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
saját és mások beszédállapota értékelhetőségének szempontjait,
a személyes (hétköznapi) és a nyilvános (színpadi) megszólalás követelményeit, különbségeit.
Fejlessze a tanuló
beszédbeli (tartalmi, formai) igényességét,
saját és mások beszédének értékelésében az árnyaltságot,
saját és mások beszédgondjaival kapcsolatos megértés és türelem képességét. Ösztönözze a
tanulót
a természetes, színes, adottságaikat megszólaltató beszédmódra,
a tanultak alkalmazására minden hangos megnyilatkozásukban.

Követelmények
A tanuló ismerje
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saját adottságait, erényeit és hiányosságait és az ezzel kapcsolatos teendőket,

a hétköznapi és a színpadi megszólalás követelményeinek megfelelő szabályozás lehetőségeit.
Legyen képes
legalább 80-90 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani,
saját és mások beszédállapotát reálisan értékelni,
a színpadi munkájában érthetően, érdekesen és természetes, egyéni módon beszélni,
a tanult gyakorlatokat alkalmazva szerepléseire beszédbemelegítéssel is fölkészülni (memoriterek
felhasználásával).

Tananyag
Légzőgyakorlatok ~ a légzés hangjai Hanggyakorlatok ~ szöveges gyakorlatok váltásokkal Artikulációs
gyakorlatok ~ utánzó játékok Ritmus- és tempógyakorlatok
Csoportos, többszólamú ritmusjátékok
Tempóváltás
Hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok ~ variációk azonos szólamokon belül
Hetedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
irodalmi anyagok beszédtechnikai szempontból történő feldolgozásának szempontjait,
a suttogott színpadi beszéd követelményeit. Fejlessze a tanuló
figyelemmegosztó képességét,
ritmus- és tempóérzékét mozgásos beszédgyakorlatokban. Ösztönözze a tanulót
feladatai tartalmi és formai (beszédtechnikai) szempontú elemzésére egyaránt,
képességeit, adottságait jól kihasználó megszólalásokra,
beszédállapota gondozására.

Követelmények
Ismerje a tanuló
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a suttogás technikáját,
a hangerő, hangszín - és ezek váltásainak - és a szünetnek közleményformáló szerepét. Legyen képes
a tanuló
90-100 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani,

a beszédgyakorlatok mondása közben a figyelmét legalább még egy tevékenységre fordítani (a haját
befonni stb.),
suttogva is érthetően beszélni.

Tananyag
Légzőgyakorlatok ~ figyelemmegosztással
Hanggyakorlatok ~ fizikai állapotok, közérzetek a hangban
Artikulációs gyakorlatok ~ suttogott szövegmondás
Ritmus- és tempógyakorlatok ~ szavak, rövid szólamok ritmizálása
(pl.: közmondások)
Nyolcadik évfolyam

Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval
a váltás (hangerő, hangszín, tempó), a fokozás és csillapítás figyelemfelkeltő és -megtartó
szerepét,
a blattolást. Fejlessze a tanuló
egyre árnyaltabb kifejezőkedvét,
beszédfegyelmét. Ösztönözze a tanulót
beszéde gondozására,
színpadi és hétköznapi beszédhelyzeteiben az igényességre, az árnyalt, gazdag kifejezésre
tartalmi és formai szempontból egyaránt.

Követelmények
A tanuló ismerje
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a váltás lehetőségeit,
a szórend jelentésformáló szerepét (Petit láttam. Láttam Petit.). Legyen képes
legalább 15 perces beszédbemelegítést önállóan, szövegesen (memoriterekkel) végezni,
100-110 szótagnyi szöveget egy szólamként elmondani,

alkalmazni a hangerő, hangszín és tempó váltásait színpadi feladataiban és lehetőleg hétköznapi
beszédhelyzeteiben is,
önállóan, fegyelmezetten és kitartóan beszédgyakorlatokat végezni,
ismeretlen szépirodalmi szöveget értően tolmácsolni.

Tananyag
Légzőgyakorlatok ~ váltásokkal
Hanggyakorlat ~ szöveges gyakorlatok erő- és magassági váltásokkal Artikulációs gyakorlat ~ tempóés hangerőváltásokkal Hangsúly- és hanglejtésgyakorlat ~ szórend-variációk
Mozgásgyakorlatok
A tantárgy célja a tanuló felkészítése, illetve alkalmassá tétele a csoportos dráma- vagy színjátékfoglalkozásokon történő részvételre; az alapvető technikai elemek, a bemelegítés részeinek és
folyamatának elsajátíttatása és elméleti megismertetése; a próbaállapot elérése csoportkohéziós,
speciális mozgásos feladatok, illetve a koncentrációt és a kondíciót fejlesztő gyakorlatok révén; az
esetleges sérülések, az ütközésektől, eséstől, az érintéstől való félelem, illetve tartózkodás
megelőzése, elkerülése vagy feloldása a mozgás eszközeivel.

A félórás időkeret döntően befolyásolja a tanítási óra szerkezeti felépítését, metodikai szerkezetét. A
tanórán alkalmazott gyakorlatok fizikai, élettani és pszichés terheire a tanulókat kellőképpen fel kell
készíteni a baleset- és sérülésveszély elkerülése érdekében. Helytelenül felépített foglalkozáson nem
jön létre az optimális koncentrációs állapot, érzékszervi és „motoros" (a mozgás idegrendszeri vezérlő
mechanizmusai) fogékonyság. A tanóra hagyományos értelemben vett bemelegítő szakaszát nem
lehet didaktikusan elkülöníteni a fő tanítási anyagtól. A foglalkozásokat passzív, nyújtó jellegű
gyakorlatsor után a fokozatosság elve alapján a kis intenzitású, alacsony fizikai igénybevétellel járó
feladatoktól kell felépíteni úgy, hogy a kellő pszichés és fizikai állapot létrejöjjön.

A képességfejlesztés különböző területeit (a kondicionális, a koordinációs és az érzékeléssel
összefüggő képességeket) a tanórai gyakorlatban nem lehet egymástól teljesen elkülöníteni, változó
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hangsúllyal, de mindig jelen vannak. Ezért a feladatok éves bontásában az egyes területek
fejlesztésének időszakos hangsúlyai jelennek meg.

A hatékony foglalkozás érdekében az óra szervezeti kereteinek kialakítását, a figyelmi, motivációs
állapot kialakítását, a rendelkezésre álló tér használatát, az egymásra való odafigyelést, a csoportos
együttműködést, hibajavítást, az értékelés, önértékelés lehetőségét az egyes gyakorlatokban,
gyakorlatsorokban kell érvényesíteni.

A tréning jellegű foglalkozás előnye a komplexitásban, időbeli hatékonyságában, sajátos motiváló és
összetartó erejében van. A tanítási folyamat előrehaladtával fordítsunk egyre nagyobb figyelmet a
tudatosításra, hogy megalapozzuk az önálló munkát.

A mozgás tantárgy legfontosabb feladata a komplex pszichés, mentális és fizikai képességfejlesztés,
amely alkalmassá teszi a tanulót a különböző színpadi feladatok elvégzésére.

A képzés feladatai
Ismertesse meg a tanulóval
a mozgásgyakorlatok tréning menetét,
a bemelegítés menetének fiziológiai okait,
a gyakorlatok egymásra épülésének lehetőségét, illetve rendszerét,
a különböző gyakorlattípusok szerkesztésének menetét,
a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait,
a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében. Fejlessze a tanuló
mozgáskoordinációs készségét,
koncentrációs készségét, és teherbíró képességét,
fizikai képességeit, kondícióját, rugalmasságát,
mozgásmemóriáját,
mozgástechnikai ismereteit, rendszerező képességét. Ösztönözze a tanulót
a bemelegítés gyakorlatainak koncentrált és intenzív elvégzésére,
a különböző próbahelyzetek, szituációk megfelelő próbaállapotban történő megoldására,
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önálló, a saját képességei által megkívánt tréning elvégzésére,
egyes feladatok előkészítéseként helyes bemelegítés, gyakorlatsor megválasztására és elvégzésére,

helyes tematikájú tréning felépítésére és megtartására. Biztosítson lehetőséget
a témakör módszertanának elemző megismerésére,
különleges, speciális feladatok elvégzésére előkészítő módszerek megismerésére,
különböző stílusú mozgástechnika tréningek megismerésére, az azokon való részvételre,
működő színtársulatok, színházi műhelyek tréningmódszereinek élő vagy videofelvételen
történő megtekintésére.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje
a bemelegítés menetének élettani hatásait,
a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit,

a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módozatait. Legyen képes
a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére,
a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során általános
bemelegítés megtervezésére és levezetésére.

Követelmények a tantárgyi program elvégzése után
A tanuló ismerje
-

a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, a tréningstílusokat,

a mozgástechnikai tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében. Legyen képes (az
előbbieken kívül)
egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására, körültekintő levezetésére.
Első évfolyam Feladatok
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Ismertesse meg a tanulóval
a bemelegítés alapgyakorlatait,
a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat,
a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat. Fejlessze a tanuló
kondícióját az intenzitás, az időtartam, és az ismétlésszám figyelembevételével,
koordinációs képességét,
állóképességét, izületi mozgékonyságát,
koncentrációs és ritmikai képességét. Ösztönözze a tanulót
a helyes testtartás kialakítására, csoportos térmozgások segítségével a tér hatékony kihasználására.
Követelmények
A tanuló ismerje
a bemelegítés alapgyakorlatait,
a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat,
a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat,
a fő térirányokat. Legyen képes
tanári irányítással bemelegítés elvégzésére tükörmozgással,
a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására,
a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, a koncentrációs és az
egyszerűbb ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére.

Tananyag
A bemelegítés alapgyakorlatai, passzív és aktív nyújtó-lazító módozatai: csípőlazító gyakorlatok
terpeszülésben, aszimmetrikus ülésben, térdelésben, sarokülésben lábujjtámasszal, illetve lefeszített
lábfejjel.
A törzs fő izomcsoportjainak meghatározása hason, háton fekvő helyzetben különböző feszí-tőernyesztő gyakorlatokkal, az első és hátsó ív tónusának tudatos vezérlése; törzshajlítások különböző
térirányokban, vállöv nyújtása, karfeszítések elöl, hátul, vállforgatások támaszban. Futás- és
ugrógyakorlatok, játékok: érintő-, váltó-, párosfogó játékok, utánzó szökdelések („indián", „nyuszi",
„sántaróka", „béka" stb.).
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A látásérzékelés kiterjesztése (periferikus látás) labdás bemelegítő játékokkal, labdagurítások, majd
átadások csoportban egy vagy több labdával.
Térkitöltő gyakorlatok, a tér egyensúlyban tartása járás-, futásgyakorlatokkal, szabálytalan, társtól
függő térmozgásokkal.
Térérzékelő, koordinációs gyakorlatok, játékok: „erdő" fogó, székfoglaló, csukott szemmel végzett
tájékozódó gyakorlatok, hangkövetéses gyakorlatok.
Járás- és futásgyakorlatok (ügyelve az indítások, megállások, irányváltoztatások változatos
végrehajtására).
Koncentrációs és ritmikai gyakorlatok zene használatával, járásban és futásban indításmegállítás
gyakorlatok, csendreflex, járás, futás a zene ütemére.
Második évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a bemelegítés alapgyakorlatainak páros kivitelű változatait,
a játéktér és a nézőtér fogalmát, illetve a köztük fennálló irányviszonyok jellemzőit,
-

a koncentrációs és csoportos ritmikai gyakorlatokat. Fejlessze a tanuló

koordinációs képességét a hosszanti tengely körüli fordulatokkal,
egyensúlyérzékét a természetestől eltérő testhelyzetekben végzett gyakorlatokkal,
állóképességét a teljes foglalkozáson való intenzív, kitartó közreműködéssel,
koncentrációs és ritmikai képességét.
Ösztönözze a tanulót a társas együttműködésre, szabálykövetésre szabályjátékokban.

Követelmények
A tanuló ismerje
a bemelegítés alapgyakorlatainak páros kivitelű változatait,
a mozgás területén használatos térirányokat,
a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat, a zenei ütem „mérő" és a tempó fogalmát. Legyen
képes
tanári irányítással bemelegítő gyakorlatsor elvégzésére,
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a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására,

a társak mozgásától függően a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok koordinált elvégzésére,
kondicionáló jellegű ismétléses gyakorlatsorok kitartó végrehajtására,
egyszerűbb koncentrációs és ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére.

Tananyag
A sor és oszlop kialakítása, távolságtartás járás, futás közben, nyitódás, záródás. Térjátékok
különböző térformák felvételére, formálására, kikerüléses gyakorlatok. Futásos gyakorlatok:
különböző tempójú futástípusok ritmustartással, ritmusváltással és irányváltással.
Gyakorlatok tempótartással, gyorsítással, lassítással, lassított mozdulatokkal, gyors, dinamikus,
impulzív mozdulatok, ellenpontozás dinamikai eszközökkel.
Indítás-megállítás gyakorlatok, illetve reflexjátékok: indítás és megállás gyors és lassú tempóban,
egyéni és páros helyzetekben.
Lassított mozgás: lassított mozgás különböző testhelyzetekben, a zene hangulatának, tempójának
követése klasszikus vagy más, nem monoton ritmusú zene segítségével. Forgások, fordulatok:
forgások karlendítéssel, láblendítéssel, változatos gerinchelyzetekben, súlypont tudatos vezetésével.
Kar és láb összehangolt ritmikus mozgása, taps és lépés egyszerűbb kombinációi.
Harmadik évfolyam

Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval
a bemelegítés speciális formáit, azok páros és önálló kivitelű módozatait,
talajtechnikai alapgyakorlatait,
-

4/4-es ritmusú egyéni és páros ritmikai gyakorlatokat. Fejlessze a tanuló

kombinatív és problémamegoldó képességét szabályjátékok felhasználásával,
kondícióját és koordinációs képességét utánzó mozgások segítségével,
koncentrációs és ritmikai képességét egyéni és páros ritmusgyakorlatokkal. Ösztönözze a
tanulót
egyszerűbb feladatok önálló megoldására,
önkontrollra, önfegyelemre, önmagával szembeni igényességre.
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Követelmények
A tanuló ismerje
talajfogás, legördülés technikáját, esésgyakorlatokat,
a test, testrész mozgatásának lehetőségeit és korlátait,
a testfogás módozatait, a társon végezhető támaszhelyzetek és a terhelhetőség egyes lehetőségeit.
Legyen képes
tanári irányítással bemelegítés elvégzésére,
a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, kondicionáló, koncentrációs és
ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére,
felelősségteljes fegyelmezett munkavégzésre páros gyakorlatok esetén is.

Tananyag
A tér kitöltése a tér belső egyensúlyának megteremtése véletlenszerűen változó hatások alapján.
Egyensúly- és vezetéses gyakorlatok: egyensúlygyakorlatok támasz- és fogásos helyzetekben;
vezetéses gyakorlatok kéz, fej, valamint fogásváltásos irányítással.
Bizalomgyakorlatok csoportokban; döntés-billenés helyzetekben történő gyakorlatok, bizalomjátékok, testdöntések párban a testtónus tudatos vezérlésével.
Kar- és/vagy lábcsúsztatások, gördülések hosszanti tengely körül, gördülések szélességi tengely körül,
aszimmetrikus gurulások előre, hátra.
A mozdulat megállítására vonatkozó gyakorlatok: a mozdulat különböző ritmusú, dinamikájú
megállítása.
Izolációs gyakorlatok, feszítés, ernyesztés különböző izomcsoportokban elkülönítve egy-egy izületi
részt. Testszobrászat, egyéni és csoportos állókép készítése. 4/4-es ritmus megjelenítése
gimnasztikus elemekkel. Hangkeltés lépéssel, tapssal, csapással, a mozdulat ritmizálása.
Negyedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval:
a bemelegítés gyakorlatainak egész testre kiterjedő formáit, a „streching" jellegű nyújtás-lazítás
technikáját,
a középmagas testhelyzetből való esés- és gurulástechnikákat,
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a 3/4-es és 6/8-os ritmikai gyakorlatokat. Fejlessze a tanuló
koordinációs képességét kondícióját, izületi mozgékonyságát,
koordinációs képességét időkorlátok és a szinkronmozgások bevezetésével,
periferikus látását, megosztott figyelmi képességét térkitöltő feladatok segítségével,
koncentrációs és ritmikai képességét.
Ösztönözze a tanulót egyes technikai elemek és variációk önálló felfedezésére, megtalálására.

Követelmények
A tanuló ismerje
a „streching" jellegű nyújtás technikájának sajátosságait,
a csoportos ritmuskialakítás módszereit és azok koncentrációs és ritmikai hátterét. Legyen képes
tanári felügyelettel önállóan bemelegítő alaptréning összeállítására és elvégzésére,
a tanult elemekből egyszerűbb gyakorlatsorok, kombinációk létrehozására,

a tér megfelelő érzékelésére, a zárt és nyitott térhelyzetekben való biztonságos feladatvégzésre,
a járás- és futásgyakorlatok, az ugrógyakorlatok, a koordinációs, kondicionáló, koncentrációs és
ritmikai gyakorlatok pontos elvégzésére.

Tananyag
Tér kitöltése belső téregyensúly megteremtésével álló helyzetben és változó intenzitású mozgás
közben; érintés-, hang- és csendreflex gyakorlatok.
3/4-es, 6/8-os ritmus megjelenítése gimnasztikus elemekkel és talajtechnikai alapgyakorlatokkal:
lépés, taps, csapás, mozdulat ritmizálása kiscsoportos szólambontással. Gurulások páros láb
kicsúsztatásával, lefeszített lábfejjel, láblendítések lábujjtámaszba érkezéssel, karlendítések,
összehangolt kar- és láblendítések, különböző fekvő helyzetekből lendí-téses fordulatok magasabb
súlyponti helyzetekbe.
Láblendítések ülésben támasszal, aszimmetrikus támasszal, láblendítések talajtámaszból változatos
lábtartással, lendítőlábak talajra érkezése lefeszített lábakkal, lábujjtámaszba érkezéssel, ülőforgás,
ülőforgás láblendítéssel térdelésbe, féltérdelésbe.
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Ötödik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a bemelegítő gyakorlatsorok tervezési szempontrendszerét,
a bemelegítő gyakorlatsorok önálló alkalmazását,
az állatutánzó mozgástechnikákat. Fejlessze a tanuló
koordinációs képességét,
izületi mozgékonyságát, izületi mozgáshatárok kiterjesztését,
állóképességét,
koncentrációs és ritmikai képességét.
Ösztönözze a tanulót a helyes testtartás kialakítására, a test tudatos kontrollálására, önálló értékítéletre.

Követelmények
A tanuló ismerje
a bemelegítés menetének élettani hatásait,
bemelegítő gyakorlatsorok összeállításának szempontjait,
a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat,
a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat. Legyen képes
tanári segítséggel bemelegítés megtervezésére,
önálló bemelegítő gyakorlatsorok elvégzésére,
a koordinációs és kondicionáló gyakorlatok hatékony elvégzésére,
a koncentrációs és ritmikai gyakorlatok kitartó és pontos végrehajtására,
a tér megfelelő érzékelésére, hatékony kihasználására, összetett térirányok megtartására
koncentrált gyakorlatkivitel megtartásával.

Tananyag
Szabályos térformák kialakítása, mozgás közbeni megtartása, relatív és abszolút tériránytartás.
3540

Haladó lépéskoreográfiák 1/4, 1/2, 3/4 fordulatok változatos használatával, két-, három-, négyfős
lépéskombinációk szinkronban való végrehajtása, önálló betanulása. Izolált ernyesztések a talajhoz
legközelebbi izülettől felépítve;
Gurulás kar tompításával előre, hátra emelt helyzetből; páros lábcsúsztatások súlyponti helyzet
változtatásával előre, hátra, oldalra; talajra vezetések a kar vezetésével térdelőülésből, térdelésből,
féltérdelésből, hajlított állásból, állásból, felugrásból, mélybeugrásból; gurulás, gördülés hosszanti
tengelyen, fordított testhelyzet, s az ebből való állásba kerülés billenés nélküli lassú kivitelezéssel.
Páros gyakorlatként a ritmus szólamokra bontása, csoportos ritmusszekció kialakítása, 5/4-es, 7/8-os,
9/8-os aszimmetrikus ritmusok kialakítása.
Hatodik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit,
a nonverbális gyakorlatvezetés módszerét,
a testtudatot, testérzetet fejlesztő módszereket. Fejlessze a tanuló
nonverbális kommunikációs készségét,
koncentrációs és ritmikai képességét egyéni ritmikai gyakorlatok segítségével,
testtudatát, testérzetét páros szinkrongyakorlatok segítségével. Ösztönözze a tanulót felelősségteljes
önálló gyakorlatvégzésre.

Követelmények
A tanuló ismerje
a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit,
a követéses gyakorlatvezetés módszereit,
a társas elemekben rejlő kombinációs lehetőségeket, Legyen képes
önálló gyakorlatvezetésre, a már ismert bemelegítő gyakorlatsorok alkalmazásával,
önálló gyakorlattervezésre a kötelező és szabadon választható gyakorlatelemek felhasználásával és azok megfelelő módon való kombinálásával.

Tananyag
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7/8-os aszimmetrikus ritmusok lépéskombinációk, járások, futások, talajtechnikai elemek felhasználásával ritmusgyakorlatok, zenekísérettel, illetve anélkül.
Megadott sorrendben teljes testre fölépített testérzet gyakorlatok, testrészeltolások, elkülönített
testrészirányítások; testhullám, karhullám és felugrások szemből mellkashoz.
Hetedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a különböző gyakorlattípusok egymásra épülésének kölcsönhatásait,
a láb karakteres vezetésének módozatait, a kar plasztikus mozgatásának lehetőségeit,
testrészvezetéses futásokat,
a koordinációs és kondicionáló gyakorlatokat,
-

a ritmika fogalmát, a nem szabályos ritmikai eszközöket. Fejlessze a tanuló

koordinációs képességét, koncentrációs és ritmikai képességét karakterizált, jellegében
markáns eltéréseket mutató mozgássorokkal,
-

egyensúlyérzékét kontakt előkészítő elemek segítségével. Ösztönözze a tanulót

a különböző ritmikai és dinamikai szempontok érvényesítésére különböző típusú lépés-és
járásgyakorlatok esetén,
önálló feladatmegoldásra és csoportos együttműködésre,
a társ vagy partner munkájának tiszteletére, önmérsékletre, őszinte együttműködésre.

Követelmények
A tanuló ismerje
a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módozatait,
karakterformák kialakításának lehetőségeit,
a láb karakteres vezetésének technikáját, a kar plasztikus mozgatásának lehetőségét,
testrészvezetéses futásokat, azok belső vezérlő mechanizmusait,

a ritmika fogalmát, a nem szabályos ritmikai eszközöket. Legyen képes
a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére,
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a mozgás dinamikai jegyeinek megváltoztatására és irányítására,
egyéni és csoportos alkotó együttműködésre.

Tananyag
Lábmozgás karakterizálása, mozgássor felépítése, karmozgás karakterizálása, mozgássor felépítése,
vonulástervezés.
Gurulás kar tompításával előre, hátra emelt helyzetből.
Talajra vezetések hosszanti tengely körüli forgásból, forgó ugrásokból.
Szökkenések első és hátsó fekvőtámaszból csípőlendítéssel, illetve ezekből talajra vezetések
térdelésbe, fekvésbe.
Különböző eséstechnikák ülésből talajon,
Mozgásimprovizációk, talajkombinációk és ritmikai elemek felhasználásával.
Kommunikáció ritmikával, kérdés-felelet játék párban, ritmusimprovizációk, ritmusképletek
felépítése és feloldása.
Nyolcadik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a folyamatos testrészvezetéses és a tört vagy szaggatott testrészvezetéses tréningtechnikákat,
-

a lendület nélküli és lendülettel végzett emeléstechnikákat. Fejlessze a tanuló

koordinációs képességét és kondícióját izolációs gyakorlatokkal, teljes testre kiterjedő
gyakorlatsorokkal,
a tanuló koordinációs képességét egyensúlyérzékét és térirányérzetét, kondícióját a megszakítás
nélküli zenére végzett koreográfia segítségével,
-

koncentrációs és ritmikai képességét improvizációs feladatokkal. Ösztönözze a tanulókat

csoportos gyakorlatsor szaktanár irányítása nélküli bemutatására,
egyéni képességük, esetleges kiugró teljesítményük vállalására, megmutatására.

Követelmények
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A tanuló ismerje
-

a bemelegítés menetének élettani hatásait,

a folyamatos testrészvezetéses és a tört vagy szaggatott testrészvezetéses tréningirányzatokat, azok technikai hátterét,
-

a koncentrációs és ritmikai gyakorlatokat. Legyen képes

egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására, koncentrált végrehajtására,
illetve körültekintő levezetésére,
a megfelelő próbaállapot elérésére.

Beszédgyakorlatok
Tananyag
A gerinc hullámmozgása hason fekvésben, állásban, álló helyzetben és haladó lépés közben. Ugrás-,
esés- és talajgyakorlatok: egy lábról, páros lábról történő rugaszkodás azonos és emelt szintről.
Csoportos ritmuskoreográfiák az ismert járások, futások, talajtechnikai elemek, lépéskombinációk és
térmozgások felhasználásával, zenekíséret nélkül. Emelés- és támaszgyakorlatok: mérleg- és vállállás
tartások,
Karakterformák felépítése lépés-, járás- és futásgyakorlatok segítségével, önálló gyakorlatsorok
létrehozása.
Ritmizált vonulás improvizációk térben elhelyezve.

Vers- és prózamondás

A képzés feladatai Ismertesse meg a tanulóval
azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó)
irodalmi alkotásokat, amelyek a mindenkori tanulók érdeklődésére számot tarthatnak, előadhatóak
és üzenethordozóak,
azokat az eljárásmódokat és műelemzési metodikákat, kommunikációs folyamatokat, amelyek
eredményeként eljuthatnak a művek üzenetének megfejtéséhez és a helyes közvetítéshez,
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a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit, amelyek tudatos
működtetésével a hallgató a közönség számára is élménnyé transzponálhatja a megszólaltatott
művet,
a különféle előadói stílusirányzatok jellegzetességeit és markáns képviselőik jeles teljesítményét,
a szónoki beszéd, előadás dramaturgiáját, eszközeit és fogásait,
a szerkesztés szabályait, a színjátékká formálás törvényszerűségeit,
a szakrális és profán szertartásokat és azok összetevőit,
a pódiumi rendezés eszközeit, a látvány, akusztika és térszervezés lehetőségeit. Ösztönözze a
tanulót arra, hogy
műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjátékot komponáljanak,
faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet keresvén bennük,
próbálják ki önmagukat különféle nyilvános fórumokon, vers- és prózamondó versenyeken,
vegyenek részt kommunikációs készségüket fejlesztő drámapedagógiai gyakorlatokon,
járjanak előadóművészi estekre, oratórikus előadásokra, és keressék az alkalmat, hogy minél több
ilyen témájú lemezt hallgassanak és videofelvételt nézzenek.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje
azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, amelyek segítségével képesek megfejteni a sorokba,
a sorok közé, a sorok mögé rejtett metaforikus üzeneteket,
a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket (azok érzelmi-gondolati és
eseményes-cselekményes voltának függvényében),
azokat az improvizatív, kreatív gyakorlatokat, amelyeket az előkészület stádiumában játszanak a
kommunikációs készség fejlesztése érdekében,

a hatásos előadói beszéd komponenseit, tudjon ilyet készíteni és elmondani. Legyen képes
a légző-, artikuláló, beszédtechnikai gyakorlatok alkalmazására,

a művészi beszéd és a testnyelv kifejező eszközeinek felhasználásával arra, hogy az olvasás során
megértett költői, írói üzenetet sajátjaként adja át a hallgatóknak, a közönségnek,
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a szöveg elemezésére és annak megfogalmazására, miért fontos neki a választott alkotás, és mit
kíván azzal üzenni a befogadónak,
önállóan és verskompozícióban is kb. húsz szabadon választott mű előadására (vers és próza népköltészeti és különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó irodalmi alkotásokból válogatva),
saját és társai teljesítményének elemzésére, körültekintő értelmezésére.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
A tanuló ismerje (az előbbieken kívül)
a szerkesztés dramaturgiai és rendezői szabályait, s legyen képes azokat alkalmazni saját
szerkesztői, rendezési gyakorlatában,
a szertartás funkcióját, szertartásokat, a szertartásjáték összetevőit, s mindezek alkalmazási
lehetőségeit, módjait,
-

a szertartásszínház jeles hivatásos és amatőr produkcióit. Legyen képes (az előbbieken kívül)

szóban és írásban annak megfogalmazására, hogy az adott mű megírására miféle gondolati, érzelmi
szándék késztette a költőt, írót, s mi az, ami a közvetítő-előadót inspirálja a mű tolmácsolására,
újabb művek megszólaltatására,
szerkesztésen alapuló egyszemélyes színjáték megalkotására, továbbá partner segítségével annak
pódiumi térbe helyezésére (az oratórikus rendezés kívánalmai szerint).
A vers- és prózamondás tantárgy tananyaga az egyes évfolyamokon a drámajáték/színjáték
tantárgyhoz kapcsolódik.
Első évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
az előadásra szánt szövegek kiválasztásának szempontjait,
a versek, szövegek megfejtésének, megértésének módját,
a zeneiséget biztosító verselemeket,
a hangmodulációs lehetőségeket,
a vers- és mesemondás örömét,
a szövegtanulás technikáját. Fejlessze a tanuló
fantáziáját, beleélő képességét,
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együttműködését, mások iránti figyelmét,
közlő szándékát. Ösztönözze a tanulót
versek, mesék olvasására, megtanulására,

beszédkészségének természetes és változatos használatára, annak gondozására, fejlesztésére,
vers- és mesemondó feladatok vállalására.

Követelmények
A tanuló ismerje
-

a közlésekben a beszéd szerepét,

az előadótól elvárható beszédmódot. Legyen képes
társaival csoportosan vers és mese mondására,
közönség előtti versmondásra,
pontos és tartós memorizálásra,
a művek lényegének összefoglalására, saját szavaival történő megfogalmazására,
a beszédgyakorlat keretében tanultak alkalmazására,
a már ismert szövegekből álló lista készítésére, amelyet a tanév során öt verssel és egy verses
mesével kibővít.

Tananyag
Elbeszélő költemények, verses mesék, felelgetős (párbeszédes) versek megszólaltatása csoportosan
és egyénileg.
Második évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a népmesegyűjteményeket, gyűjtőket és földolgozókat,
a népmese, irodalmi mese, prózai és verses mese fogalmát,
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a műmesék jeles magyar szerzőit. Fejlessze a tanuló

beszéd- és kifejezőkészségét (verbális és nonverbális),
felelősségérzetét a véleményformálásban,
igazságérzetét, humorérzékét,
-

érzékenységét mások sorsa iránt. Tegye képessé a tanulót

a beszéd sokszínű eszközeinek használatára előadása során,
a mimika és a gesztusok természetes és szükséges igénybevételére,
-

meselánc mondására. Ösztönözze a tanulót

a kiválasztott szövegben megismert eseményekről, szereplőkről kialakított véleményének
megfogalmazására,
versek, mesék olvasására és könyv nélküli elmondására.

Követelmények
A tanuló ismerje
-

azokat a módszereket, amelyek segítségével megfejtheti a mesék üzenetét,

-

ismerje fel az ismétlődő mesefordulatokat. Legyen képes

helyes hangsúlyozással mesemondásra,
a szöveg váltásokkal, szünetekkel tagolására,
társai előadásának elemezésére, értelmezésére,
a szöveglista magyar népmesével történő bővítésére.

Tananyag
Magyar népmesék (eredeti és átírt)
Jeles magyar szerzők meséinek feldolgozása
Népi mesemondók és színművészek mesélésének, mesejátékoknak meghallgatása, megnézése
és elemzése, megbeszélése
Egy választott mese megtanulása és előadása
Harmadik évfolyam
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Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
más kultúrák, sorsok, szokások megismerésének lehetőségeit meséken keresztül,
az egzotikus mesék világát. Fejlessze a tanuló

be- és elfogadókészségét ismeretlen és szokatlan dolgok, jelenségek, viselkedésmódok iránt,
fantáziáját (gondolkodásban, érzelmileg és beszédben egyaránt),
-

empátiáját. Ösztönözze a tanulót

-

ismereteinek bővítésére a mesékben megismert kultúrákkal kapcsolatban,

a választott szövegek aprólékos elemzésére, és ennek segítségével a teljes megértésre a sikeres
tolmácsolás érdekében,
beszédének fejlesztésére, gyakorlásra, kifejezőeszközeinek gazdagítására.

Követelmények
A tanuló ismerje
az előadás beszédbeli eszközeit (hang, tempó, ritmus, tagolás, nonverbális eszközök),
az előadó felelősségét a produkció sikerében,

a kontaktus lehetőségét a hallgatósággal. Legyen képes
egzotikus mesék megértésére és megszólaltatására,
a beszéd magas szintű kifejezőeszközeinek használatára,
a szöveglista egzotikus mesével történő bővítésére,
közönség előtti mesemondásra.

Tananyag
Távoli népek mesekincse (pl.: Ezeregyéjszaka, Pancsatantra, indián, afrikai mesék) A tanulók által
kiválasztott mese feldolgozása és előadása
Negyedik évfolyam
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Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval
lírai és epikai művek elemzésének menetét,
a mű és az előadó közötti gondolati és érzelmi kapcsolat megteremtésének útjait. Fejlessze a tanuló
gondolkodását,
érzelmei kifejezésének bátorságát,
gondolatai, érzelmei, véleménye őszinte, hiteles kifejezésének eszköztárát. Ösztönözze a tanulót
mások kifejező eszközeinek megfigyelésére, a követendő példák befogadására,
az érzelemdús kifejezés érdekében eszköztárának gazdag használatára,
beszéde folyamatos gondozására.

Követelmények
A tanuló ismerje
a lírai és az epikai művek előadásmódja közötti különbségeket,
a felsorolás, közbevetés és az írásjelek megszólaltatásának módját. Legyen képes
az alkatához, személyiségéhez leginkább illő mű és önkifejezési forma megtalálására,
az élőbeszéd legfontosabb törvényeinek követésére,
a durva hangsúlyhibák felismerésére és javítására saját és társuk beszédében,
a szöveglista nyolc új verssel történő bővítésére.

Tananyag
Lírai művek elemzése és megszólaltatása a magyar és világirodalomból (dal, elégia, óda, szatíra,
tanító költemény)
Elbeszélő művek a magyar és a világirodalomból (verses vagy prózai mesék, mondák, legendák,
balladák)
Leíró költemények (táj- és tárgyrajz, életkép, jellemkép)
Legalább három választott mű előadói szintű tolmácsolása (tanulónként)
Ötödik évfolyam Feladatok
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Ismertesse meg a tanulót
a hazai kispróza-irodalom jelentős alkotóival és legalább egy-egy művével. Fejlessze a tanuló
szövegelemző készségét,
a mondatívek törésmentes megszólaltatásának képességét,
humorérzékét,
blattolási és hangos olvasási készségét. Ösztönözze a tanulót
az írók munkásságának széles körű megismerésére, szabadidejében az olvasásra,
irodalmi élményeinek, felfedezéseinek megosztására, azok szóbeli megfogalmazására,
mondanivalója tolmácsolására alkalmas írások megtalálására és bemutatására.

Követelmények
A tanuló ismerje
a hazai kispróza irodalom nagyjait (Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond,
Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Sarkadi Imre, Örkény István, Lázár Ervin) és azok néhány írását,
a felelősségét humoros művek megszólaltatásakor,
a nyelvi humort,
-

önmagával kapcsolatban a szövegválasztás szempontjait (téma és terjedelem). Legyen képes

egy műnek közönség előtti érthető és érdeklődést keltő, emlékezetből való tolmácsolására,
a lámpaláz kezelésére,
nyelvünk eső dallamvonalának alkalmazására,
a témához és a helyzethez alkalmazkodó, színes modulációjú beszédre, olvasásra,
előadásában a szöveg gondolati, érzelmi tartalmának tolmácsolására,
a szöveglista bővítésére egy magyar kisprózai művel.
Tananyag
A tanulók életkorának és érdeklődésének megfelelő kisprózai művek
(Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes,
Sarkadi Imre, Örkény István, Lázár Ervin) megszólaltatása
Hatodik évfolyam
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Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a költői-írói szándék személyessé formálásának útját, módját,
a metaforikus, szimbolikus ábrázolási és kifejezési módokat,
a versműsorok szerkesztésének és rendezésének alapszabályait,
jelentős versmondó-művészeinket és produkcióikat,
-

a versek megzenésítésének hazai példáit és szerzőit. Fejlessze a tanuló

-

eszköztárát, amely a szöveg gondolati és érzelmi tartalmának kifejezéséhez szükséges,

a beszéd zenei elemei iránti érzékenységet és azok használata iránti igényét (ritmus, dallam),
önismeretét, kritikai és önkritikai képességét,
-

szókincsét szóban és írásban. Ösztönözze a tanulót

őszinte önvizsgálatra és kritikára,
szókincsének gyarapítására,
verstani ismeretei bővítésére,
árnyalt kifejezésre tartalmi és formai szempontból egyaránt,
beszédének folyamatos gondozására.

Követelmények
A tanuló ismerje
a versműsorok szerkesztésének és rendezésének alapszabályait,
neves prózai és zenés versmondóink produkcióit,
kommunikációs készségének erényeit és hiányosságait,
az előadói stílusok jegyeit, meghatározóit,
az előadói magatartás elvárásait,
-

saját beszédállapotával kapcsolatos feladatait, gyakorlatokat. Legyen képes

versműsorokban, szavalóversenyeken, ünnepi rendezvényeken való szereplésre,
kulturális rendezvényeken szervezői-rendezői feladat vállalására,
3552

legalább tíz - különböző stílusú - vers elmondására bármikor,
saját kommunikációs képességének megfelelő értékelésére,
társai munkájának megfontolt kritikával történő segítésére,
-

a szöveglista bővítésére legalább öt, ünnephez (nemzeti, családi, egyházi) kapcsolódó verssel.

Tananyag
Az előadói stílusok jegyei, az előadói magatartás
Neves előadóművészeink
Versműsorok szerkesztésének alapszabályai
Szerkesztett műsor készítése a magyar és világirodalom egyes szám első személyében írt, a tanulók
életkorának és beszédkészségének (hangi adottságának, személyiségük érettségének) megfelelő
verseiből
Hetedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
az élőbeszéd, a felolvasás, előadói beszéd, színpadi beszéd különbségeit és követelményeit,
az előadói beszéd eszközeit, fogásait,
az alkalmi és szertartásos beszédek típusait és azok szerkesztési szabályait,

a drámai monológ, monodráma, irodalmi levél fogalmát, szerzőit. Fejlessze a tanuló
szövegszerkesztési képességét (fölkészülés, elrendezés, előadás),
kritikai és önkritikai képességét,
olvasási (blattolási) készségét. Ösztönözze a tanulót

szónoki (előadói) beszédek megismerésére, tanulmányozására, létrehozására és elmondására,
prózai és verses drámai szövegrészletek (monológok), irodalmi levelek előadására,
a blattolás gyakorlására.
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Követelmények
A tanuló ismerje
a szónoki (előadói) beszéd szerkezetét, nyelvi kifejezési módját, alaptípusait (alkalmi, politikai,
szertartás),
a hatás elérése érdekében alkalmazható beszédtechnikai fordulatokat,
történelmünk jeles szónokait (pl.: Kossuth Lajos, Deák Ferenc).
a szövegválasztás szempontjait,

az irodalom jeles levelezőit (pl.: Petőfi Sándor, Arany János, Goethe, Heine). Legyen képes
egy előadói beszéd elmondására,
szónoki művek megszólaltatására,
drámai szövegrészletek bemutatására,
-

a szöveglista bővítésére legalább három verses vagy prózai monológgal, irodalmi levéllel.

Tananyag
A szónoki (előadói) beszéd sajátosságai, előadói beszéd készítése és megszólaltatása, híres beszédek
(pl.: Kossuth Lajos, Deák Ferenc) elemzése, ismert szónoki művek megszólaltatása Drámarészletek,
monodrámák, verses és prózai irodalmi levelek (pl.: Petőfi Sándor, Arany János, Goethe, Heine)
megszólaltatása
Nyolcadik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a szakrális és profán szertartások funkcióját, összetevőit, dramaturgiáját,
a rítusszínházi műhelyeket, előadásaikat,
a szöveg, a zene és a mozgás kapcsolódásának lehetőségeit. Fejlessze a tanuló
kezdeményező kedvét és önállóságát a műsorok megalkotásában,
alkotókedvét,
az önművelés és önképzés iránti igényét. Ösztönözze a tanulót
önálló szertartásjáték készítésére és az abban való részvételre,
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a szertartásszínház hivatásos és alternatív produkcióinak széles körű megismerésére,
kommunikációs készségeinek gondozására és fejlesztésére.

Követelmények
A tanuló ismerje
a szertartásszínház dramaturgiáját, szabályait,
annak hazai és nemzetközi képviselőit, műhelyeit (Somogyi István, Grotowski). Legyen képes
dramaturgiai és rendezői ismereteinek alkalmazására,
szertartásjáték létrehozására vagy abban alkotó közreműködésre,
véleményének szóbeli vagy írásbeli megfogalmazására,
beszédének, kifejezőkészségének önálló gondozására,
a szöveglista legalább öt újabb verssel történő bővítésére.

Tananyag
Beavatási szertartások, egyházi szertartások, magyar betlehemes játékok A szertartásjátékok
dramaturgiája
A szertartásszínház hazai és nemzetközi képviselői (pl.: Somogyi István, Grotowski) Szertartásjáték
készítése
Kilencedik évfolyam
Feladatok
Ismertesse meg a tanulóval
a felolvasószínház szabályait, dramaturgiáját,
a pódiumi játék tartalmi követelményeit, szabályait. Fejlessze a tanuló
önállóságát,
együttműködő készségét,
kifejezőkedvét és eszköztárát,
színpadi fegyelmét,
előadókészségét. Ösztönözze a tanulót
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művek válogatására, műsorok szerkesztésére,
hivatásos versmondók, előadóművészek munkásságának megismerésére,
mondanivalójának egyre árnyaltabb megfogalmazására.

Követelmények
A tanuló ismerje
az önálló műsor megtervezésével, előkészítésével, szervezésével és rendezésével kapcsolatos
teendőket, a munkafolyamatokat,
a pódiumi játékok fajtáit (ünnepi, előadói, szerzői, megemlékezés, szertartás),

saját lehetőségeit és korlátait. Legyen képes
saját műsor összeállítására és annak megrendezésére,
a társművészetek kínálta lehetőségek (zene, mozgás, fény) fölhasználására,
önálló műsorának a próbákig való eljuttatására,
feladat- és szerepvállalásra társai műsorában,
a durva hibák fölismerésére és javítására saját és társai beszédében,
a szöveglista legalább öt újabb szöveggel (bármely műfajban) történő bővítésére.
Tananyag
Az önálló műsor - szerkesztett összeállítás szerkesztési elvei, szabályai Szerkesztett egyéni vagy
csoportos műsor előkészítése tanári irányítással A kritika készítésének szempontjai
Tizedik évfolyam

Feladatok

Ismertesse meg a tanulóval
a próbafolyamat menetét, eseményeit,
az önképzés, önművelés lehetőségeit és fontosságát. Fejlessze a tanuló
véleményformáló és kritikai készségét,
színpadi biztonságát és önbizalmát. Ösztönözze a tanulót
mondanivalója árnyalt, pontos, gazdag kifejezésére,
megszerzett pódiumi ismereteinek alkalmazására, bővítésére,
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versmondásra, szerepvállalásra,
olvasásra és újabb művek megtanulására.

Követelmények
A tanuló ismerje
nyelvünk törvényeit, melyeket az élőbeszéd során követnie kell,
az előadásban a társművészetek szerepét,
saját erényeit és hiányosságait. Legyen képes

egyéniségének, alkatának, életkorának, képességeinek és mondanivalójának kifejezésére alkalmas
pódiumműsor létrehozására és bemutatására,
saját és társai munkájának önálló értékelésére, és bírálatának érthető megfogalmazására,
önképzésre, kommunikációs készsége fejlesztésére.

Tananyag
Az előző évfolyamon - tanári irányítással - előkészített egyéni vagy csoportos pódiumi műsor
kidolgozása és bemutatása
Egymás munkájáról kritika készítése szóban és írásban
Művészeti záróvizsgára készülő tanulóknak önálló munka: versek, monológok, prózarészletek
felhasználásával szerkesztetlen összeállítás készítése és előadásának begyakorlása, vagy szabadon

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei
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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.

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy
tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja
figyelembevételével kell meghatározni.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény
állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és
tudása.
A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az
nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja.
Azoknál a vizsgatantárgyaknál, amelyeknél a vizsga tartalmában csoportos gyakorlatsor szerepel, ott
a szaktanár a megadott gyakorlatok köréből kiválasztott három különböző gyakorlatsort állít össze,
amelyből a vizsgán a vizsgabizottság által kijelölt egy gyakorlatsort kell elvégezniük a tanulóknak
csoportos formában, a szaktanár irányításával.

Vizsgatantárgyak a színjáték tanszakon

A művészeti alapvizsga tantárgyai:
drámajáték,
beszédgyakorlatok vagy mozgásgyakorlatok.
A művészeti záróvizsga tantárgyai:
színjáték,
egy választott tantárgy az alábbiak közül
=

beszédgyakorlatok,

=

mozgásgyakorlatok,

=

vers- és prózamondás,
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=

tánc- és mozgásszínházi tréning,

=

kreatív zenei gyakorlat,

=

színházismeret,

=

beszédtechnika.

Vizsgatantárgyak a bábjáték tanszakon

A művészeti alapvizsga tantárgyai:
bábjáték,
bábkészítés vagy beszéd és ének.
A művészeti záróvizsga tantárgyai:
bábjáték,
egy választott tantárgy az alábbiak közül
=

bábmozgatás,

=

vers- és prózamondás,

=

bábszínházismeret,

=

beszédtechnika,

=

pantomim,

=

kreatív zenei gyakorlat,

=

bábszínészet,

=

báb- és díszlettervezés,

=

színpadtechnika (szcenika).

Színjáték és bábjáték tanszakon a fent megjelölt 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.
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3. 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 vers- és
prózamondás, kreatív zenei gyakorlat vagy beszédtechnika tantárgyakból megszerzett művészeti
záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható.

4. Előrehozott vizsga

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető.
Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi
követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes
befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga.
Színjáték tanszakon beszédgyakorlatok, valamint mozgásgyakorlatok tantárgyból előrehozott
záróvizsga, bábjáték tanszakon beszéd és ének tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető.

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön
osztályzattal kell minősíteni.
A színházismeret és bábszínházismeret vizsgatantárgyak osztályzatát az előzetesen elkészített írásbeli
feladat és a szóbeli vizsgarész osztályzatának számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye
öt tizedre végződik, a vizsgatantárgy végső osztályzatának meghatározásában a szóbeli vizsgarész
osztályzata 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.
A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból 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
vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette.
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Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve
vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a
vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem
teljesítette.

SZÍNJÁTÉK TANSZAK

A DRÁMAJÁTÉK TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő
gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és
fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív
folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációjának folyamatát.
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.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
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,
érzelmi emlékek felszínre hozására és a szerepjátékokban való kreatív alkalmazására,
érzékeny kapcsolatteremtésre és annak megtartására,
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tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra,
pontos és érzékletes szerepjátékra társaikkal és egyénileg,
kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására,
saját teste, mozgásai, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos
érzékelésére, a tér kreatív használatára,
egyre növekvő intenzitású, tudatosságú és mélységű részvételre a szerepjátékokban,
csoportos improvizációkban,
különböző – felidézett, illetve az emberi világban tapasztalt – érzelmek verbális, vokális,
mozgásos, mimikai és a társművészetek eszköztárát is bevonó eszközökkel történő kifejezésére,
összetett művészi üzenetek közlésére különböző anyag-, tér- és mozgásformák együttes
alkalmazásán keresztül,
a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazására saját ötletei, gondolatai
kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében.
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,
figyelme tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzés
feltételeit,
társai, önmaga és a felnőtt világ megfigyelésének módjait, ennek szerepét a szerepjátékok
során és az improvizációkban,
a verbális, vokális és nonverbális kommunikációs csatornák adta lehetőségeket, használatuk
lehetséges módjait,
az empátiás képesség szerepét társas helyzetekben, kortársaival és másokkal való
kapcsolatában,
az érzelmi emlékezet szerepét, alkalmazásának lehetőségeit a szerepjátékokban,
a kreatív dramatizálás alapvető eszköztárát, a dramatizálás egyes lépéseit,
összetett művészi üzenetek közlésének különböző anyag-, tér- és mozgásformák, illetve a
szerepjáték lehetőségeit,
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a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját ötletei,
gondolatai kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében.

A DRÁMAJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Drámajáték
improvizáció

2-3 perc

színpadi produkció
jelenet 3-5 perc
vagy
előadás 15-25 perc

2. A vizsga tartalma

A drámajáték gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
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Improvizáció

Az improvizáció megadott instrukciók (pl. a jelenet témája, figurái, tárgyai, helyszíne, időpontja)
alapján rögtönzött szöveges vagy szöveg nélküli kétfős 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
tartalmaznia kell a jelenet eljátszásához szükséges instrukciókat.
A vizsgán a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen húznak a
feladatokat tartalmazó tételek közül.
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 tanuló a csoportban, közös akciókban, együttes játékban közreműködve, illetve egyéni színpadi
feladatok megoldásával egyaránt számot adhat a tanulmányai során megszerzett képességeiről,
jártasságáról.

3. A vizsga értékelése

A drámajáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
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,
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a jelenet szerkezete, íve (a jelenet nyitása, zárása, jelenetépítés),
a színjáték intenzitása,
színjátszói kifejezőeszközök,
karakterábrázolás (a karakter tipikus jegyeinek kiemelése, karakter tartása).
Színpadi produkció:
a színpadi helyzetek megértése, az önálló játékok közös játékba illesztése,
együttműködés (a partner impulzusainak elfogadása, erős impulzusok a partner felé, közös
cselekményvezetés, társakkal összehangolt váltások, közös játékstílus kialakítása, tartása),
figyelem, koncentráció,
színpadi jelenlét,
ritmusérzék (a jelenet tempójának közös kialakítása, együttes tempóváltás),
a színjáték intenzitása,
színjátszói kifejezőeszközök,
karakterépítés (a karakter tartása, tipikus jegyeinek kiemelése),
atmoszférateremtés.

A BESZÉDGYAKORLATOK TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI
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A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá,
természetessé válásához és maradásához, az adottságaiknak és képességeiknek megfelelően –
dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására az adottságainak legjobban
megfelelő beszédállapot elérése érdekében,
a követendő és az elvetendő beszédpélda felismerésére hallás alapján,
a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére mások és saját
beszédében.
Ismerje
a lazító és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat,
légző-, hang- és artikulációs játékokat, gyakorlatokat hangokkal, mechanikusan sorolható
szavakkal és irodalmi szövegekkel,
a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat,
az általában érvényes hangsúlyszabályokat,
az artikuláció ritmus- és tempóformáló szerepét.

Követelmények a tantárgyi program elvégzése után

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül)
ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására,
dramatikus és színpadi munkájában az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására.
Ismerje (az előbbieken kívül)
a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását,
a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó),
a szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit.
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A BESZÉDGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Beszédgyakorlatok
csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat

2-3 perc

2. A vizsga tartalma

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.

Csoportos gyakorlatsor

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által
kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok
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A szó- és mondathangsúly, a hanglejtés, valamint a hangsúly- és hanglejtés-variációk köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatok.
A szaktanárnak 10 tételből álló tételsort kell összeállítania egyénileg elvégezhető feladatokból.

3. A vizsga értékelése

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai:
a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
koncentráció,
együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Beszédgyakorlatok
csoportos gyakorlatsoR 10-20 perc
egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat
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3 perc

2. A vizsga tartalma

A beszédgyakorlatok vizsga két részből tevődik össze.

Csoportos gyakorlatsor

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempógyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által
kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.

Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat

Ismeretlen prózai szöveg (részlet) felolvasása a hangsúly és hanglejtés szabályainak alkalmazásával.
A felolvasásra szánt szöveget a szaktanár jelöli ki.

3. A vizsga értékelése

A beszédgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai

Csoportos gyakorlatsor:
gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
koncentráció,
együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
Egyéni hangsúly- és hanglejtés-gyakorlat (blattolás):
a szöveg tagolása,
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a hangsúlyszabályok alkalmazása,
a hanglejtésszabályok alkalmazása,
a lényeg kiemelése,
érdekesség.

A MOZGÁSGYAKORLATOK TANTÁRGY CÉLJA, FELADATAI, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tantárgy célja
a tanuló felkészítése a csoportos dráma- vagy színjáték-foglalkozásokon történő részvételre;
az alapvető technikai elemek, a bemelegítés részeinek és folyamatának elsajátíttatása és
elméleti megismertetése;
a próbaállapot elérése csoportkohéziós, speciális mozgásos feladatok, illetve a koncentrációt
és a kondíciót fejlesztő gyakorlatok révén;
az esetleges sérülésektől, az ütközéstől, eséstől, az érintéstől való félelem, illetve tartózkodás
kialakulásának megelőzése, elkerülése vagy feloldása a mozgás eszközeivel.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére,
a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során,
általános bemelegítés megtervezésére és levezetésére.
Ismerje
a bemelegítés menetének élettani hatásait,
a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit,
a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módozatait.
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Követelmények a tantárgyi program elvégzése után

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül) egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning
összeállítására, körültekintő levezetésére.
Ismerje
a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat,
a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében.

A MOZGÁSGYAKORLATOK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Mozgásgyakorlatok

10-20 perc

2. A vizsga tartalma

Csoportos gyakorlatsor

Bemelegítő, térformáló, térérzékelő, dinamikai, egyensúly- és vezetéses, bizalom-, ugrás-, esés- és
talajgyakorlatok (játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
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3. A vizsga értékelése

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai:
a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat, mozgásritmus,
mozgáskoordináció, együttműködés).

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Mozgásgyakorlatok

10-20 perc

2. A vizsga tartalma

Csoportos gyakorlatsor

Lépés-, járás-, futás-, ugrás- esés-, talaj-, emelés- és támaszgyakorlatok, dinamikai gyakorlatok
(játékok) köréből a szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.

3. A vizsga értékelése

A mozgásgyakorlatok vizsga értékelésének általános szempontjai
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a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
a gyakorlatok végrehajtásának pontossága (koncentráció, térhasználat, mozgásritmus,
mozgáskoordináció, együttműködés).

A SZÍNJÁTÉK TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is elsősorban a színjáték –
iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a színjátékon keresztül történő
önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak elsajátítására, valamint a színházi szakmák tevékenységi
körének megismerésére. Törekednünk kell arra, hogy az oktatást a tanulók életkori sajátosságaihoz,
adottságaihoz, és képességeihez igazítsuk. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a képzéssel
szemben ne lennének tartalmi és formai vonatkozású minőségi követelmények. Éppen ellenkezőleg:
a színjáték főtárgy tanításán keresztül a tanárnak arra kell törekednie, hogy a fiataloknak a színházi és
színjátékos ismereteket a számukra legérvényesebb és leghatékonyabb módon közvetítse.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
a különböző színészi technikák tudatos alkalmazására,
karakterábrázolásra mozgásos, nyelvi, beszédtechnikai eszközökkel,
egyes színházi stílusoknak megfelelő színészi játékra,
más művészeti ágak területéről származó ismereteik alkalmazására a szerepalkotás során,
színházi improvizációra,
különféle szerepek megformálására,
drámai szövegek értő – színészi szempontokat figyelembe vevő – olvasására,
színházi előadások elemzésére, értékelésére,
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a rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a valóságot.
Ismerje
a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását,
az alapvető színházi szakkifejezéseket,
a legfontosabb kortárs és/vagy történeti színházi stílusokat, színházi műfajokat,
a szöveg- és előadáselemzés szempontjait és módszereit,
a színészi játék alapvető iskoláit,
a színészi alkotómunka fázisait, főbb összetevőit,
a színház jelenkori társadalmi szerepét, napjaink színházi struktúráját.

A SZÍNJÁTÉKL TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Színjáték
improvizáció

3-5 perc

színpadi produkció
jelenet 5-7 perc
vagy
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előadás

15-40 perc

2. A vizsga tartalma

A 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 instrukciók alapján 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.

3. A vizsga értékelése

A színjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
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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 hitele (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),
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ritmusérzék (a játék tempójának érzékelése, tartása, pontos, társakhoz igazodó tempóváltás),
feszültségteremtés,
atmoszférateremtés.

A TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING TANTÁRGY CÉLJA,
FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tantárgy célja
a tanulók megismertetése fizikai jelenlétük lehetőségeivel, korlátaival s az ezekből adódó
feladatokkal;
a mozgáskoordináció és a fizikai képességek fejlesztésén keresztül az önelfogadás lassú
folyamatának segítése;
a nonverbális közlésmód, valamint a testbeszéd megértetése és használhatóvá tétele;
a test alkalmassá tétele különböző érzelmi állapotok és helyzetek megjelenítésére s az ez
iránt való érzékenységre;
a mozgásban fellelhető szabadságérzet megtapasztaltatása;
színházi helyzetekben történő, mozgásra épülő feladatok ellátására való alkalmasság
megteremtése.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
az adott színházi helyzetnek megfelelő mozgásszínházi eszközök megválasztására,
karakterábrázolásra a mozgás eszközeivel,
mozgásimprovizációra, az improvizáció esetleges rögzítésére.
Ismerje
az alapvető mozgásművészeti szakkifejezéseket.
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül)
a különböző tánc- és mozgásszínházi technikák tudatos alkalmazására,
színészi jelenlét felmutatására mozgásszínészi játékban,
tánc- és mozgásszínházi előadások elemzésére és értékelésére,
rendezői instrukció követésére, az adott szituáció mozgásban történő megoldására.
Ismerje (az előbbieken kívül)
a tánc- és mozgásszínház működésének struktúráját, alkalmazási területeit,
a legfontosabb történeti és kortárs tánc- és mozgásszínházi stílusokat,
a tánc- és mozgásszínházi előadás elemzésének szempontjait,
a mozgásszínészi alkotómunka főbb összetevőit, fázisait és menetét,
a tánc- és mozgásszínház helyét és szerepét a színházi struktúrában.

A TÁNC- ÉS MOZGÁSSZÍNHÁZI TRÉNING TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Tánc- és mozgásszínházi tréning
etűd
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5-7 perc

vagy
előadás 15-25 perc

2. A vizsga tartalma

Tánc- és mozgásszínházi produkció

A produkció választott irodalmi mű vagy zenemű mozgásszínházi adaptációjával, illetve rögzített
improvizációval készített két-három fős mozgásetűd vagy csoportos előadás lehet.

A produkcióban a tanulónak egyéni feladatok, önálló akciók végrehajtásával kell szereplőként
közreműködnie oly módon, hogy a tanulmányai során megszerzett képességeiről, jártasságáról
számot tudjon adni.

3. A vizsga értékelése

A tánc- és mozgásszínházi tréning gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
mozgástechnika,
karakterábrázolás, hangulatteremtés,
hitelesség (jelenlét),
koncentráció, együttműködés.

A SZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tantárgy a színjáték tanszak célkitűzései közül minél több élő és felvett színházi előadás
megtekintésére, a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív
szókincsének bővítésére nyújt kiemelt lehetőséget. A tanszak általános célkitűzéseinek szellemében a
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tantárgy lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók felkészült nézőkké, tudatos színjátékosokká
váljanak.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
felismerni, hogy saját befogadói élményeiket milyen színházi hatások befolyásolják,
a színházi előadással kapcsolatos élményeiket, véleményüket világosan, érvekre támaszkodva
megfogalmazni,
a megismert fogalmi készlet alapján megfogalmazni egy-egy színházi előadás legfontosabb
sajátosságait, jellegzetességeit,
a mások által készített előadások tanulságait saját tevékenységükre (is) adaptálni,
a saját csoportjuk által létrehozott előadások sajátosságait leírni,
az előadás készítése közben felmerült problémákat összefüggésbe hozni a színházi előadás
általánosabb problémáival.
Ismerje
azt az alkotói folyamatot, amelyben egy-egy értékes előadás létrejön,
a legfontosabb „színházi mesterségeket”,
az előadás különböző közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói folyamatban,
azt, hogy saját tevékenységének hol a helye, továbbá mi a szerepe az egész előadás
hatásmechanizmusában,
a színházi előadás legfontosabb alkotórészeit, legyen tudatában annak, hogy ezek az elemek
miként kapcsolódnak egymáshoz, hogyan képesek befolyásolni a nézői élményt,
a színházművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb elemeit.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül)
felismerni egy-egy színházi előadás meghatározó alkotóelemeit, azok sajátosságait,
felhasználási, kapcsolódási módját,
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a színházi előadást a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve formai) konvenciórendszer
szerint vizsgálni, értékelni,
a megismert fogalmi készletet saját csoportja színházi tevékenységére is alkalmazni, azaz a
saját munkája során felmerülő problémákra elméletileg is reflektálni,
egy-egy színházi előadást átfogóan értékelni, eljutni az előadás jellemzőinek leírásától,
összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezésig.
Ismerje (az előbbieken kívül)
a színházművészet legfontosabb kifejezőeszközeit,
a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszereknek a legfontosabb sajátosságait,
felhasználási lehetőségeit,
a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat, azok
meghatározásait, kapcsolódásukat, továbbá helyüket, szerepüket a különféle színházi
konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, irodalmi, esztétikai fogalmakkal való
összefüggéseiket,
az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait, azok miként befolyásolják a nézői
élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését.

A SZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli vizsgarészből áll.

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Színházismeret 10 perc

2. A vizsga tartalma
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Előadáselemző esszé

A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról előadáselemző esszét kell
készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi műhely vagy diák- illetve gyermekszínjátszó csoport
választott előadása lehet. Az esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell
nyújtania a vizsgát szervező intézménynek.
A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata megfelelt.

A színházismeret szóbeli vizsga tartalma

A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból húz a vizsgán. A tételek
tartalma az alábbiakra épül:
a színházi előadások összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban, az összetevők
jelentéshordozó szerepe,
színpadtípusok,
színházi stílusok, műfajok,
a színházi előadások létrejöttének folyamata,
fontosabb színházi mesterségek,
a színházi előadások különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének
folyamatában.

3. A vizsga értékelése

Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai:
a feladat megértése,
az ismeretek gazdagsága,
a téma kidolgozottsága,
megszerkesztettség, nyelvhelyesség.
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A színházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a kérdés megértése,
az ismeretek gazdagsága,
a téma kifejtettsége,
a kifejezés pontossága, érthetősége.

Vers- és prózamondás

Vers- és prózamondás
VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
kötelezően választható tantárgy (alapfok 1-6. évfolyam, továbbképző 7-10. évfolyam)
A tantárgy tanításának célja
Ismertesse meg a tanulókkal
•
azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző stílusirányzatok¬hoz, műfajokhoz
tartozó) irodalmi alkotásokat, melyek a mindenkori tanu¬lók érdeklődésére számot tarthatnak,
előadhatóak és üzenethordozóak
•
azokat az eljárásmódokat és műelemzési metodikákat, kommunikációs folyamatokat,
melyeknek eredményeként eljuthatnak a művek üzenetének megfejtéséhez és a helyes közvetítéshez
•
a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit, melyek tudatos
működtetésével a tanuló a közönség számára is élménnyé transzponálhatja a megszólaltatott művet
•
a különféle előadói stílusirányzatok jellegzetességeit és markáns képvise¬lőikjeles
teljesítményét
•

a szónoki beszéd, előadás dramaturgiáját, eszközeit és fogásait

•

a szerkesztés szabályait, a színjátékká formálás törvényszerűségeit

•

a szakrális és profán szertartásokat és azok összetevőit

•

a pódiumi rendezés eszközeit, a látvány, akusztika és térszervezés lehető¬ségeit

Ösztönözze a tanulókat arra, hogy
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•

műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjátékot komponáljanak

•

faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet ke¬resvén bennük

•

próbálják ki önmagukat különféle nyilvános fórumokon, vers- és próza¬mondó versenyeken

•
vegyenek részt kommunikációs készségüket fejlesztő drámapedagógiai gyakoriatozásokon,
iskolán belül és kívül
•
járjanak előadóművészi estekre, szertartásokra, oratórikus előadásokra, s keressék az
alkalmat, hogy minél több ilyen témájú lemezt és videót hall¬gassanak, nézzenek
Színművészei-bábművészet (közös tantárgyak)
Követelmények
Az alapfok elvégzését követően a tanulók
legyenek képesek:
•

alkalmazni a légző-, artikuláló, beszédtechnikai gyakorlatokat

•
alkalmazni a művészi beszéd és a testnyelv kifejező eszközeit, hogy az olvasás során
megértett költői, írói üzenetet sajátjukként tudják átadni a tanulóknak, a közönségnek
•
a szövegelemzésre, és annak megfogalmazására, miért fontos nekik a vá¬lasztott alkotás, és
mit kívánnak azzal üzenni a befogadónak
•
előadni kb. 20 szabadon választott müvet, önállóan és verskompozíció¬ban is (verset és
prózát - népköltészeti és különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó irodalmi alkotásokból
válogatva)
•

legyenek képesek egymás teljesítményét elemezni, körültekintően értel¬mezni

ismerjék:
•
azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, melyeknek segítségével képesek megfejteni
a sorokba, a sorok közé, a sorok mögé rejtett metafo¬rikus üzeneteket
•
a lírai és az epikus müvek előadásmódjai közötti különbségeket (azok ér¬zelmi-gondolati és
eseményes-cselekményes voltának függvényében)
•
azokat az improvizatív, kreatív gyakorlatokat, melyeket az előkészület stádiumában játszanak
a kommunikációs készség fejlesztése érdekében
•

ismerjék a hatásos előadói beszéd komponenseit, tudjanak ilyet készíteni és elmondani

A továbbképző elvégzését követően a tanulók
legyenek képesek (az előbbieken kívül):
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•
megfogalmazni szóban és írásban, hogy az adott mü megírására miféle gondolati, érzelmi
szándék késztette a költőt, írót, s mi az, ami a közvetí¬tő előadót inspirálja a mü tolmácsolására
•

újabb müveket megszólaltatni

•
megalkotni szerkesztésen alapuló egyszemélyes színjátékukat, továbbá partner segítségével
pódiumi térbe helyezni azt (az oratórikus rendezés kívánalmai szerint)
Vers- és prózamondás
ismerjék (az előbbieken kívül):
•
a szerkesztés dramaturgiai és rendezői szabályait, s legyenek képesek azokat alkalmazni saját
szerkesztői, rendezési gyakorlatukban
•
a szertartás funkcióját, szertartásokat, a szertartás-játék összetevőit, s mindezek alkalmazási
lehetőségeit, módjait
•

a szertartás-színház jeles hivatásos és amatőr produkcióit

#
Tananyag Alapfok (1. évfolyam, 1. félév)
VERS-ZENE-JÁTÉK
Cél
Játékélmény kapcsolja a tanulót e tárgyhoz. Nyelvi játékok, hangzó játékok s más készségfejlesztő
játékok a szövegmondáshoz. Most lehet memoriterrel tréningbe hozni az agyat. Szeressenek verset
hallgatni és olvasni. Hangosan is.
Fedezzék fel a ritmusát a műnek, s ismerjék fel azokat a verselemeket, ame¬lyektől a zeneiséget
kapja a költemény.
Legyen több kedves versük, s a maguk nyelvén fogalmazzák is meg, miért éppen azok tetszenek.
Követelmény
•

Sajátítsák el a jó légzés technikáját.

•

Tudják karbantartani hangszalagjukat. Tanulják meg a technikáját.

•

Ismerjenek lazító és koncentráló gyakorlatokat.

•

Ritmus-, hangszín-, hangerő- és más gyakorlatokkal készüljenek a jó szövegmondásra.

•

Találják meg a versben a személyeset.

•

A versek különféle ritmikáját tudják lekopogni, ütőhangszerrel kísérni.

•

Egyénileg és közösen egyaránt mondjanak verset.
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•

Tanuljanak meg több verset, előadáskészre.

Színművészei-bábművészet (közös tantárgyak)
Tartalom
A pedagógus vegye számításba, mi az, amit a gyerekek már tudnak: nézze át az összes harmadikos
tankönyvet, s mindenekelőtt azokból válogasson gye¬rekeknek tetszőt, asszociálhatót, ritmusosat, és
olyanokat, amelyek kiállva is mondhatóak.
A zenei hangzásból is közelíthet a mondandóhoz, de fordítva is. Mi személyes köze lehet a vershez,
ebben segítse a nevelő a gyereket. Al¬kalmazzon neki valót az irodalmi kommunikációs
módszerekből. A jó gyerekversnek több szintű a mondandója. Ilyeneket tanuljanak és ele¬mezzenek
pl. Weöres Sándortól, Kányádi Sándortól, Zelk Zoltántól, Nemes Nagy Ágnestől, Kiss Annától, Kormos
Istvántól és másoktól. A népdalokra is gondoljanak. Külön a szövegükre is.
Alapfok (1. évfolyam, 2. félév)
VERS-SZÍN-JÁTÉK
Cél
A versmondónak meg kell tanulnia, miként lehet hangjával, az úgynevezett művészi beszéddel melyet fokozatosan elsajátít a gyermekversmondó is - festeni, színeket érzékeltetni, képeket
megidézni, miként azt a költők megje¬lenítik a versben. Ahhoz azonban, hogy hangjukkal meg tudják
idézni a versbéli látványt, meg is kell azt a sorokban, sorok között és mögött látni. Fejlődjön
vizualizáló képességük. Ne feledjük, hajói lát a gyerek, jobban ér¬ti a verset, s ami fontos, jobban látja
a versben önmagát, s akkor jobban is fogja azt mondani.
Követelmény
•
Tanulmányozzanak több festői verset, zsánerképet, tájleírót és természeti jelenséget,
változást leíró költeményt. Ebből néhányat (rövidebbeket) előadói szinten.
•

Tanulják meg hanggal érzékeltetni a szín- és képváltozást.

•

Kísérletezzenek: milyen színhez miféle beszédhang, s miféle hangszer hangja illik.

•

Ismerkedjenek saját hangmodulációs lehetőségeikkel.

•

Tudják lefesteni, lerajzolni, színekkel érzékeltetni a verset.

Vers- és prózamondás
Tartalom
Az előbbi programban felsorolt költők neve mellé róják fel klasszikus imp¬resszionistáink nevét is.
Lehet találni pl. Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula, Tóth Árpád versei közt gyermekeknek valókat. A
megközelítés módja, mint az előző félévben. Cselekedtető módon, akár szerephelyzetben kell
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felfedez¬tetni a gyerekkel a vers neki szóló mondandóját. Ezután lehet elkezdeni a hangi
megjelenítést.
Az előkészület stádiumában a tanulók legyenek részesei a csoportos komp¬lex művészetpedagógiai
játékoknak.
*
Alapfok (2. évfolyam, 1. félév)
HOGYAN MONDJUK? TÜNDÉRMESÉTŐL A CSALIMESÉIG
Cél
A tanuló abban az életkorban van, amikor még maga is kedveli a mesét, fel¬tehetően szívesen is
mondja. Olyan helyzeteket kell teremteni, hogy legyen kedve mesélni. Jöjjön rá, hogy másként kell a
prózai meseszöveget mondani mint a verseset, s még ezen belül is másként a tündérmesét, mint a
hazug¬ságmesét, s megint másként a magyar népmesét mint az irodalmi mesét. Tudjanak mesét
elemezni, a mához és a hozzájuk szóló mondandót kibonta¬ni. Tudjanak különbséget tenni a Disneyféle műmesék s a klasszikus mesék közt. Legyenek képesek értékrendet felállítani.
Követelmény
•
Ismerjék meg a legfontosabb mesegyűjteményeket, a magyar népmeséket, az európaiakat, s
távolabbi kultúrák mese-antológiáit.
•

Felvételről hallgassanak népi mesélőket. Találkozzanak mai mesemon¬dókkal.

•
Legyenek tisztában a különféle mesetípusokkal s azok előadási módjával. Ismerjenek
fogalmakat, mint például mitikus mese, legendamese, novel¬lamese, hazugságmese, állatmese,
mesekeret, átvezető formula.
•
Idézzék fel kedvenc meséiket, fogalmazzák meg, miért maradt meg ben¬nük. Számoljanak be
televíziós meseélményükről.
Színművészet-bábművészet (közös tantárgyak)
» Vegyenek részt fantáziafejlesztő kreatív játékokban, közösen alkossanak
mesét, ismerjék az úgynevezett meselánc játékot... • Tanuljanak meg több mesét, minden fajtából
egyet (így kiderül, melyik¬hez vonzódnak leginkább).
Tartalom
Mese-börze. Hozzák el az iskolába mesekönyveiket. Beszéljenek róla. Ki mit mondana szívesen, s
miért. És ki nem, és miért? A követelmény szerint rendszerezzék a mesével kapcsolatos tudnivalókat.
Sajátítsák el a mesélő hangnemet a mesefajták s más, pl. származáshelyi szempontok szerint. A tanár
instruáljon, aztán ők is egymást. Azért is, hogy tanuljanak meg egymásra figyelni.
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A mesélés szerephelyzet, ideje tisztázni a pódiumi jelenlét mikéntjét. Belé¬pünk a mesélő
pozíciójába, de azért, hogy a magunk személyes felismerését is közöljük általa. A rendelkezésre álló
eszköz a mesélő hangja és a test-nyelv.
Nézzenek meg mesefeldolgozásokat, hogy érzékeljék a különbséget a színjá¬ték és az
előadóművészet között. Nézzék meg videóról a pl. a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ TIErendszerü mesefeldolgozásait.
Alapfok (2. évfolyam, 2. félév)
HOGYAN MONDJUNK TÖRTÉNETEKET?
(példázatot, legendát, mondát, anekdotát, viccet)
Cél
Ne csak mesélni, de történetet elmondani is tudjanak. Érdekesen, hatásosan. Jöjjenek rá, hogy ennek
a történetmondó gyakorlatuknak mindennapi éle¬tükben is hasznát veszik. Érzékeljék a történetbeli
váltásokat, a nyelvi fordu¬latokat, a poénokat, s tanulják jól lezárni a történetet. A vidám
történetekre is készítsék fel magukat, a társaságok főszereplőivé válhatnak. (Viccet me¬sélni jól ennek is vannak mesterségbeli fogásai.)
Az epikus történet fordulatainak érzékeltetésére találják meg a beszéd, s a nonverbális
kommunikáció eszközeit. Legyen kedvük felfedezni saját ké¬pességük határát.
Vers- és prózamondás
Követelmény
•
Ismerjék meg a legfontosabb gyűjteményeket, tudjanak azokról, s olvas¬sanak is azokból.
Ismerjék a Biblia példázatait, a magyar szentek legen¬dáit, a magyar történelemhez kapcsolódó
mondákat, a 19. század anekdo¬takincsét, s a viccgyűjteményekből azokat, melyek nekik szólnak.
•
Mindegyik itt felsorolt műfajból tanulmányozzanak egyet-kettőt, és közös elemzés után
tudjanak azokból néhányat elő is adni (kiderül, kihez mi áll közel).
•
Az említett rövidprózák stílusában maguk is írjanak rövid történeteket, s mondják el, vagy
rövid felkészülés után szóban improvizáljanak.
Tartalom
Figyeljék a környezetüket, ki miként mondja el a történetet, azt, ami vele történt. Hogyan mondják
otthon és társaságban? Mutassák be, mi tetszett és mi nem.
Figyeljenek a viccmesélőkre. Fogalmazzák meg, mi a sajátosságuk. Miként hangzik a bibliai példázat
templomban vagy hittan órán. Egy monda felolvasása a tanítási órán. S mindez pódiumon, előadói
körül-mények között. A tanulóban derengeni fog, hogy a tolmácsolás hogyanja el¬választhatatlan a
témától, a szövegkörnyezettől, a körülményektől. Egyik-másik történetet a tanulók játsszák is el.
Rájönnek, mi a különbség a
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cselekvő ábrázolás és az epikus közlés között.

Alapfok (3. évfolyam)
Megjegyzés:
Mielőtt az irodalmi művek vers, próza jellegéből, műfajából adódó elő¬adási módokra
szisztematikusan, félévenkénti bontásban rátérnénk, fon¬tosnak tartjuk, hogy itt a 3. évfolyamon
tudatosítsuk a tanulókban, és kezdjük készséggé mélyíteni azt a felismerést és tudást, amit a műbefogadás és a közvetítés útjának nevezünk. A tanterv szerint az előbbi az el¬ső, az utóbbi a másik félév
témája. Am a gyakorlatban ez össze kell, hogy kapcsolódjon. Az is elképzelhetetlen, hogy minderről
csak elméletben es¬sék szó. A befogadói és közvetítői folyamatot csak gyakorlatban, konkrét művek
közös feldolgozásakor tudjuk elemzés tárgyává tenni. Az eszközök, melyeknek segítségével az
üzenethez jutunk, s melyeknek segítségével az
Színművészei-bábművészet (közös tantárgyak)
üzenetet a tanulóhoz eljuttatjuk, csak így kerülhetnek birtokunkba. Azén is most kell erről
hangsúlyosan tárgyalni, hogy a későbbi évek során a módszer maga, szinte magától értetődően része
legyen a vers- és próza¬mondói munkának. Akkor is, ha a félév programjában a lírai vagy az epi¬kai
művek bemutása szerepel, akkor is ha versről, akkor is ha novelláról lesz szó.
Alapfok (3. évfolyam, 1. félév)
A MŰBEFOGADÁS ÚTJA A SZÖVEGTŐL AZ OLVASÓIG
Cél
Tudatosodjék a tanulóban, hogy az irodalmi mű befogadása nem csak rá¬hangoltság, megérzés
dolga. Művészeti kommunikáció zajlik a szöveg és az olvasó között, melyet a folyamat szakaszos
leállításával, kérdésekkel, felte¬vésekkel, kreatív továbbgondolkozással irányítani lehet. Az irányító
maga a befogadó, illetve a most közvetítőként funkcionáló tanár. A tanuló maga jöjjön rá, hogy a
majd előadásra kerülő szöveget biztosabban veszi birtokba, ha ezzel a módszerrel fejti meg a neki
szóló üzenetet.
Követelmény
•
A jakobsoni kommunikációs modellre épült metodika segítségével dol¬gozzanak fel közösen,
majd később egyénileg előadható műveket. Ez tör¬ténhet tanulói kívánságlista szerint is, de a tanár
szándékából is, neve-lői megfontolásból.
•
Mintegy megelőzve a későbbi évek gyakorlatát, minél több stílusú és mű¬fajú alkotás
szerepeljen a harmadikos programban.
Tartalom
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Jó, ha figyelembe veszik a tanulókat érdeklő műveken túl azokat a szövege¬ket is, melyek a különféle
ötödikes könyvekben szerepelnek. Olvashatnak és elemezhetnek olyan műveket is, melyeknek a fenti
módon történt feldolgozásáról esettanulmány is készült. Az írásos feldolgozás is ta¬nulmányozható.
Vers- és prózamondás
Alapfok (3. évfolyam, 2. félév)
A KÖZVETÍTÉS ÚTJA A MEGSZÓLALTATOTT MŰTŐL A HALLGATÓIG
Cél
Tudatosodjék a tanulóban, hogy előadóként ő maga a közvetítő a szöveg és a befogadó között,
miként a tanár az órán a mű és ő közötte; hogy az előadása akkor válik művészi alkotássá, ha
ugyanúgy személyes mondanivalót hor¬doz, mint az írott mű. Ennek viszont előzménye az az irodalmi
kommuniká¬ciós folyamat, melynek eredményeként ő - a közvetítő - jutott el a szemé¬lyes
mondandóhoz. A következménye maga az interpretálás, a mondandó tudatosan árnyalt
„hangosítása".
Követelmény
•
A személyes mondanivalóval feldúsított irodalmi mű tolmácsolásának legfőbb kifejező
eszköze a művészi beszéd, és az előadó megannyi nonverbális megnyilvánulása. Az előadó tudatosan
kell hogy alkalmazza ezen eszközöket: a hangsúlyt, hanglejtést, hangszínt, beszéddallamot, a tempót,
ritmust, szünetet, a gesztust, a tekintetet, mimikát.
•
A személyes mondandó kifejezésére figyelve vegyék észre a kölcsönha¬tást, ami a mindig
változó üzenet, és a kifejezés eszközeinek alkalmazása között fennáll.
Tartalom
Azokra a szövegekre építsünk, melyeket a tanulók szívesen mondanának, vagy melyeket a pedagógus
fontosnak ítél, de mindenképpen azokat, ame¬lyeket korábban a jakobsoni kommunikációs modell
szerint elemeztek, ele¬meznek.
Gondolni kell azokra a művekre, melyekkel a gyerekek szerepelhetnek isko¬lai ünnepségeken,
pályázatokon, versenyeken.
*
Színművészei-bábművészet (közös tantárgyak)
Alapfok (4. évfolyam, 1. félév)
HOGYAN MONDJUNK LÍRAI VERSEKET?
Cél
Eljött az ideje annak, hogy a versmondó tisztában legyen azzal, milyen ösz- szetevői vagy milyen
feltételei vannak a művészi versmondásnak. A költeményt, melyet szavalni akar, mindenekelőtt
3590

értenie kell. A mü tar-talmi, hangulati és formai elemző megértése előtt a szöveg megtanulására nem
szabad vállalkozni.
A müvet az előadónak saját közlésévé kell avatnia, úgy szólaltatni meg, hogy nyilvánvalóvá váljék,
azonosul a verssel, de önmaga közlendőjét is tolmácsolja általa.
A művet úgy kell megszólaltatnia, hogy érezze a közönséget, akire hatni akar, feltöltődve annak
visszajelzéseitől.
Követelmény
•
A fenti első feltétel álljon a félév munkálkodásának központjában, mind¬az, ami a mü
megértésére vonatkozik. Tartalmi értés alig képzelhető el formai értés nélkül. A kiválasztott verseket
konkrétan mintegy át kell vi¬lágítani, megvizsgálván, elemezvén hallható jellemzőit; ritmusát és a
rí¬met, a szemléletességet adó eszközöket, a hang-, szó-, mondat-, és gon¬dolatalakzatokat, a
szóképeket, s a szóképekhez csatlakozó stíluseszkö¬zöket.
•
A tanulónak rá kell jönnie; nem véletlen, hogy a költői mondanivaló ép¬pen abban a
formában jelent meg. Akkor viszont ezt neki értenie kell. Mert ha nem jól érti, hogy adhatná hozzá
önmagát.
•
Ezek után már megtanulható a vers, és kezdődhet az, ami a tolmácsolóra tartozik: az előadói
eszköztár számbavétele.
•

Tudjanak minél több verset, előadói szinten.

Tartalom
Olyan lírai müvek elemzésére és megszólaltatására kerüljön sor, melyek fel¬lépési alkalmakhoz is
kapcsolódhatnak, osztály- és iskolai ünnepekhez. Le¬gyen köztük dal, elégia és óda, hangsúlyos és
időmértékes vers - a versmon¬dóknak tetsző, hozzájuk szóló müvek XIX-XX. századi jeles költő-inktől.
Vers- és prózamondás
Alapfok (4. évfolyam, 2. félév)
HOGYAN MONDJUK? AZ ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNYTŐL A BALLADÁIG
Cél
Az eddigi programokat továbbépítve, most az hangsúlyoztassék, hogy a köl¬tő szerzői szándéka és a
választott műfaj, forma, kifejezésmód között össze¬függés található. Az elemzés során tisztázni kell,
hogy a verses formával mivé, zeneibbé, színszerübbé, emelkedettebbé, dupla jelentésűvé, elgondolkodtatóbbá, drámaibbá stb. vált-e az epika? Mindezzel befolyásoltatik a versmondói „hogyan
mondjuk".
Követelmény
•
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Előadói szinten tudjanak három müvet.

•
El kell sajátítani egy olyan előadói stílust, amely a prózamondás és a vers-szavalás között van.
Ám ezt megelőzően tisztázni kell, mit üzen a verses epikával az előadó a közönségnek.
•
Az elbeszélő költeményt zanzásítsák a tanulók, a történetét írják le és mondják el prózában,
majd elemezzék a verses szöveget és fogalmazzák meg, mi az a többlet, ami a verses formában írva
található.
•
Az előkészület stádiumában az elbeszélő költeményt jelenítsék meg ri¬porterként,
filmrendezőként, különböző fókuszból, „objektív és szubjek¬tív kamerával". Ezek után kerüljön sor az
előadói tolmácsolás hangbeli, beszédbeli, és más kifejezőeszközének számbavételére, elemzésére.
•
Külön essék szó a népballadák és műballadák tolmácsolásáról, sajátos drámai
előadásmódjáról.
Tartalom
Petőfi és Arany nagy műveire gondolunk először, a János vitézre, a Toldira, de a két óriás más epikus
műveire is. Válasszanak részleteket. De gondol¬hatnak pl. Szabó Lőrinc Tücsökzenéjére, Pilinszky,
Illyés, Kormos István verses meséire, Sinka István, Juhász Ferenc, Nagy László lírai epikájára, és az
egész magyar ballada-termésre a népköltészetben, Aranynál és másoknál az irodalomban.
*
Színművészei-bábművészet (közös tantárgyak)
Alapfok (5. évfolyam, 1. félév)
HOGYAN MONDJUK? A VIDÁM BALLADÁTÓL A PARÓDIÁIG
Cél
A tanuló legyen képes megidézni az élet derűsebb mozzanatait, tudjon ne¬vetni és nevettetni. Vegye
észre, hogy a verses epika különféle műfajaiban is el van rejtve a neki szóló üzenet. Humorba ültetve.
Ismerje fel, hogy a nyelvi-verstani kötöttségek ki is nyitják a humor forrása¬it, kitágítják lehetőségeit.
Az ilyen mű megírása kihívás a szerzőnek, de az előadónak is. Itt is másként kell megszólalni.
Követelmény
•
Azon gyűjtemények tanulmányozása, melyekben vidám hangvételű ver¬sek találhatók.
Válasszanak ezekből is a tanulók, előadásra.
•
Tudjon különbséget tenni a helyzet- és a jellemkomikum között, és jele¬nítse meg ezeket
előadóként is.
•

Érzékelje a stílus- vagy irodalmi paródiák másfajta humorát, és a non¬szensz versekét.

•

A lírai groteszkek tanulmányozása.

•

Vegyen részt olyan drámajátékokban, melyek az élet efféle láttatására nyitottá teszik.
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Tartalom
Keressék meg a magyar és európai irodalomban azokat a műveket, melyek hozzájuk közel állnak.
Vidám népi balladákat, például Csokonai, Fáy And¬rás, Petőfi, Arany, Kosztolányi, Heltai, Karinthy
verseit, Burns, Heine, Morgenstern verseit, a svéd gyermekverseket...
Vers- és prózamondás
Alapfok (5. évfolyam, 2. félév)
HOGYAN MONDJUK? NOVELLÁTÓL AZ EGYPERCESIG
Cél
Novellák tolmácsolásának tanulmányozása és megkedveltetése. Keressék a pódiumon is
megszólaltatható rövidebb alkotásokat! Emlékezzenek a ko¬rábbi évekből a példázat, monda,
legenda, anekdota tolmácsolásával kapcso¬latos élményeikre! Találják meg azt az adekvát előadási
módot, mely az ed¬digi prózamondói gyakorlathoz hozzákapcsolja azt az előadói magatartást, melyet
Brecht javasol a színészeknek, mikor kidolgozza tételét az elide¬genítő effektusról.
Követelmény
•
Utaljunk a 3. évfolyamon elsajátított irodalmi kommunikációs módsze¬rekre. A
megtanulandó novelláknál alkalmazzák ezt a cselekedtető metó¬dust.
•
A novella sajátos típusai szerint alakítsák ki az előadói hangot, s ezen be¬lül gyakorolják a
brechti elidegenítést.
•
Tudatosodjék, hogy minden azért történik, hogy a közvetítő által szemé¬lyessé formált
üzenet eljusson a hallgatóhoz.
•
is be.

Alaposan ismerjen a tanuló öt novellát, különböző stílusút, s egyet elő¬adói szinten mutasson

•
Fontos, hogy a novellamondó visszajelzést kapjon tanulótársaitól. A ta¬nulók kapjanak
szempontokat az értékeléshez.
•
Különösen ügyeljenek arra, nehogy túltengjenek az ábrázolás gesztusai a novella
megjelenítésében.
Tartalom
A kismüfaj nagy mestereinek gazdag gyűjteményeiből mondjanak jellem¬zőket! Említhetjük például
Mikszáthot, Mórát, Móriczot, Kosztolányit,
Krúdyt, Nagy Lajost, Csáth Gézát, Mándy Ivánt, Örkényt, Lázár Ervint...
#
junmuveszei-txwmuvészet (közös tantárgyak)
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Alapfok (6. évfolyam, 1. félév)
HOGYAN ADJUNK SZAKMAI TANÁCSOT? INSTRUKCIÓ ADÁS TÁRSAKNAK
Cél
A versmondó tanuló szerephelyzetben élje bele magát a rendező státuszába! Sajátítsa el
gyakorlatban is a versrendezéssel kapcsolatos szakmai tudniva¬lókat, az instrukcióadás pedagógiáját
és módszerét. Jöjjön rá, hogy ennek a rendezői állapotnak vesmondóként is hasznát veszi: nem
ellenség az, aki instruál. Ne felejtse, ő maga is kerülhet olyan helyzetbe, amikor neki kell rendeznie.
Követelmény
•

Tisztázni kell az instrukcióadás menetét a műelemzéstől a megszólalás hogyanjáig.

•

Szólni kell a pedagógiájáról: nem sérthetem meg, nem alázhatom meg a másikat.

•
Az instrukcióadásra a tanár és a többi tanuló jelenlétében kerül sor. (Elő¬zetesen meg kell
egyezni a játékszabályokban. A szerephelyzetben lévő tanuló-rendező a fő irányítója-e az órának?
Mikor szólalhat meg a peda¬gógus, mikor a társak, mikor mondhat véleményt a versmondó?)
Tartalom
Ennek a félévnek a tartalmát a versmondók és a tanuló-rendezők határozzák meg. A tanár úgy
viselkedik, mint egy játékmester. Most megtapasztalhatja, miként párolódott le eddigi munkája a
gyerekekben.
Ezek az órák kreatív jelenlétet feltételeznek. Előzetesen el kell dönteni, ki kinek a rendezője, ki kit
vállal el és fordítva, s azt is, milyen müvekről lesz szó. A páros munkát közös megbeszélés zárja. S
ezen belül külön joga van a rendezőnek és a versmondónak; hogy érezték magukat, hogy látták
magukat, s hogy vannak megelégedve magukkal?
Vers- és prózamondás
Alapfok (6. évfolyam, 2. félév)
ELŐADÓI STÍLUSIRÁNYZATOK - IDŐBEN AZ ELŐADÓI STÍLUS MEGHATÁROZÓI - JELENBEN
Cél
Legyen ismeretük a magyar szavalómüvészet kialakulásáról, a főbb irányza¬tokról, a jelesebb magyar
képviselők művészetéről. Ismerjék fel az előadói stílusok sajátos jegyeit!
Az is tudatosodjék bennük, hogy a stílust nemcsak a korszak igénye és egy- egy meghatározó
előadóművész személyisége alakítja ki, hanem a minden¬kori relatív szabályozó, nevezetesen az,
hogy az előadó kinek mond verset, hol mondja, miért és miről.
Követelmény
•
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Lemezről, videóról nézzék meg, hallgassák meg előadóművészek előa¬dását.

•

Hallgassák meg költőinket, ahogy műveiket mondják!

•

Menjenek el szavalóestekre, versenyekre!

•

Próbálják ki magukat valóságban, s mintha-módon!

•
Meséljenek gyerekeknek, mondjanak verset napköziben, szólaljanak meg öregek előtt,
vegyenek részt ünnepi műsorban, klubkörülmények között, és színházteremben, függöny előtt.
•
Mintha-helyzetben ugyanazt a verset mondják el több helyszínen, s rá¬jönnek, hogy az
említett szituációk mindegyike más tolmácsolásra inspi¬rál.
•

Tapasztalatukat beszéljék meg közösen.

•
Rögzítsék az előadásukat szalagra vagy videóra, s visszahallgatva, visz- szanézve elemezzék a
teljesítményt.
Tartalom
Előadás szemléltetéssel a szavalómüvészet irányzatairól. Nagy előadó egyéniségek lemezről, videóról.
Kritikaírás előadói estekről, előadói tel jesítményről. Esszé a szavalóművészetről.
Recenzióírás (pl. a Versmondó című lap számairól).
*
Színművészei-bábművészet (közös tantárgyak)
Továbbképző (7. évfolyam, 1. félév)
HOGYAN TARTSUNK HATÁSOS ELŐADÁST?
Cél
Tudatosodjék a tanulóban az élő beszéd, a felolvasás és a szónoki beszéd közti különbség!
Legyen képes hatásos beszéd tartására! Ismerje fel, mennyi haszna szárma¬zik ebből feleléskor,
szóbeli vizsgázáskor.
Tudatosodjék, hogy a jó szónoki beszéd összekapcsolódik elméleti és gya¬korlati felkészüléssel.
Ismerje különböző korok nagy hatású szónokait, azok stílusát, beszédfelépí¬tését, nyelvi kifejezési
módját.
Követelmény
• Elméletben és gyakorlatban építsen fel egy előadói beszédet önmaga által választott témában.
Legyen tisztában a legfontosabb állomásokkal: gyűj¬teni kell anyagot, elővázlatot készíteni, majd az
anyagot elrendezni. A beszédet tudja felépíteni a következő menetrendben: cím, a jóindulat
fel¬keltése, a beszéd indítása, a bevezetés tartalma, tárgyalás és a befejezése. A kidolgozás során
figyelembe kell venni a stíluskövetelményeket, azt, hogy az előadás világos legyen, egyszerű, tömör,
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szemléletes. Tudatosod¬jék benne, hogy a jó szónoknak is rendelkeznie kell helyes légzési
tech¬nikával, helyes hanglejtéssel és kiejtéssel, épp úgy, mint ahogy a vers- és prózamondásnál is
fontos a hangsúly, a hangsúlyozás, hanglejtés és a be¬széd modulációja. De legalább ilyen fontos a
szónok kiállása, mozgása, mimikája, gesztusvilága. És ügyelni kell a külső körülményekre: hol szó¬lal
meg, asztal előtt vagy ülve, szabadon beszél vagy papírról, milyen vi¬lágítás van a teremben. Figyelje
a hallgatóságot, azok türelmét stb.
Tartalom
A nagy szónokok beszédeinek tanulmányozása. A magyar szónokok közül például Pázmány Péter,
Zrínyi, Kölcsey, Kossuth, Deák Ferenc stb. beszédei. Elemezzék mai parlamenti szónokok beszédét!
Készítsék el egyik-másik paródiáját.
Rögzítsék saját előadói beszédüket magnóra, hallgassák újra és elemezzék! Rögzítsék megjelenésüket
videóra, nézzék vissza és elemezzék.
Vers- és prózamondás
Továbbképző (7. évfolyam, 2. félév)
AZ IRODALMI SZERKESZTÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ALAPJAI
Cél
Tudatosodjon bennük, hogy irodalmi müvek szerkesztésével létrehozható „koncertműsor", ám
pódiumi színjáték is. A színjáték szerkesztéssel történt létrejöttének feltételei vannak, dramaturgiai
és rendezői feltételei. Vers- és prózamondóként nemcsak függöny előtt, de irodalmi
összeállítá¬sokban is szerepeljenek. Ők maguk is tudjanak ilyeneket létrehozni. Sajátít¬sák el a
pódiumi dramaturgiát és rendezést.
Követelmény
•

Tudjanak szerkesztéssel pódiumi színjátékot létrehozni, lírai, epikus vagy drámai oratóriumot.

•
Tudjanak társművészetek felhasználásával koncert jellegű irodalmi mű¬sort szerkeszteni.
Legyenek tisztában az oratórikus színjátéktípus játék¬módjával, a hangokra bontással és a
képteremtéssel. Maguk is állítsanak össze meghatározott művekből színjátékot. (A részek azonosak, a
vég¬eredmény - valószínűleg mindenkinél - más lesz. Ezt elemezzék! Miért?)
Tartalom
Ismerjenek szerkesztéssel létrehozott koncertműsorokat és színjátékokat. Olvassanak ilyen jellegű
forgatókönyveket! Tekintsenek meg archív felvéte¬leket és mai oratórikus előadásokat!
Legyen szerkesztéssel létrehozott műsoruk és színjátékuk, akár csoportmun¬ka eredményeként is,
ünnepi alkalmakra: március 15-re, október 23-ra! Ezek
kerüljenek bemutatásra az iskolai nyilvánosság előtt.
*
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Színművészei-bábművészet (közös tantárgyak)
Továbbképző (8. évfolyam, 1. félév)
SZAKRÁLIS ÉS PROFÁN SZERTARTÁSOK HOGYAN KÉSZÍTSÜNK SZERTARTÁSJÁTÉKOT?
Cél
Tudatosodjék bennük: a szertartás az élet része, s a szertartásban való rész¬vétel biztosítja, hogy
cselekvően lehetünk jelen az ünnepben. Ismerjenek szakrális és profán szertartásokat. Vegyék észre,
hogy a szertar¬tásban, miként az oratórikus színjátékban, a kifejezés dominál. Ismerjék a szertartás
dramaturgiáját, és azt, hogy azokban helye van a vers- és prózamondásnak. Figyeljenek fel a zene, a
stilizált mozgás és a szöveg kapcsolódására.
Legyenek tisztában a szavalókórus szerepével, helyével és a csoportos meg¬szólalás funkciójával.
Követelmény és tartalom
•

Ismerj enek egy magyar betlehemes j átékot!

•

Ismerjenek egyházi szertartásokat!

•

Ismerjenek világi, úgynevezett beavatási szertartásokat.

•

Ismerjenek XX. századi rítus-színházi előadásokat: Artaud elképzeléseit és Grotowszkiét.

•

Ismerjék a 70-es évek amatőr színjátszó mozgalmának avantgarde jellegű szertartásjátékait.

•
Készítsenek szertartásjátékot a beavatódás, a valamihez tartozás élmé¬nyének
megerősítésére.
•

Készítsenek forgatókönyvet, és rendezzék meg azt. A résztvevők is ma¬guk legyenek.

Vers- és prózamondás
Továbbképző (8. évfolyam, 2. félév)
POSZTMODERN MŰVEK ELŐADÁSA POSZTMODERN MŰSOR PÓDIUMI DRAMATURGIÁVAL
Cél
Az ezredvég kamasz életérzésének kifejezése magyar posztmodern költői művek előadásával.
Az ezredvég életérzésének kifejezése posztmodern művekből szerkesztett pódiumi színjátékkal. Ezek
ötvözése stílusban illő zeneművekkel és moz¬gásformációkkal.
Követelmény és tartalom
•
A legutóbbi évtizedben megjelent versantológiák, irodalmi folyóiratok, ezeken belül (többek
között) az átmeneti szövegformák, mint például a prózavers és a verspróza tanulmányozása.
•
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Mai költők műveinek előadása.

•
Posztmodern művek felhasználásával, csoportos munkával, a pódiumi dramaturgia
ismeretének birtokában hozzanak létre színjátékot. Szólal¬tassák meg, rendezzék meg!
*
Továbbképző (9. évfolyam, 1. félév)
MONOLÓG A PÓDIUMON DRÁMA A PÓDIUMON
Cél, követelmény és tartalom
A monológ is másként hangzik a pódiumi térben magányosan, mint szituá¬cióban, színpadon. Az
előadói művészet törvényszerűségei érvényesülnek és nem a színházé.
Olyan monológokat szólaltassanak meg, amelyek nekik fontosak, olvassa¬nak drámákat, s maguk
keressék meg a nekik tetsző monológot. A tanár csupán a választékot kínálja.
Színművészei-bábművészet (közös tantárgyak)
Rendezzenek pódiumra drámát vagy drámarészietet, olyat, amelyet általában nem szoktak játszani, s
amelyben fontos a szöveg (pl. Goethe Faustja, Ma¬dách Az ember tragédiája, Lessing drámái,
Németh Lászlóéi, Székely Jáno¬séi).
Elméletben és gyakorlatban sajátítsák el a felolvasó színház szabályait, mi¬ként nő meg a kifejezés
szerepe, s csökken az ábrázolásé. A pódiumi dramaturgia és rendezés szabályai jelennek meg a
felolvasószín¬házban. Erre a következtetésre juthatnak azok, akik ebben részt vesznek, vagy akik ezt
rendezik.
Továbbképző (9. évfolyam, 2. félév)
„AZ ÉN MŰSOROM" EGYMÁST RENDEZZÜK
Cél, követelmény, tartalom
Egy kb. 20-25 perces önálló műsor megszervezése, megtanulása, rendezése és bemutatása, ez a
program. Akik ebben a félévben mutatkoznak be, azok homogén irodalmi anyagból szerkesztenek.
Két tanuló egymást váltva, idő¬ben egymás után dolgozik. Egyik szerkeszt és bemutat, a másik
rendez. A tevékenység kölcsönös. A tanár a főrendező, aki segít, ha kell, mind a szer¬kesztőnek, mind
a rendezőnek. Van egy harmadik társ is, aki a műsor dra¬maturgja és kritikusa. Szóban és írásban is
rögzíti a véleményét. A szerkesz¬tő-előadó szabályos szövegkönyvet készít, a rendező pedig
forgatókönyvet. Hogy miként, azt kell előzetesen megtanulni.
Amit „Az én műsorom" létrehozójának mindenekelőtt tudnia kell, az az, hogy mi is a mondandó,
aminek a kifejezése neki magának fontos, s mi is az üzenet, amiről úgy gondolja, hogy a
közönségének fontos. A szerkesztőnek és rendezőnek együtt kell munkálkodnia tehát, hogy a
szín¬játékbeli közlemény megszülessen és hasson.
A pódiumi dramaturgia és rendezés ismeretében zenét és mozgáskoreográfi¬át is komponáljanak az
alkotók. Jó, ha az előadó tud énekelni, hangszeren játszani.
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A színjáték alapja a teljes magyar- és világirodalom.
*
Vers- és prózamondás
Továbbképző (10. évfolyam)
„AZ ÉN MŰSOROM" EGYMÁST RENDEZZÜK!
Cél, követelmény, tartalom
Az utolsó év első felében folytatódik „Az én műsorom". Most kerülnek sor¬ra azok a szerkesztőrendező tanulók, akik vegyes irodalmi műfajokból és szociografikus és más híranyagokból állították
össze színjátékukat. Akik egyéni közlendő híján nem jelezték szándékukat, azoknak a tanár ad¬hat
feladatokat, s élhet bizonyos szorításokkal is, pl. ötvözzék a humort és a tragikumot, ötvözzék a
dokumentumot és a lírát.
A második félév a betakarítás jegyében zajlódhatik le. Ebben az önmegvaló¬sításnak épp úgy helyet
kell biztosítani, mint az eredményes vizsgát biztosító elméleti összegzésnek.
*
Tárgyi feltételek
(a szemléltetéshez szükséges taneszközök)
•
A vers- és prózamondással, a szavalással kapcsolatos szöveg-gyűjtemé¬nyek és antológiák,
úgynevezett versmondó könyvek, melyek az utóbbi évtizedekben megjelentek.
•
A vers- és prózamondással kapcsolatos történeti áttekintések, elméleti, metodikai művek,
előadóművészek emlékezései, esszéisztikus müvek, vallomások.
•

Az előadóművészet jeles személyiségeinek lemezei, kazettái, videófel¬vételei.

•

Hangfelvételek, melyeken költők, írók szólaltatják meg saját műveiket.

•

Beszédműveléssel kapcsolatos szakirodalom.

•

A szónoki beszéddel, retorikával kapcsolatos szakirodalom.

í> A pódiumi dramaturgiával, a szerkesztéssel kapcsolatos szakirodalom.
•

Irodalmi színpadi gyűjtemények, irodalmi műsorantológiák.

•
Műelemzéssel, irodalmi és más művészeti kommunikációval kapcsolatos szakkönyvek,
esetleírások.
Színművészei-bábművészet (közös tantárgyak)
•
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A komplex művészeti tanításhoz kapcsolódó tanulmányok, cikkek, tan¬tervek.

•

Drámapedagógiai szakkönyvek.

•

A pódiumi műsorok, szertartásjátékok hatását segítő hangzóeszközök, ütőhangszerek.

•

Reflektor és tartozékai.

•

Mozgatható dobogórendszer.

Megjegyzés
A tanterv készítésének meghatározó szempontjai
•

A tanterv féléves bontásban körvonalazza a célt, követelményt és a tar¬talmat (tananyagot).

•

Cím hívja fel a figyelmet a féléves program lényegére.

•

A cím általában a hogyanra utal, a tananyag elsajátításának módjára.

•
A tanterv a célban azt igyekszik megfogalmazni: miféle befogadói és elő¬adói haszon
származik abból, ha a tanuló eleget tesz a követelményben megfogalmazott elvárásoknak.
•

A tanterv a követelményben az úgynevezett elvárásokat rögzíti.

•
A tanterv a tartalomban javaslatot tesz a követelmény anyagára, a mit-re és a hogyan-ra,
gyakorta csak kreatív feladatokra.
•
A tantárgyat tanító pedagógusnak szabadság adatik a tananyag konkreti¬zálásában, s arra is
lehetősége nyílik, hogy a féléves tantervek programját egymással felcserélje.
•
A tanterv minden mozzanatában igyekszik figyelembe venni a tanuló életkorából fakadó
sajátosságokat. E tény befolyásolja magát a tananya¬got és az elsajátítás módját is.
•
A tanterv figyelembe veszi, hogy a vers- és prózamondás a művészeti ne¬velés lehetősége,
ezáltal a pedagógus hathat a tanulóra, a közvetítő tanuló pedig a közönségre, s ez meghatározza a
tárgy tanításának módszerét.
•
A tanterv a vers- és prózamondást a színművészeti oktatás részének, ám önálló művészeti
ágnak tekinti. Hangsúlyozza kifejező jellegét, szöveg¬illetve hangzáscentrikusságát.
Vers- és prózamondás
•
A tanterv jelzi a különbözőséget, ami a versmondás, s ami a prózai mű¬vek mondása között
fennáll. Ám utal arra is, hogy másként kell megszó¬laltatni lírai, és másként epikus alkotást.
•
A tanterv eredendően épít a közoktatás irodalomtanítási anyagára, a mű¬vészetoktatási
intézmény fő tantárgyának neveléscentrikus dráma¬játékaira, továbbá a beszéd- és mozgásgyakorlati
órákon szerzett ismere¬tekre.
•
A követelmény az alapképzés első hat évében a vers- és prózamondás hogyanjára helyezi a
hangsúlyt akkor is, ha a féléves tanterv-bontásokban kiemeli a münemeket, műfajokat, stílusokat, s a
kommunikáció különféle helyzeteit.
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•
A tanterv felkínálja a lehetőséget, hogy a vers- és prózamondás nevelői hatékonyságát
fokozva éljenek a tanulók drámapedagógiai improvizatív játékaival, kreatív gyakorlataival.
•
A tanterv a továbbképzés éveiben új fogalmakkal és tartalmakkal bővül, mint szónoki beszéd,
műsorszerkesztés, pódiumi dramaturgia, szertartás- játék, felolvasó színház, oratórium, önálló est ezzel felkínálja a lehető¬séget arra, hogy a már elsajátított előadói ismeret, készség, tudás
kitágul¬jon dramaturgiai, rendezői ismerettel, s mód nyíljék pódiumi színjátékban való részvételre,
önálló irodalmi műsor készítésére.
•
A tanterv beépítette programjába a középfokú előadó művészi (vers- és prózamondó)
szakképesítés szakmai követelményeiből azokat, amelyek a tantervi anyagnak egyébként is részei
lettek volna, s amelyek által lehe¬tősége nyílik a tanulónak a 10. évfolyam után jelentkeznie az
oklevél¬szerző előadóművészi vizsgára.
Ajánlások, javaslatok
Ajánlott osztálylétszám: maximum 15 fő.
Magasabb létszám esetén megosztott órákat javaslunk.
Javaslat óravezetésre
® Művészet-' ^"ákról lévén szó, a tanárnak arra kell törekednie, hogy partne¬ri kapcsolatba kerüljön
tanítványaival, olyan rendező-pedagógusként, aki tudja, hogy az oktatói munkája nem választható el
nevelési szándékától.
® Magas osztálylétszám esetén indokolt az osztálybontás. 15 fő felett nehe¬zen képzelhető el
eredményes művészeti munka. A vers- és prózamondás
Színművészei-bábművészet (közös tantárgyak)
tanítása gyakorlatra, illetve gyakorlatoztatásra kell hogy épüljön. A kö¬vetkezőképpen:
=> Az osztály jelenlétében, az osztály tagjainak figyelmétől, elemző meg¬jegyzéseitől kísérve zajlik az
egyéni foglalkozás, miként a zenei óra kon, csak nem négyszemközt.
=> Kiscsoportban folyik a tanítás. A feladatot 3-5 fős csapatok készítik elő, s mutatják be az
eredményt az osztály előtt.
=>Nagy- és kiscsoportos feladatok váltják egymást, ha a tanulók szemé¬lyiségfejlesztő gyakorlatokat
végeznek, vagy ha a tanítási dráma mód¬szerével müvet elemeznek. Olyan az óra, mintha azon próba
folynék, rendezőtanár irányításával, résztvevő közönség, kritikusok jelenlét¬ében.
=> A vers- és prózamondást oktató tanár hagyományos irodalmi és nyelvi órákra emlékeztető módon
is dolgozik, amikor poétikai, beszédtechni¬kai, vagy más elméleti jellegű anyagot ad le, vagy foglal
össze.
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=> Számítani kell arra is, hogy a tanulók feladataikat gyakorta otthon végzik, s az órákra az értékelés,
elemzés marad. Ez a metódus műkö¬dik akkor, amikor a tanulók anyagot gyűjtenek, szerkesztenek,
vagy másféle dramaturgiai, komplex művészeti feladatot oldanak meg.
Javasolt értékelési mód
Művészeti tárgyakra (általában) jellemzően az évközi értékelést differen¬ciáltan végezzük el: az
életkori sajátosságoknak és az adott évfolyam rész¬követelményeinek megfelelően, továbbá a műfaji
sajátosságoknak való meg¬feleltetés mellett vegyük figyelembe az egyén és a közösség önmagához,
adottságaihoz, korábbi eredményeihez képest nyújtott teljesítményét, fejlő¬dését, haladását.
A színházi nevelőmunka, illetve a tanulók fejlődésének értékelése opti¬mális esetben a tanulók és a
tanár közös tevékenysége; ennek része az egyén önértékelése, a társak véleménynyilvánítása egymás
munkájáról - az értéke¬lés így szolgálhatja leginkább a munka folyamatosságát és fejlődését.
Az évközi értékeléseknél a lehetőségekhez mérten gyakran válasszuk a kifejtett szöveges (szóbeli,
esetenként írásos) formát. Minthogy a művészeti nevelőmunka jellegéből fakadóan a számszerű
értékelés csak igen korláto¬zott visszajelzéssel szolgálhat, ezért célszerű, ha az egyes félévek, illetve
tanévek végén az osztályzattal történő minősítést megelőzik az elemző beVers- és prózamondás
szélgetések, továbbá kísérik azt a kifejtett szöveges formában, akár írásban is megtörténő
értékelések.
\

A BÁBJÁTÉK TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók a bábjátékot mint komplex kifejezési formát ismerjék
meg a bábkészítés, a bábmozgatás, a (színpadi) játék stb. szintéziseként. Az 1–2–3. évfolyamokon az
egyszerű mozgatási és színpadtechnikai módok megismerése és azok játékos alkalmazása a cél, míg a
4. évfolyamokon a kísérletező, kutató munka és a nagyobb technikai tudást igénylő, esetleg
bemutatóval végződő felkészülés a jellemző.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
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jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására,
színpadi szituációnak megfelelő improvizációra,
a partnerekkel való alkotó együttműködésre,
a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására,
önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldás melletti
döntésének az indoklására, s arra, hogy azt (tanári segítséggel) a megvalósításig végigvezesse.
Ismerje
az animáció útján történő kifejezés sajátosságait,
a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását,
az alapvető bábszínpadi konvenciókat,
az alapvető szakkifejezéseket,
a főbb báb- és színpadtechnikákat.
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BÁBJÁTÉK TANSZAK

A BÁBJÁTÉK TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tanszak általános céljain és feladatain belül az előkészítő képzés speciális célja, hogy a tanulók – a
kisiskoláskor életkori sajátosságainak megfelelően – játékos gyakorlatok keretében sajátítsák el a
legalapvetőbb bábos, drámai kifejezésformákat, törekedve az expresszív alkotóképesség
megőrzésére, illetve fejlesztésére; megtapasztalhassák a bábkészítés, a figurateremtés lehetőségeit;
a megszemélyesítő, önkifejező játék által fejlődjön manipulációs készségük; a bábok mozgatásával,
térbe helyezésével fejlődjön mozgáskoordinációjuk, térérzékelő, kommunikációs és kapcsolatteremtő
képességük.
Az alapfokú képzés során a tanulók a bábjátékot mint komplex kifejezési formát ismerjék meg a
bábkészítés, a bábmozgatás, a (színpadi) játék stb. szintéziseként. Az 1–2–3. évfolyamokon az
egyszerű mozgatási és színpadtechnikai módok megismerése és azok játékos alkalmazása a cél, míg a
4–5–6. évfolyamokon a kísérletező, kutató munka és a nagyobb technikai tudást igénylő, esetleg
bemutatóval végződő felkészülés a jellemző.
A bábjáték tantárgy célja és betöltendő feladata, hogy az egyes részterületekre szakosodott tanulók
tevékenységének érvényesüléséhez teret adjon, évfolyamonként legalább egy bemutatásra szánt
(vizsga-) előadásban összefogja azt, és mindezt a jól megalapozott mesterségbeli tudás művészi szint
felé közelítésének, a művészi érzékenység és látásmód kialakításának szándékával.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
a tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára,
jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és reprodukálására,
színpadi szituációnak megfelelő improvizációra,
a partnerekkel való alkotó együttműködésre,
a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására,
annak felismerésére, hogy egy-egy téma milyen báb- és színpadtechnikai keretek között
bontható ki leginkább,
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arra, hogy átlássa egy-egy báb- és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek határait,
önálló feladatmegoldás esetén témaválasztásának és a technikai megoldás melletti
döntésének indoklására, s arra, hogy azt (tanári segítséggel) a megvalósításig végigvezesse.
Ismerje
az animáció útján történő kifejezés sajátosságait,
a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit,
a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását,
a bábszínpadi konvenciókat,
az alapvető szakkifejezéseket,
a főbb báb- és színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül)
az emberi és technikai tényezők összehangolt alkalmazására,
különféle szerepek megformálására,
az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, munkája során a színpad iránti
alázatra,
a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre,
elméleti és gyakorlati tudása összekapcsolására,
egyes színházi stílusnak megfelelő játékmódra.

Ismerje (az előbbieken kívül)
a darab-, szerep- és előadás-elemzés módszereit,
a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási
lehetőségeiket, a különböző játékstílusokat,
a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségét,
az egyes működési struktúrákat.
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Bábjáték
Készítette:
Szabó Zsuzsa
Granasztói Szilvia
Bábjáték
BÁBJÁTÉK

főtárgy előképző 1-2. évfolyam,

alapfok 1-6. évfolyam továbbképző 7-10. évfolyam
A tantárgy tanításának célja
A tanszak általános céljain és feladatain belül az előkészítő képzés speciális célja, hogy a gyerekek a
kisiskoláskori életkori sajátosságoknak megfelelően játékos gyakorlatok keretében sajátítsák el a
legalapvetőbb bábos, drámai kifejezésformákat, törekedve ezen belül az expresszív alkotóképesség
megőrzésére, illetve fejlesztésére; arra, hogy a tanulók megtapasztalhassák a bábkészítés, a
figurateremtés lehetőségeit; a megszemélyesítő, önkifejező játék által fejlődjön manipulációs
készségük; bábok mozgatásával, térbe helyezésével fejlődjön mozgáskoordinációjuk, térérzékelő,
kommunikációs és kapcsolatteremtő képességük.
Az alapfokú képzés során a tanulók a bábjátékot mint komplex kifejezési formát ismerjék meg - a
bábkészítés, a bábmozgatás, a (színpadi) játék stb. szintéziseként. Az 1-2-3. évfolyamokon az
egyszerű mozgatási és színpadtechnikai módok megismerése és azok játékos alkalmazása a cél, míg a
4-5-6. évfolyamokon a kísérletező-kutató munka és a nagyobb technikai tudást igénylő, esetleg
bemutatóval végződő felkészülés a jellemző.
A bábjáték tantárgynak a továbbképző évfolyamokon célja és betöltendő feladata, hogy az egyes
részterületekre szakosodott tanulók tevékenységének érvényesüléséhez teret adjon, évfolyamonként
legalább egy bemutatásra szánt (vizsga-) előadásban összefogja azt, mindezt a jól megalapozott
mesterségbeli tudás művészi szint felé közelítésének, a művészi érzékenység és látásmód kialakításának szándékával.
Követelmények
Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek:
tanári/rendezői instrukciók mentén végzett munkára
jelenet vagy jelenetsor gyakorlás útján történő eljátszására és repro-duká- 1ására
Bábművészet
színpadi szituációnak megfelelő improvizációra
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a partnerekkel való alkotó együttműködésre
« a bábjáték komplexitásában rejlő lehetőségek felismerésére és alkalmazására
® felismerni, hogy egy-egy téma milyen báb- és színpadtechnikai keretek között bontható ki
leginkább
átlátni egy-egy báb- és színpadtechnika alkalmazási lehetőségeinek határait ® önálló feladatmegoldás
esetén megindokolni témaválasztásukat és a technikai megoldás melletti döntésüket, s azt (tanári
segítséggel) a megvalósításig végigvezetni
ismerjék
az animáció útján történő kifejezés sajátosságait
a bábjáték kultúrtörténeti szerepét, tradícióit
a bábjátékos tevékenység összetevőit, azok egymásra épülését, alkalmazását
a bábszínpadi konvenciókat
az alapvető szakkifejezéseket
a főbb báb- és színpadtec színpadtechnikák elméletét, gyakorlatát
A továbbképző elvégzése után a tanulók legyenek képesek (az előbbieken kívül)
az emberi és technikai tényezők összehangolt alkalmazására
különféle szerepek megformálására
az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára, munkájuk során a színpad iránti alázatra
a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre
elméleti és gyakorlati tudásuk összekapcsolására
egyes színházi stílusoknak megfelelő játékmódra
ismerjék (az előbbieken kívül)
a darab, szerep és előadáselemzés módszereit
a rögzített előadásmód és az improvizációs technika közti különbséget, alkalmazási lehetőségeiket, a
különböző játékstílusokat
a tár~müvészetekkel való kapcsolódás lehetőségét
az egyes működési struktúrákat
Bábjáték
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Előképző
Az alapfokú és továbbképző évfolyamok műhelymunkáját, a bábművészet tanszak programja iránti
érdeklődést, befogadókészséget ebben a képzési szakaszban alapozzuk meg.
Az előképző évfolyamaira fokozottan érvényes, hogy az eszközkészítés és az elkészített tárgy
animálása, mozgatáson keresztül történő megele-venítése szorosan összetartozó, egymást motiváló
tevékenységformák.
A képzés
ismertesse meg a tanulókkal:
a bábkészítéshez használható alapvető technikai fogásokat
bábok, tárgyak mozgatással történő megelevenítésének módját
a karakteralkotás összetevőit (ábrázolás, mozgás, beszéd)
a bábos játék szabad térben történő módjait és egyszerű színpadi terek használatát
fejlessze a tanulók:
animációs látásmódját
beleélőképességét
lényegkiemelő, karakteralkotó képességét
improvizációs készségét
ösztönözze a tanulókat:
a bábkészítéssel, bábmozgatással való kölcsönhatás kialakítására
csoportos alkotóforma gyakorlására
az alkotótársakkal való toleráns magatartásra
biztosítson lehetőséget:
a kisgyermekkori befogadói magatartástól elindulva a műfaj műhelytitkaiba való lépésenkénti
bevezetésre
életkornak, adottságoknak és érdeklődésnek megfelelő feladat elvégzésére
különböző színpadi karakterek megformálására
csoportos bábjátékos feladatok végrehajtására
bábszínházi előadás megtekintésére
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*
Duumuveszei
Tananyag
Bábjáték
Kézjátékok, kéz-árnyjáték
A kéz, az ujjak tudatos használatát, s egyúttal lazítását segítik. A formai azonosságok (pl. csiga) vagy
az ábrázolt élőlény mozgáskarakterének ábrázolásával lényegkiemelésre késztet, az egyszerű
megoldások felé vezet. Diavetítővel megvilágítva (ld. pontfény-technika) a keletkezett árnyképek a
tér és a sík egymáshoz való viszonyulását mutatják.
Témajavaslat:
=> növény- és állatábrázolások (egyénileg és csoportosan) Játék ujjbábokkal, minibábokkal,
gyűszűbábokkal
Az ujjak, a kéz finommozgását fejlesztik. A megalkotott - tenyérben is elférő -, ujjakra húzható kis
figurák kicsinységük, parányi mivoltuk miatt igen közel állnak a gyerekekhez.
Rövid idő alatt elkészíthetők, így a játék és készítés időben nem válik szét. Témajavaslat:
=> népköltések (pl. Hol jártál, báránykám ?; Én elmentem a vásárba) => ringatók
=> versek (pl. Zelk Zoltán: Párbeszéd) => A kesztyű (orosz népmese)
A bábkészítéshez felhasználható anyagok:
• pl. a parafa- és pezsgősdugó, ping-ponglabda, gyufásdoboz, filc, fagolyó,
papír, textil stb. Technikák: ragasztás, vágás, illesztés, varrás.
Játék terménybábokkal, termésbábokkal
A természet megismerése, a népi hagyományok - a régi falusi gyermekjátékok - újraélesztése és a
környezeti nevelés szempontjából is fontos, hogy gyakran készítsünk termény- és termésbábokat. Az
a legjobb, ha a szabadban dolgozunk, ha a gyerekekkel együtt gyűjtjük be az anyagokat.
Témajavaslat:
=>pl. Arany László: A kóró és a kismadár; Rákos Sándor: Mesebeli madár; Weöres Sándor: Kutyatár
Bábjáték
A bábkészítéshez felhasználható anyagok:
pl. fű, fa, faágak, virágok
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a zöldségek közül általában az almát, körtét, narancsot, krumplit, hagymát, uborkát, káposztát stb.
használjuk fel
Rögzítési módok: a terményeket hurkapálcikával tűzzük össze, ragasztással rögzítjük.
Ügyeljünk arra, hogy a kiegészítő, díszítő elemek (pl. a szemek, haj, ruházat stb.) is természetes
anyagból legyenek.
Az elkészült figuráknak adjunk fantázianeveket, a gyerekek határozzák és alkossák meg azt a
képzeletbeli, mesebeli helyet vagy hátteret, ahol a báb megjelenik.
Játék síkbábokkal
Hagyományosan egy-egy hurkapálcára ragasztott, előzőleg kivágott gyermekrajzot, ábrát
alkalmazunk síkbábként, illusztrálás céljából.
Hátránya az, hogy a bábozó kisgyerek csak a figura hátát látja, ezért érdemes sokféle méretű, kisebbnagyobb, kétoldalas síkfigurát készíteni (ld. zacskóbábok).
Témajavaslat:
=í>pl. A két kicsi kecske; Zelk Zoltán: A három nyúl; Hárs László: A világot járt kiscsacsi
A bábkészítéshez felhasználható anyagok:
különféle színes kartonok, hullámpapír, színes fólia és újságpapír, textil, tapéta stb.
A kisgyerek találja meg a figura karakterét a sík báb kontúrja által, ezt a megfelelő színek, textúrák,
alapanyagok kiválasztásával tegye jellegzetessé, egyedivé.
A térhatásokkal többféleképpen is kísérletezhetünk, pl.
=> A legyezőfarkú papírmadárral (harmonikahajtogatással). => Hajtogathatunk origami figurákat is,
pl. halacskákat; ezeket papírdoboz
akváriumba helyezve, cérnaszállal mozgathatjuk. => Egyszerű módon is térbe kerülhet a síkfigura: jó
példa erre az, amikor lyukat vágunk a két szélére vagy a közepébe, és ott dugják ki ujjaikat a
gyerekek, ezáltal az ujjakból lábak, kezek, mancsok, pl. az elefántnak ormánya lesz.
Bábművészet
Készíthetünk hatalmas síkbábokat is: körberajzolják egymást a gyerekek, ezáltal óriásfigurákat
alkotnak, kivágják, kifestik azokat, továbbá a nagy méretű síkfigurákat a gyerekek is viselhetik.
o Organikus módon teret is kaphatnak a síkbáb-figurák: pl. száraz gallyakra, fácskára lógathatjuk fel
színes papírmadarainkat!
Játék fakanálbábokkal
Témajavaslat:
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=> népdalok - tánc, ritmikus mozgás
Fakanalakat öltöztetünk fel, úgy, hogy a figurateremtés folyamán alkalom legyen:
különféle textíliák (pl. vászon, műszálas anyag, selyem, flanel, bársony, filc stb. anyagok)
összegyűjtésére, tapintással való megismerésére, alkalmazási lehetőségeinek megbeszélésére (pl.
milyen anyagot használunk);
jellegzetes ruhadarabok elkészítésére - szoknya, blúz, ing, nadrág, palást, kendő stb. kivágására és
kötözéssel, ragasztással, egyszerű öltéssel való rögzítésére;
karakterfigurák készítésére: emberfigurák (pl. fiú, lány, tündér, boszorkány, királyfi stb.) és állatok (pl.
erdei állatok, a baromfiudvar lakói stb.), a mesék, illetve a mindennapok és az egyéni fantázia
világából;
színek használatára a karakterábrázolásban;
egyszerű, stilizált arcábrázolásra.
Alkalmazzunk arc nélküli figurákat is, így a képzelet, a fantázia szabad teret kap.
Játék plasztikus bábokkal
Alapanyaguk a környezetünkben található (pl. kidobásra szánt) használati tárgyak, amelyek könnyen
bábfigurává alakíthatók.
Témajavaslat:
=> állatmesék, pl. Tolsztoj: Az oroszlán és az egér; Az oroszlán és a róka; A róka meg a rák
=> válogatás a világ népmeseirodalmából, pl. A kutya és a gyík (afrikai népmese); A jaguár és a
kecskebak (brazíliai indián népmese) => magyar népmesék, pl. Ilók és Mihók; A rászedett ördög
Bábjáték
Doboz-, guriga- és hengerbábok (pl. összegyűrt újságpapír, fólia, feliratos dobozok)
Kidobásra szánt tárgyakból, (szó szerinti) szemétből is készíthetünk figurákat, kompozíciókat, így
expresszív alkotások jöhetnek létre.
Feleljünk meg az anyagszerüség követelményeinek; tehát például papírbábot lehetőleg papírral,
műanyag bábot műanyaggal, textil figurát textillel (gyöngygyei illetve gombszemmel) stb.
dekoráljunk!
Készítsünk egy-két szereplős dobozszínházat, bele kis díszleteket, kellékeket! Ebben a léptékben
alkotva, játszva, kisméretű bábszínházakat hoznak létre a gyerekek. A babaszoba, a babaház-világ
megfelelő bábszínházi változatát kreálják, élik meg vele. A parányi színpad szuggesztív jelenetek
bemutatását is lehetővé teszi; a kisméretű figurák megalkotásával sűrített térhatás, drámaiság
keletkezhet a dobozszínházban.
3611

Játék rögtönzött zacskóbábokkal
Gyorsan elkészíthető figurák. Megalkotásuknál törekedni kell a stilizáltságra. Témajavaslat:
=> Pl. Hogyan cserélt barlangot az ürge és a medve? (norvég népmese)
Az ábrázolásnál törekedjünk a lényegkiemelésre. Felhasználható anyagok: különböző méretű
papírzacskók, színes kivágópapírok, papírhulladék, színes ceruza, zsírkréta stb.
Játék álarcokkal, maszkokkal
Az álarc az „ál-orca" szóból származik (orca = régiesen arc). Témajavaslat:
=> pl. Kígyós Jancsi (népmese) - az állatbőrbe bújás motívuma
Az álarc készülhet papírból, textilből, bőrből stb. A műanyagot merevsége miatt szándékosan nem
soroljuk ide.
Fontos, hogy a szem és az orrkivágások a megfelelő helyen legyenek!. Mielőtt munkához látunk,
mutassunk be eredeti, ősi pl. busómaszkokat (diáról, fotóról), beszélgessünk ezekről, eredetükről:
milyen anyagból vannak, mit ábrázolnak.
Az alapformák elkészítése után tervezzük meg a karaktereket.
Bábművészet
A kivitelezés során alkalmazott nyersanyagok: raffia (szakáll), bőr (orr), selyem (arc) stb.
A maszkos játékoknál alkalmazzunk olyan megoldást is, amikor nem takarják el az arcot, hanem
jelzésszem stilizált formákat (füleket, szemeket) illesztünk a fejtetőre (papírból papírpánttal, illetve
textilből sapkaszem varrással).
Játék marionettbábokkal
A zsinóros marionett bábot (a szó - marionetti - „máriácskát" jelent franciául) már a kicsik is ismerik.
Témajavaslat:
=> Nemes Nagy Ágnes: A madarak => Aesopus: A madár és a denevér => A három pillangó (népmese)
Csak a legegyszerűbb, az ún. egy pálcás marionettet készítjük el.
síkbáb technikával (úgy, hogy felülre ragasztjuk a pálcikát)
plasztikus hengerfigurával
*
Bábmozgatás
A báb típusának, jellegének, méretének megfelelően kell kézben tartani, illetve kézre húzni a
figurákat.
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Ismerkedő játékok
Alakítsuk át a termet, menjünk ki a szabadba, hiszen a rögtönzött, mozgásos játékokhoz sok hely kell!
A bábozás, mint újszerű, vonzó tevékenység alkalmas arra, hogy összerendezze a kisgyerek mozgását.
Fontos a bábfigurával való spontán - minél több testrészt megmozgató - aktivizáló játék.
A kiszámolok, az énekes vagy felelgető játékok, a folyamatmesék, tréfás versek stb. kiválóan
dramatizálhatóak bábfigurákkal. Sokféle, jellegzetes ember- és állathang, továbbá mozgásfajta
bemutatására adnak lehetőséget, valamint a kifejező bábtartás játékos gyakorlására.
1 A középkori - templomi - Mária-figurára utal a szó.
Bábjáték
Kiscsoportos, páros, illetve egyéni játékok Épülhet:
rögtönzésre
irodalmi anyag kötött feldolgozására
A bábfoglalkozás előtt végezzünk pár perces lazító és bemelegítő gyakorlatokat, amelyek az egész
testet, kiemelten a kezeket, ujjakat mozgatják meg. A lazító gyakorlatok elősegítik, hogy a
bábfoglalkozásba bekapcsolódó kisgyerek rá tudjon hangolódni a bábokkal való - finom mozgást
igénylő - játékra. Variációk, ötletek a lazító gyakorlatok végzéséhez:
vállmozgatás, felső karral való körözés, nyakdöntések, az egész test kilazí- tása, pl.: „változzunk
rongybabává, lóbáljuk kezünket-lábunkat!"
csuklómozgások előre, hátra, jobbra, balra, körbe
ujjgyakorlatok: egyenként, majd párosával mozgatjuk meg valamennyi uj- junkat, körözzünk velük
stb.
Bábmozgatási alapgyakorlatok
Ide soroljuk mindazon mozgásokat, mozdulatsorokat, amelyek az adott - alkalmazott - bábtípussal
bábfajtával bemutathatóak, amelyet a kisgyermek játékos formában, könnyűszerrel elsajátíthat.
A bábfigurákra jellemző mozgásokat rögtönzött szövegre, vers, mondóka ritmusára, zenére, dalra
(vagy épp némajáték keretében, csendben) végezzük. Előre állítsunk össze játékos gyakorlatokat:
Merevmozgású síkbábok, fakanál/pálcás (botos) bábok mozgatásánál:
ballag, sétál, szalad
jobbra-balra dől
táncol, lassít, körülnéz, megáll, továbbmegy
tologat, húz valamit
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figyel, tekintettel követ
lefekszik, felkel stb.
Tárgybábok, térbeli figurák mozgatásánál:
(asztali játék)
mozgatás tologatással
térirányok alkalmazása
karakterek megformálása
Bábművészet
Kiléphetünk az asztali léptékből is, pl. a használati tárgyak (tölcsér, seprő, konyhai edények,
iskolaholmik: táskák, füzetek, stb.) elevenedhetnek meg a gyerekek kezében, jelenetekké
rendeződve, ún. tárgyanimációs játékká válva.
Marionett mozgatásánál:
táncoltatás zenére
könnyed, légies mozgások
lépések súlya
Zacskóbábok mozgatásánál: (amelyekbe a tenyeret kell bedugni)
Mozgatási lehetőségei jól alkalmazhatóak a kisgyerekek bábjátékában, ahol főként a figurák
karakteres mozgásának ütemét, ritmusát érdemes gyakorolni, pl.:
gyerek (gyors, tipegő járástípus)
idős ember (hajlott háttal tipegő, de fáradt tempójú járásritmus)
kövér ember (lassú, jobbra-balra döccenő járás, gyakori megállással, pihenéssel)
büszke, gőgös ember (méltóságteljes ritmusú járás, mintha a báb nyaka merev lenne)
álmos ember (fejét lefelé hajtva, ásítozva, lassan megy) stb.
Az állatok járását is jelenítsük meg: a béka ugrál, a medve cammog, a róka sompolyog, a ló vágtat, a
madár repül stb.
Zenés játékok
Etűdök szabadon választott klasszikus és/vagy mai művek egy-egy részletére. Szempontok:
a ritmus (a lassú és a gyors)
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dinamikai különbségek
a zenei stílus
Etűdök énekelt dalokra, zeneszámokra, illetve furulyaszóra, dobszóra, zongo- rakíséretre stb.
Térérzékelésre, térkitöltésre irányuló gyakorlatok
A bábmozgatásban való jártasságot a paravános, illetve paraván nélküli játékok térérzékelésre,
térkitöltésre irányuló gyakorlatai egészítik ki: a bábfigura megjelenése, eltűnése a térben a
díszletelemek használata (pl. bemegy a házba,
Bábjáték
kinéz az ablakon stb.) a kellékek használata (pl. a báb terhet visz a vállán, leteszi, felemeli stb.; a báb
kezében tart valamit - fakanalat, kardot, seprőt stb. -, amit használnia kell...).
Az egyszerű díszletelemek használata a bábozás kezdeti szakaszában spontán módon kötődik a
játékszituációhoz.
A térérzékeléssel kapcsolatban fontos a testséma kialakítása.
Testséma
A környezetben való tájékozódáshoz az első kiindulópont saját testünk. Fontos, hogy testrészeink,
mozdulataink tudatos irányítására képessé váljunk.
Állítsunk össze játékos gyakorlatokat az egyensúlyérzék, a térirányész-lelés, a látás, a hallás, a
tapintás stb. fejlesztésének céljából!
Aki nem tájékozódik jól a térben, aki nem érzékeli jól a környezeti jelenségeket, attól nem várható el,
hogy jól mozogjon, jól töltse ki a teret a bábszínpadon a későbbiek során.
*
Példák az előképzőhöz (folyamatos feldolgozásra)
Példák kézjátékokra (növények, állatok, emberek)
NÖVÉNYEK:
=> fű, virág - csoportosan rét => a növények növekedése
=> viselkedésük környezeti hatások következtében
eső - növekedés
nap - erővel telítődés
tikkasztó nap - kiszáradás
szellő, szél, vihar - fokozatok érzékeltetése
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NAP, ESŐ ábrázolása (hanghatással összekötve, esőkopogás) EMBER:
alapvetően kétféleképpen:
=> két ujjunkon járó (lefelé tartott kéz)
csuklón „álló", keze és feje van (felfelé tartott kéz)
Bábművészet
ÁLLATOK:
=> kukac, csiga, hangya, lepke stb. => béka, hal, kígyó, sün
=> kacsa, sas stb. (madarak egy illetve két kézzel)
egyszerű kellékhasználat: pl. a hangyák élelmet szállítanak a hangyabolyba; a sün hátára veszi az
almát
(Ezek a gyakorlatok játékos formában helyettesítik a kéz- és ujjlazító gyakorlatokat.)
Példák kézjátékokra: ujjbáb és gyűszűbáb használata
A legfőbb karakterjegyekkel ellátott bábok versek, mondókák mozgásos megjelenítésére alkalmasak.
Segítenek abban, hogy csak a használatban lévő ujjakra koncentráljunk, a többit „semleges" állapotba
helyezzük.
Népmesék feldolgozása
Tündérszép Ilona és Árgyélus (a hollóvá változó tündérlányok motívuma) Feldolgozás módja:
A mese szerkezeti elemeire bontásával egy-egy mesei motívum, később epizód eljátszása. Célszerű
hasonló témakörű mesék elemzése során az egymásra építhető motívumokat kiválasztani, azokat
játékimprovizációk során epizódokká alakítani. Éljünk a mese műfaji sajátosságával: szerkezeti elemei
szűkíthetők, bővíthetők, elhagyhatók vagy mással helyettesít-hetők (improvizációs készség
fejlesztése).
Eszközök a játékhoz:
botbábok, fakanálbábok
Készítésük:
egyszerű technikákkal (kötözés, ragasztás, esetleg varrás), hulladék textíliák, gyűjtött fadarabok
felhasználásával
Méretük:
10-20 cm között, hogy könnyen megmunkálhatok, kézben foghatók legyenek
Az átváltc-ó bábu készítéséhez szükséges:
3616

fejenként 1 db kb. 20 cm-es fadarab (pl. bodza)
10 x 30 cm fehér csipke vagy textilhulladék
10 x 30 cm fekete textilhulladék
olló, tű, cérna, esetleg gyöngyök a díszítéshez
Bábjáték
A készítés menete:
előbb a fehér, majd a fekete anyagot rögzítjük - húzott szoknyaként - a bot derekára úgy, hogy egyik
irányba állítva a fekete, másik irányba állítva a fehér legyen felül
® a bot két végén kis foltban lekaparjuk a kérget (tündér/holló arc) A játék menete:
körben járva kialakítjuk a tündérekre/hollókra jellemző mozgásokat (séta/repülés), hangokat
(ének/károgás)
az átváltozásokat ide illő varázsszöveggel/dallal kísérjük (ismert szöveg alkalmazása vagy magunk
által írt)
Élet Tündérországban:
miben hasonlít és miben különbözik a földi lányokétól
lakhely (pl. felhőn)
mozgásuk (könnyed, légies)
mozdulataik (fimonkodóak)
ételeik, italaik (fénysugár, manna stb.)
játékaik (gyermekjátékok közül választani)
szokásaik (pl. éjjelente a földre szállnak)
A szükséges eszközök elkészítésével a következő alkalommal az aranyalmalopás, illetve az aranyalmát
termő fa őrzésének motívumaival bővíthető a játék.
*
Alapfok
A bábjáték tárgy tanterve épít a technikai alapokat nyújtó tantárgyakra (bábkészítés, bábmozgatás).
A tananyag gerincét, főbb irányát bemutató tanterv szükség szerint kiegészítendő: egyes bábtípusok
és színpadtechnikák a képzési szintnek megfelelően többször is visszatérhetnek, pl. kézjáték, botbáb,
pontfc::y megvilágítással történő árnyjáték stb. egyszerűbb és bonyolultabb formái. Indokolt esetben
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- a fokozatosság elvének megtartásával - az egyes technikák megismertetésének sorrendje
felcserélhető.
Bábművészet
A képzés
ismertesse meg a tanulókkal:
a bábjáték műfaji sajátosságait
a bábjátékos tevékenység főbb összetevőit
a bábjátszás során végbemenő alkotómunka fázisait
a bábszínpadi játék konvencióit
az egyszerű bábtechnikák és bábszínpad-technikák alkalmazási lehetőségeit
a bábjátékkal kapcsolatos szakkifejezéseket
fejlessze a tanulók:
animációs látásmódját
beleélőképességét
karakteralkotó képességét a bábmozgatás, színpadi ének-beszéd és bábkészítés tantárgyak
szintéziseként
improvizációs készségét
önálló feladatmegoldó képességét
önálló véleményalkotó képességét
ösztönözze a tanulókat:
elgondolások és történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára, megjelenítésére
a bábkészítéssel, bábmozgatással való kölcsönhatás kialakítására
csoportos alkotóforma gyakorlására
az alkotótársakkal való toleráns magatartásra
(A 4. évfolyamtól:)
kísérletező szemlélet kialakítására, a műfaj határainak keresésére
a társművészetekben való alapvető tájékozódásra és az azokban rejlő lehetőségek keresésére,
felhasználására
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a társművészetekhez tartozó kifejező eszközeik fejlesztésére - elsősorban a hangszertudás,
mozgásművészetek, képzőművészet (festészet - szobrászat) vonatkozásában
szakirodalom, szaksajtó tanulmányozására, a társművészetek területén is biztosítson lehetőséget:
az előadói, alkalmazói magatartás és a művészi látásmód kialakítására a bábjáték kifejező
eszközeinek segítségével
Bábjáték
a bábjáték, mint komplex művészeti ág megismeréséhez
a bábművészet kultúrtörténeti áttekintésére
életkornak, adottságoknak és érdeklődésnek megfelelő feladat elvégzésére
különböző színpadi karakterek megformálására
egyéni és csoportos bábjátékos feladatok végrehajtására
önálló kezdeményezések (tanári segédlettel) kidolgozására, az abban szerzett tapasztalatok
értékelésére
alkalmanként más évfolyamok (képzési szint) tanulóival történő együttműködésre (pl. részfeladatok
egy nagyobb apparátust igénylő előadásban)
alkalmanként más művészeti ág képzésében résztvevő tanulókkal való együttműködésre (pl.
díszletkészítés - vizuális tagozat, zenei közreműködés - hangszeres osztályok)
*
Tananyag Alapfok (1. évfolyam)
félév
Bábtáncoltató betlehemezés - titiri játék Témajavaslat:
=> szatmárcsekei bábtáncoltató betlehem
Játék botbábokkal Témajavaslat:
=> népmesei motívumok feldolgozása
félév
Asztali bábjáték (hátulról pálcával vagy kézzel mozgatott figurák). Egyszerű díszletek használata.
Témajavaslat:
=>magyar népmesék (pl. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj; A félig nyúzott
bakkecske; A három kívánság) =>Mosonyi Aliz: Szekrénymesék
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Zsinóros asztali bábtáncoltatás Témajavaslat:
lovagi torna (ld. Példák 1.)
Bábművészet
Alapfok (2. évfolyam)
félév
Maszkos, alakoskodó játékok Témajavaslat:
dramatikus népi játékok: Turkajárás, medve vagy gólya alakoskodás => primitív népek maszkos,
kultikus szertartásai (pl. népmesei-mondai hősök küzdelme az alvilági erőkkel)
félév
Botbáb (alulról, paravánsíkon mozgatott) Témajavaslat:
=> állatmesék (pl. Heltai Gáspár: Fabulák; La Fontaine állatmeséi) => megzenésített versek (pl.
Weöres Sándor: A tündér) => műmese-feldolgozások (pl. Mészöly Miklós: Palkó és szamara; Lázár
Ervin: A hétfejű tündér)
=> eredetmondák (pl. válogatás magyar, germán, kelta mondákból)
*
Alapfok (3. évfolyam)
félév
Tárgyanimáció (játék tárgyakkal, a tárgyak átalakítása nélkül) Témajavaslat:
=> magyar népmesék (ld. Példák 2.)
=> Grimm-mesék (pl. Hófehérke és a hét töipe, Csipkerózsika) ==> tárgyjáték lábbelikkel (ld. Példák
5.)
félév
Merev pálcás, kétzsinóros marionett Témajavaslat:
=> Mátyás-mesék (pl. A budai királyválasztás, Az okos lány)
Bábjáték
=> Versek megjelenítése (pl. Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz; Svéd gyermekversek az Ami a szívedet
nyomja c. kötetből) => Michael Ende: A kis rongy-paprikajancsi => bajvívó jelenetek (ld. Példák 4.)
Alapfok (4. évfolyam)
félév
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Óriásbábok (mozgatás botokkal, alulról), óriásmaszkos-jelmezes figurák Témajavaslat:
=> görög mitológiai történetek (pl. Daidalosz és Ikarosz) => Dávid és Góliát => Szent György és a
sárkány => Petőfi Sándor: János vitéz (részletek)
félév
Vegyes technikájú bábok (alulról, felülről, hátulról való mozgatás) Témajavaslat:
=> magyar népballadák (pl. Görög Ilona, Kőműves Kelemen)
témák a világirodalomból (pl. Jonothan Swift Gulliver-történetei; Milne: Micimackó) => zenés
koreográfiák => Csukás István: Ágacska => Erich Kästner: Május 35
*
Alapfok (5. évfolyam)
I. félév
Kézjátékok Témajavaslat:
=> természeti jelenségek
száj szinkron => kézpantomim (ld. Példák 6.)
Bábművészet
II. félév
Kesztyűs bábjáték Témajavaslat:
=> Tradicionális vásári bábjáték: Vitéz László-történetek (pl. Az elátkozott
malom); Punch és Judy, Guignol és Polichinelle stb. (Id. Példák 7.) => Weöres Sándor: Csalóka Péter
*
Alapfok (6. évfolyam)
félév
Indonéz árnyjátéktechnika Témajavaslat:
=> A kis gömböc (népmese)
=> Táltosok küzdelme - népmeséinkből (Id. Példák 8.)
=> Csatajelenetek - történelmi mondák (ld. Példák 9.)
=>Bál XIV. Lajos udvarában - sziluett-technikával (ld. Példák 10.)
=> Weöres Sándor: Az éjszaka csodái
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=> Balázs Béla: A fekete korsó; A halász és a hold ezüstje
=> Michael Ende: Ofélia árnyszínháza
félév
Mechanizált tárgybábok Témajavaslat:
=> Lewis Carrol: Alice Csodaországban => Kiss Anna: Dömötörkor => Cervantes: Don Quijote
(részletek)
Bábjáték
Példák
Lovagi torna - zsinóros asztali bábtáncoltatás a XII. századból (ld. „Hortus deliciosum" kódex); páros
játék
Az ősi bábtáncoltatási technika és a játék kulturális vonatkozásainak megismerése. Korabeli, stilizált
síkábrázolás (ld. Csukovics Enikő: Királyi gyermekek - gyermek királyok).
Népmesei hősök küzdelme az alvilági erőkkel (pl. királyfi és a három- vagy hétfejű sárkány - csoportos
játék) - játék botbábbal, maszkkal
A királyfi és az alvilági őserőket képviselő sárkány megjelenítése:
királyfi: jelzésszerűen öltöztetett fadarab (ld. 3. évfolyam)
sárkány: maszkos élő alak (három-hét játékos együtt, mint megtöbbszöröződött ember-erő)
Szabad térben játszandó a stilizált mozgással megjelenített küzdelem: az erőpróba fokozatai. Fontos
a sárkányt játszók együttműködése. Felkészítő gyakorlatok: a sárkány mozgása, hangja
Vajaspánkó (dramatikus játék tárgyakkal) Szempontok a kiválasztáshoz:
anyaghasználat szerint különüljön el: => biztonságos/otthon
=> ismeretlen/vadon
méretarányosság
szükséges funkciók (az állatoknak legyen szája)
anatómiai egyezések
balesetmegelőzés
Példa tárgyak kiválasztására a szerepek szerint:
fa: erős, de nem rideg => ház: vesszőskosár
=> apó: használt főzőkanál
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:=> anyó: használt főzőkanál, kisebb
fém: erős, rideg
=>nyúl: ollós süteményesvilla => farkas: krumplinyomó
Bábművészet
=> medve: kisebb fazék fedővel => róka: hagyományos kézi mákdaráló
só-liszt gyurma: képlékeny
=> vajaspánkó: só-liszt gyurma
Bajvívó-jelenetek Shakespeare drámáiból - kétzsinóros marionettek (páros játék)
A megfelelő ízesülésekkel és súlyozásokkal elkészített bábváz, korhű jelmezbe öltöztetve. A mozgatás
a vívás stilizált mozdulatai mellett a kor viselkedési szokásait, és a hős jellemét is tükrözze.
Realisztikus és irreális elemek keveredhetnek a marionettjáték sajátos lehetőségeiből adódóan.
Karakterek - groteszk tárgyjáték lábbelikkel (kiscsoportos színpadi játék) A kiválasztott cipők-lábbelik
viselőjüket személyesítik meg.
csizma - népitáncos, pl. legényes
gyerekcipők - óvodások körtánca
szteppcipő - színpadi táncos
„menő cucc" - diszkótáncos
alkalmi női/férfi cipő - társas táncokhoz
balettcipő - klasszikus balett-táncos stb.
Szisziiphosz „ármányos sziklája", kézjátékkal (szóló játék)
A Holtak Bíráinak büntetése Sziszüphosz gaztetteiért (ld. Görög mítoszok). Kéz-emberkével játsszuk
el, ahogy Sziszüphosz a parancs értelmében megpróbálja a hatalmas sziklát a dombtetőre felgurítani.
Amikor már majdnem felér a csúcsra, nem bírja tovább a nehéz súlyt, s az ármányos szikla
visszahengerbucskázik a völgybe. Fáradtan fölhozza onnan, azután kénytelen elölről kezdeni az
egészet.
A példa a külső-fizikai és belső-lelki küzdelem bemutatására alkalmas.
Vitéz László és az ördög - vásári bábjáték kesztyűs bábbal (páros vagy szóló játék)
Bábjáték
Valódi „közelharc" puszta kézzel és segédeszközökkel (bunkósbot, palacsintasütő stb.). Stilizált
mozgás, kellékhasználat, a színpadi tér használata (rejtőzés, hátbatámadás, kergetőzés).
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Táltosok küzdelme (népmeséinkből) - árnyjáték (csoportmunka)
A hős a próbák sikeres teljesítése után végső, életre-halálra szóló küzdelmet vív az öreg táltossal (a
kicsi erős emberrel; ld. Benedek Elek: Az arany nyílvessző). A küzdelem során át meg átbucskázva
változnak hallá, gyűrűvé, kakassá stb.
A földön túli erők e csodás átváltozásokkal járó küzdelmének megjelenítésére szinte kizárólag az
árnyjáték alkalmas. Egymásba diaporámaszerűen áttűnő képeket alkalmazzunk, a kicsinyítés-nagyítás
lehetőségét kiaknázva. Pontfény-technikával, alulról mozgatott pálcás áttört figurák méretváltozásaival szemléltethető az erőviszonyok változása.
A két szimbolikus alak az átváltozások során is viseljen egy állandó jegyet- pl. szín (a mesei
szerepkörök szerint - színszimbolika).
Török-magyar csatajelenet, árnyjátékkal (csoportos játék) Előtanulmány: a „színek harca" (színes
fóliával a színhatások vizsgálata); komplementer színek (feszültség). A színkeverés (ld. Lázár Ervin: A
kék és a sárga).
Ábrázolás:
elrajzolt karakterek síkban (ld. Karagőz bábfigurák)
jellegzetes arcvonások, ruhaviseletek
a két küzdő sereg színeinek kiválasztása
kiemelt alakok: ízesüléssel mozgó figurák, trükkök (levágható végtagok, kiömlő vér stb.)
a seregek tömege: sziluettben, egy mozgatópálcával irányíthatóak a karok stb.
játék groteszk hangvétellel: a lehulló karok-fejek önálló életre kelnek, animációs trükkök
élő zenei és hangeffektek
Bál XIV. Lajos udvarában - árnyjáték (csoportos játék)
Saját sziluettjeiket fejdíszekkel, ruhajelzésekkel egészíthetik ki a játékosok. Képek kiemelése a
forgatagból. A táncoló forgatag és a bálterem megjelenítése papírfigurákkal, kulisszákkal (csipkés
tortapapírok). Stilizált ábrázolás a kor
Bábművészet
divatját követve, a karakterek irányába elrajzoltan, statikus, vagy ízesüléssel ellátott figurák.
A látvány és a mozgás összhangja.
*
Továbbképző

3624

A bábjáték továbbképző évfolyamokon betöltendő feladata, hogy az egyes részterületekre
szakosodott tanulók tevékenységének érvényesüléséhez teret adjon, évfolyamonként legalább egy
bemutatásra szánt (vizsga-) előadásban összefogja azt. Mindezt a jól megalapozott mesterségbeli
tudás művészi szint felé közelítésének, a művészi érzékenység és látásmód kialakításának
szándékával.
A tanulmányozott bábfajták nem különülnek el mereven egymástól. Alkalmazásuknál „...mérlegelés
előzze meg minden választásunkat, döntésünket... indokoltan kerül együvé a pálcásbáb és az
árnyjáték, ha a kis gyufaárus leányka lázálom képeinek a házfalon kell megjelennie." (Szentirmai
László: Bábjáték-bábkészítés c. főiskolai jegyzete).
A továbbképzésben lehetőségünk van arra, hogy kellő előtanulmányok, stúdiumok elvégzése után a
bábjátékos tevékenység valódi művészeti csoportmunka, alkotóműhely keretében valósuljon meg.
Irányultságot, stílust, profilt alakíthat ki a közösség: tradicionális bábszínház, illetve mai modern törekvések, műfaji megkötöttségek (különbözőségek), stílusirányzatok mind megjelenhetnek a
képzésben (a zenés játéktól a báboperától kezdve az epikus műveken és a klasszikusokon keresztül a
társadalmi szatíráig, az avantgárdig stb.).
A tanterv az alapfokú képzés programjának szerves folytatása: az alapfokú képzésben
meghatározottak szerint, de magasabb szinten folytatott munka.
A képzés
ismertesse meg a tanulókkal:
a bábjátékban, mint művészeti ágban rejlő esztétikai értékeket
az egyetemes és magyar bábtörténet jelentős, a helyi tanterv programjához kötődő kultúrtörténeti
vonatkozásait
Bábjáték
napjaink bábjátszásának (tananyaghoz kötődő) művészi törekvéseit, gyakorlatát
lehetséges működési struktúrákat (családi bábszínház, utcaszínház stb.)
a bábjátszás lehetséges társadalmi szerepeit (pedagógia, gyógyító, művészi)
fejlessze a tanulók:
® a bábjáték komplexitásának értékelését
elemzőkészségét, kritikai szemléletét
önálló feladatmegoldó képességét
önálló véleményalkotó képességét
ösztönözze a tanulókat:
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elgondolások és történetek drámai eszközökkel történő vizsgálatára és megjelenítésére
tervezői, kivitelezői, előadói stb. részfeladataikat a bábjáték egészének szolgálatában végezzék
elgondolások önálló megvalósítására (egyszemélyes színház)
csoportos alkotóforma gyakorlására (műhelymunka)
az alkotótársakkal való toleráns magatartásra
kísérletező szemlélet kialakítására, a műfaj határainak keresésére
a társművészetekben való alapvető tájékozódásra és az azokban rejlő lehetőségek keresésére,
felhasználására
a társművészetekhez tartozó kifejező eszközeik fejlesztésére - elsősorban a hangszertudás,
mozgásművészetek, képzőművészet (festészet-szobrá-szat) vonatkozásában
a szakirodalom, a szaksajtó tanulmányozására, a társművészetek területén is.
biztosítson lehetőséget:
a műfaj műhelytitkaiba való bevezetésre - s ezen keresztül az előadói, alkalmazói magatartás és a
művészi látásmód kialakításáig a bábjáték kifejező eszközeinek segítségével
a bábjáték, mint komplex művészeti ág megismeréséhez
a bábművészet kultúrtörténeti áttekintésére
a próbák kezdetétől a bemutatóig tartó alkotói folyamat gyakorlására
életkornak, adottságoknak és érdeklődésnek megfelelő feladat elvégzésére
különböző színpadi karakterek megformálására
egyéni és csoportos bábjátékos feladatok végrehajtására
Bábművészet
önálló kezdeményezések kidolgozására (tanári segédlettel), az abban szerzett tapasztalatok
értékelésére
egyéni differenciált fejlesztésre
a bábjátékon belül az érdeklődésnek és szakirányú képzésnek megfelelő feladatok ellátására
tradicionális bábszínpadi művek és irodalmi művek bábszínpadi adaptációjának bemutatására
az elkészült előadás reprodukálására (intézményen belüli és kívüli fellépések), az így szerzett
tapasztalatok értékelésére és azok gyakorlatba való visszafordítására
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alkalmanként más művészeti ág képzésében résztvevő tanulókkal való együttműködésre (pl.
díszletkészítés - vizuális tagozat; zenei közreműködés - hangszeres osztályok)
*
Tananyag
A továbbképző szakaszban a bábjáték tanterv évfolyamonként két fő részből áll:
félév
stiláris és technikai kísérletek, gyakorlatok
A feladatok megoldása történhet a tanár irányítása mellett, és meghatározott szempontok alapján
kapjanak lehetőséget a tanulók önálló munkára is. A félév végén mutassák be, hogyan jutottak el a
problémafelvetéstől a megoldásig.
Alternatív megoldások.
félév
etűdök, jelenetek az I. félév kísérleteinek felhasználásával
Az évfolyam - vagy kisebb létszámú csoport produkciója, esetenként több évfolyam együttes
munkája.
Törekedni kell magas esztétikai értékű előadás létrehozására. Ebben a rendező/tanár szerepe
meghatározó. A részfeladatok kidolgozását bízza a tanulókra, s építse be azokat megfelelő módon.
Bábjáték
A továbbképző évfolyamain a tanulóknak legyen módjuk a lehető legszélesebb irodalmi, színházi,
bábtechnikai, stílusbeli ismeretekre szert tenni. Ezen túlmenően a művésztanár szakmai
orientáltságától, vagy a speciális tárgyi feltételektől függően alkotó-műhelymunka részesei
lehessenek (pl. speciális feltételek megléte magas szintű ámyelőadások létrehozásához, esetleg
csatlakozás
egy működő árnyjátékos társulathoz stb.).
*
Továbbképző (7. évfolyam)
félév
Bábtechnika: Bunraku
A tradicionális japán mozgatási technika kedvelt az európai és magyar bábszínpadokon is. A játékos
szempontjából kényelmes mozgatási mód, hiszen a bábut maga előtt tartva a mozgatóbottal saját
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természetes mozdulatait hosszabbítja meg, jól látva és ezáltal kontrollálva is. A bábu felépítése (leginkább) követi a természetes anatómiát, így a mozgatásban is megvalósítható a realizmus ugyanakkor a szürrealizmus is (báb felrepülése; testrészek szétválása és visszarendeződése).
Színpadtechnika: fényutca
Rávezető gyakorlatok: ld. Alapfok
=> az asztali bábozás (maga előtt mozgatva, később fényutcával takarva) => botbáb-mozgatás
(paravánsíkon) => jávai árny (fénysík, frontális játékmód)
félév
etűdök, egypercesek (2-3 fő)
szóló játék
Előadás választott bábtechnikával.
*
Bábművészet
Továbbképző (8. évfolyam)
félév
Bábtechnika: Vajang
Tradicionális mozgatási technika Indonéziában, mitikus történetek előadásához (vajang-golek valódi
háromdimenziós bábok a XIII. századból). Az európai bábművészetben a vajangnak nevezett
bábfigurák abban különböznek a kéz alakjához illeszkedő kézibábtól, hogy arányai nem az emberi kéz,
hanem a teljes emberi test szerkezetét utánozzák - bár a lába-kat tartóbot helyettesíti. A játékos a
vajang fejét mechanikus áttétellel, a karokat pedig pálcával mozgatja.
A bábuval való játék, mint maguk a bábuk is, erősen stilizált. Felépítése jól követi az emberi test
anatómiáját. Több ponton ízesülő karjai kifino-mult gesztusokra, a fej és a törzs mozdíthatósága
érzékeny kifejezésre te-szi alkalmassá. Ma általánosan ismert és alkalmazott technikának számít.
Színpadtechnika: => bábparaván
=> talpakon álló díszletek => kellékek használata
Gyakorlati előzmények: alapfok (paravánsík); térbeliség, perspektivikus megjelenítés
félév
mesejáték bemutatása választott bábtechnikával
*
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Továbbképző (9. évfolyam)
I. félév
Bábtechnika: kínai (rászorításos) technikájú árnyjáték
Az ázsiai árnyjáték több, egymástól független típusa alakult ki. Az indiai és délkelet-ázsiai tradíció
mellett legfontosabbak a kínai és a közel-keleti (görög, török, szír, észak-afrikai) árnyjátékok.
Alapvető különbséget a megvilágítás módja, illetve a bábok mérete, mozgatásának technikája jelenti.
Bábjáték
A kínai (rászorításos) technika sajátossága, hogy a gyönyörű, képzőművészeti alkotásnak számító
figurák rendkívül mozgékonyak is. Mozgásuk a naturalizmust súroló módon élethű. - Színpadtechnika:
szórtfény megvilágítás mesterséges fényforrással, keretre feszített vászonnal
II. félév
« klasszikus bábjáték vagy drámai mű bábszínpadi adaptációja választott bábtechnikával
*
Továbbképző (10. évfolyam)
félév
« Bábtechnika: többzsinóros, mozgcilókeresztlel ellátóit mariorett
A marionett a legbonyolultabb technikájú bábfajta. A marionettbáb mozgása áll a legközelebb az
ember mozgásához. „A naturális test és az emberi mozgás ismerete szükséges ahhoz, hogy egy-egy
stilizált mozgás mechanikáját meg tudjuk tervezni..." (Balogh Beatrix: Marionett mindenkinek)
Színpadtechnika: => a bábszínpadi tér
=> a bábjátékosok elhelyezkedése => díszletek, kellékek a játékban => a bábok tárolása
félév
zenés színházi előadás választott bábtechnikával
*
Tárgyi feltételek
megfelelő mC,rű, elsötétíthető próbahelység
adott színpadtechnikákhoz szükséges szcenikai elemek: => paraván (állítható magasságú)
=> színpad (állítható magasságú) => függönyök, takarások
Bábművészet
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=> díszlettartó állványok, díszletek =í> bábok és kellékek, tárolóhelyek => világítási berendezések =>
magnó, erősítő
hang-, zörej- és zajkeltő eszközök
*
Ajánlások, javaslatok
Feldolgozásra ajánlott témák
Vásári mutatványos bábozás témaköréhez Kemény Henrik: Az elátkozott malom (Bábjátékos
Kiskönyvtár, 50. szám).
Klasszikus cseh bábjátékok - Faust-Genovéva-Don Sajn (fordította és szerkesztette Tömöry Márta).
Egyházi, templomi bábjátékok témaköréhez: Simeon áldása, Fia született Naominak c. bábjátékok
(Károly Gáspár alapján). Bábjátékok-Színjá-tékok (Ichthüsz könyvek I.), válogatta Giovanini Kornél.
„Misztériumjáték" témaköréhez: az „Akárki" című kötet darabjai (Akárki; misztériumjátékok,
mirákulumok, moralitások, Európa, Bp. 1984.).
Szatirikus játékhoz Petőfi Sándor: A helység kalapácsa, Arany János: A bajusz c. műveinek
feldolgozása
Társadalmi, politikai bábjáték feldolgozáshoz a Bread and Puppet Theatre (Kenyér és Báb Színháza)
darabjai nyomán. (Ember és Báb. Bábjátékos oktatás, válogatta és szerkesztette Tömöry Márta).
Zenés bábszínházhoz: Prokofjev: Péter és a farkas Muszorgszkij: Egy kiállítás képei Csajkovszkij:
Diótörő
Goethe - Ducas: Bűvészinas
Javasolt értékelési mód
Művészeti tárgyakra (általában) jellemzően az értékelést differenciáltan végezzük el: az életkori
sajátosságoknak és az adott évfolyam részkövetelményeinek megfelelően. A bábjátékos tevékenység
értékelésénél összegezzük
az egyén és a tanulócsoport „abszolút" és „relatív" eredményeit (szóban vagy
Bábjáték
írásban, és amikor nem muszáj, ne számjegyekkel!). Az abszolút fogalma alatt a műfaji
sajátosságoknak való megfelelést értjük. A relatív élté-kelés fogalma alatt az egyén és a közösség
bábos tevékenységének önmagához, adottságához, a korábbi eredményekhez képest nyújtott
teljesítményét, fejlődését, a haladást értékeljük.
Az előképző évfolyamain a bábozás egyértelműen játékos tevékenység; a felnőtt segíti, irányítja a
játékot, a folyamatokat, maga is részt vesz ezekben, így folyamatosan tudja az egyéni és a csoportos
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munkát követni. Az alapfokú képzés időszakában egyre több részfeladat jellemzi a bábos
tevékenységet, egyre kitartóbb (műhely) munkára, mind nagyobb kreativitásra lesz szükség: értékelő
munkánk differenciálást, pontos elemzést kíván.
Az alkotó munka valódi eredményét mindig egy-egy bábfigura elkészí-tése, mozgatása, szituációba,
térbe helyezése, a bábelőadás hatása, kifejező értéke képviseli.
Fontos tényező az egyén önértékelése, a társak véleménynyilvánítása egymás alkotásáról, és
eredményes lehet egy-egy bábjelenetről, -előadásról készült videófelvétel megtekintése, elemző
értékelése is.
Ajánlott irodalom
I. Feldolgozásra ajánlott művek
Cini-cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 7. kiadás. Válogatta és szerkesztette: T. Aszódi Éva.
Budapest, Móra, 1985. Csukás István: Ágacska (három színdarab), Móra, Budapest, 1987 Nilhelm
Hauff: Hauff legszebb meséi, Móra, Budapest, 1959 Hogyan győzte le a jaguár a teknőst? (válogatta
és fordította Jékely Endre), Móra, Budapest, 1980. Charles és Mary Lamb: Shakespeare-mesék
Michael Ende: A varázslóiskola, Európa, Budapest, 1997 Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve, Móra,
Budapest, 1978. Szúnyog Szabolcs: Boszorkányszombat, Móra, Budapest, 1988. P. L. Travers: A
csodálatos Mary, Móra, Budapest, 1971. (továbbá Id. az előző pontokban felsorolt műveket!)
Bábművészet
II. Szakirodalmi ajánlás
A. K. Dzsivelegov: A commedia deli' arte. (Gondolat, Budapest, 1962.) Ami a szívedet nyomja (Mai
svéd gyermekversek). Móra Kiadó, 1995 Baktay Tiborné-Bagi Rózsa: Az óvodai bábjáték. Budapest,
Tankönyvkiadó, 1976.
Balogh Beatrix: Marionett mindenkinek (Bábjátékos Oktatás sorozat). Népművelési Propaganda
Iroda, Budapest, 1982. Balogh Beatrix: Röpülj madárka. Budapest, 1976. Népművelési Intézet
Berhidai Magdolna-Fényi Tibor-Kiss Anna: Máktündérek, csutkanépek. Bp.,
Móra, 1984. Berze Nagy János: Az égig érő fa Bős Attila: Bábjáték és zene. Budapest, 1969. Csodakút
(szerk.: Pap Gábor), Pontifex Kiadó, 1994.
Debreczeni Tibor: Szín-kör-játék. Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó, 1984.
Diószegi Vilmos: Az ősi magyar hitvilág. Gondolat, 1978.
Duró-Nánay: Dramaturgiai olvasókönyv. Színházi füzetek I., Budapest, 1993.
- Marczibányi Téri Művelődési Központ Ember és báb. Bábszínházak, műhelyek, kísérletek. Vál. szerk.:
Tömöry Márta. Múzsák, 1990. (Bábjátékos oktatás) Granasztói Szilvia: Menjünk mi is Betlehembe.
Budapest, 1990. Háttér Lap- és Könyvkiadó
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Híves László: A bábjáték I-D. Budapest, 1990. Népművelési Intézet Hoppál Mihály: Sámánok (Helikon,
Budapest, 1991.) Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám: Jelképtár
Horváthné Kiszeli Terézia: Bábozás (Útmutató pedagógusoknak, Tárogató Kiadó)
Kós Lajos: Kéz és mozgás (Bábjátékos oktatás)
Lakatos Lilla: Rongybaba. Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1985.
Lengyák István: Papírállatok 3. osztályosok részére
Lenkefi Konrád: Bábkészítés. Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó, 1983. Mészáros Vincéné:
Óvodai bábjátékok, TankönyvkiadóBudapest 1992. Nagy Katalin: Házi bábszínház. Budapest, Múzsák
Közművelődési Kiadó, 1988.
Nagy Olga: A táltos törvénye
Óhidi Lehel: A bábmozgatás iskolája I-II. (Bábjátékos Kiskönyvtár, 1987.
Néprajzi tanulmányok) Papírállatok. Szombathely, Mörk Kiadó
Bábjáték
Polcz Alaine: Bábjáték és pszichológia. Budapest, 1977. Népművelési Intézet
Szabó Zsuzsa: Te is bábozz velünk! Ferling-Press Kiadó, Pécs, 1992. Szacsavay Éva: Bábtáncoltató
betlehemezés Magyarországon és Közép-KeletEurópában. Budapest, Akadémiai Kiadó. Szergej Obrazcov: Az emlékezet lépcsőfokain (Gondolat, Bp.,
1992) Szilágyi Dezső: A mai magyar bábszínház. Budapest, 1978. Corvina Tarbay Ede: Bábtörténeti
kalandozások (Bábjátékos oktatás) Tarbay Ede: Gondolat, kép, játék (Bábjátékos oktatás)
Termésbábok mindenkinek - Lakatos Lilla figuráiból. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995.
Tömöry Márta: Itt a bábszínház, Móra, Budapest, 1985.
Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. Tankönyvkiadó, 1990.
Bábmozgatás
Készítette: Szabó Zsuzsa
Bábmozgatás
BÁBMOZGATÁS kötelező tantárgy alapfok 1-6. évfolyam
továbbképző 7-10. évfolyam
A tantárgy tanításának célja
Az alapfokú képzés célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára tárgyak, tárgy-bábok és
általában a holt anyag mozgás-mozgatás általi „életre keltésének", valamint a tradicionális
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bábtechnikák működési elvén készíthető egyszerűbb kivitelezésű bábok mozgatásának
tanulmányozására, továbbá a természetes mozgások (ember, állat, növények, természeti jelenségek)
megfigyelés alapján történő utánzására, a mozgások stilizált vagy realista ábrázolására.
A továbbképző célja és feladata ezen ismeretek elmélyítése, a technikai tudás tökéletesítése. A
továbbképzés során a tanulók érdeklődésük és képességeik szerint orientálódhatnak az
előadóművészét (bábszínészet) vagy a manuális tevékenységek (báb- és díszletkészítés,
díszlettervezés) irányába, de mindkettő esetében alapvető a bábmozgatásban való jártasság.
Követelmények
Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek:
tanári instrukciók mentén végzett munkára
bemutatott és/vagy önállóan megtervezett mozdulatsor gyakorlás általi elsajátítására,
reprodukálására
egyszerű bábmozgatási technikák színpadi tartalomnak megfelelő alkalmazására
az ismert bábtechnikák, illetve azok mozgatási elvének tudatos alkalmazására
a megismert mozgatási technikák improvizáció során történő alkalmazására
Az alapfok elvégzését követően a tanulók ismerjék:
a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket
az általuk használt bábu felépítését, alkotórészeinek elnevezését
Bábművészet
A továbbképző elvégzése után a tanulók legyenek képesek (az előbbieken kívül):
az általuk készített bábu színpadi tartalomnak megfelelő mozgatására
bonyolult mozgatási technikájú bábu működtetésére
kifejező, karakternek megfelelő bábmozgatásra
ismerjék (az előbbieken kívül):
az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat, azok alkalmazását
az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását A képzés
ismertesse meg a tanulókkal:
a tradicionális bábtechnikák mozgatási elvét, azok egyszerűsített változatait
a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását
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a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket
fejlessze a tanulók:
finommotoros kézmozgását
kézmozgás általi közvetlen vagy közvetett kifejezőkészségét
a mozgató kéz és a mozgatott tárgy közötti összhangot
az érzelmek/gondolatok gesztusokba való tömörítésének képességét
ösztönözze a tanulókat:
a bábkészítéssel, bábjátszással való kölcsönhatás kialakítására
önálló elgondolás alapján a saját készítésű bábu egyedi mozgatási rendszerének kialakítására
a társmüvészetekben, rejlő lehetőségek keresésére és felhasználására (tánc, pantomim, animációs
film)
önálló kísérletezés, gyakorlás általi fejlődésre
biztosítson lehetőséget:
a tradicionális bábtechnikák elvén készült egyszerűbb változatok mozgatásának elsajátítására
az életkornak, adottságoknak és érdeklődésnek megfelelő bábmozgatási feladat elvégzésére
különböző színpadi karakterek a báb mozgatása általi megfonnálásához
Bábmozgatás
egyéni és csoportos mozgatási feladatok végrehajtására
önálló kezdeményezések kidolgozására
működő bábszínházak vagy bábművész munkájába való betekintésre
élőben vagy videofelvételről megtekintett előadás megbeszélésére a bábmozgatás szempontjából
*
Tananyag Alapfok (1. évfolyam)
I. félév
„A betlehemi játékok korábban statikus bábui Európa-szerte a XVIII. században kezdtek
»megmozdulni«. Akkor is főleg a mellékszereplők, vagy a profán helyi figurák.
A bábuk táncoltatásának technikája: a betlehemdoboz elején lévő vájatban tolják őket jobbról balra,
balról jobbra a bábuk törzsét lefelé meghosszabbító nyelecskével, melyet a doboz mögött lévő
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játékos két kézben tart, előre-hátra dönt, ugráltat, megperget-forgat, egymással összeütköztet. "
(Székely György: Bábuk és árnyak, Bp. 1972.)
Magunk előtt, hátulról mozgatott botbáb
Mozgatási áttétel nélkül, egyszerűen marokra fogva is használhatjuk. A test merev, nincsenek
végtagok - a báb leegyszerűsített, szimbolikus. A játék során ennek megfelelően a szereppel való
azonosulást segíti csupán, a figura vizuális képét kiegészítjük saját kezünk, testünk és mimikánk
intenzív használatával. Szabad térben vagy asztali játékként, térelemek, plasztikus díszletek között
egyaránt használható. Nagy szerepe van a színpadi térhasználat kialakításában, az irányok
használatának tudatosításában.
Bábművészet
II. félév
A bábun hátulról irányítható mozgatóbotot vagy -nyílást hagyunk
Egyszerű, akár rögtönzött figurákkal a hátulról való mozgatás alapjai: az orr a tekintet irányába
mutat, ennek meghosszabbítása hátul a pálca (egy képzelt tengely).
A bábu méretéhez arányított gesztusok, mozdulatok (a valóságos felnagyítása vagy lekicsinyítése);
kisméretű (40-80 cm) bábu asztali játékhoz. A figurát mozgató egy-két játékos az összhatás
érdekében működjön együtt.
Járás, ülés, állás, fekvés, gesztusok a kezekkel, fejmozgás.
Gyakorlás sarkain megcsomózott kendőre (kezek, lábak) kötött fejű figurával (Id. tárgyanimáció).
*
Alapfok (2. évfolyam)
I. félév
Maszkos alakoskodó játékok
Hazai, európai és keleti tradíciókkal bíró játékmód, melyet rituális, hagyományőrző és színpadi
formában egyaránt használnak. A szimbolikus jelentést hordozó szereplők többnyire egyezményes
gesztusokat-gesztus- rendszert alkalmaznak. A mozgást a sűrítés és felnagyítás jellemzi, ezért
előtanulmánynak is tekinthető bármely bábtechnika mozgásgyakorlataihoz.
Félmaszkok-maszkok használata
=> Az arc részleges illetve teljes takarása elrejti a játékos mimikáját. Mindazon információkat,
melyeket eddig az arc hordozott, át kell vennie a testnek.
az arcot fedő festék mint maszk (karakteres vagy szimbolikus alakok, pl. Nap)
félmaszk (ld. commedia deli' arte)
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teljes maszk (busó, no-maszk)
fej burok
=> Mimes gyakorlatok:
szegény, alázatos ember - gazdag, fölényes ember
durva, erőszakos férfi - törékeny nő
szertelen gyerek - megfontolt felnőtt stb.
Bábmozgatás
(A gyakorlatokat előbb kifejező maszkokkal, ruha és kellékkiegészítőkkel, később semleges maszkkal,
kellékek nélkül végezzük.) ® A természetes térirányok megfeleltetése a színpad/nézőtér viszonyának,
kifejező gesztusok alkalmazása.
Egyéni karakteralkotás - mozgással (adott figura jellegzetes mozdulatainak következetes használata):
=> testi fogyatékosságok groteszk ábrázolása - púpos, sánta stb.
=> népi állatalakoskodók (medve, gólya)
=> farsangi maskarások
=> fantázialények
(ld. mozgásművészetek)
Csoportos játékok:
=> rítusok, tánc, egyszerű koreográfiák => egyszerű némajátékos improvizációk
II. félév
Botbáb
Az alulról, egy vagy több pálcával mozgatott bábu anatómiája előképe a finom ízületekkel,
fejmozgató mechanikával ellátott jávai vajang bábunak.
Az egyszerűbb változatok bábtáncoltatásra, látványos színpadképek, tánckoreográfiák
megjelenítésére, a bonyolultabbak finom mozdulataik révén érzelmek, lírai jelenetek bemutatására
alkalmasak.
A bábu a játékos függőlegesen tartott kezén a test tengelyével párhuzamosan áll, így a begyakorolt
mozdulatokat „vakon" végzi, illetve a mozgató kezet kicsit előrenyújtva láthatja a bábu főbb pozícióit,
mozdulatait - hátulról. Emiatt ügyelni kell a bábu egyenes tartására - gyakori hiba, hogy a bábu a
mozgató felé dől.
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Egy, hosszú (a báb talpán túl érő) mozgatópálcával ellátott, alulról mozgatott figura - egy kézre (ún.
fakanálbáb, ld. még kiszebábu)
Alapvető mozgások: járás(ok), fordulás oldalirányba, forgás, tánc, ugrás. Mint minden technikánál, itt
is a fokozatos rávezetést javasoljuk.
Tánc esetében pl. a lépések ereje, a tánc ritmusa egész testür.:; - .lozgására hat, a kezünkben tartott
bábu önkéntelenül is így mozdul. (Segít, ha előbb általános lazító gyakorlatokat végzünk, merev
testtel hiába is igyekeznénk...)
=> Keressük meg egy-egy mozdulat súlypontjait.
Bábművészet
=> Oldalra hajolás - kontrolláljuk, mikor éri el a bábu azt a pontot, amitől „feldőlni" látszik (függ a
bábu méretétől, arányától).
Párbeszédes jelenetekben a tekintetek találkozása a színpad törvényszerűségeit figyelembe véve (a
bábuk és néző által bezárt háromszög).
Egyszerű tánckoreográfiák: távolságtartás, dőlésszög, magasságtartás, ritmikus mozgás.
Segédpálca alkalmazása - két kéz összmunkája, pl. az egyik kézfelpálcá- zása, gesztusok
Egyes mozdulatok nyugvóponttól nyugvópontig történő folyamatos vezetése. A mozdulat dinamikája.
Egyes mozdulatok mozgássorrá történő kötése. A segédpálcával ellátott testrész (kéz) folyamatos
használata.
Egyszerű kellékhasználat.
A kellékeket (általában) felpálcázzuk, így a kéz mozgatója és a kellékes ösz- szehangolt munkája
elengedhetetlen. Meg kell keresni a játékosok számára ideális testhelyzetet: lássák és férjenek hozzá
saját eszközükhöz, engedjék és segítsék partnerüket ugyanebben. Ügyeljenek a magasságtartásra.
*
Alapfok (3. évfolyam)
I. félév
Tárgyán imáció
A tárgyakkal való játéknak nincsenek hagyományai a bábjátékban. Nem kötődik mozgatási vagy
színpadtechnikához, nincs meghatározva a felhasználható vagy animálható tárgyak anyaga, a
felhasználás módja. Ebből következően a kiválasztott tárgy bármely mozgatási technikával, vagy önmagában is használható a tárgy jellegétől és mondanivalónktól függően. A színpadon szerepeltetett
tárgyat ugyanúgy emberi vonásokkal ruházzuk fel, mint a bábjáték más technikáival életre keltett
ember- vagy állatalakokat.
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Tárgyjáték esetében a karakterábrázolás szempontjából kiemelt szerepe van a kiválasztott tárgy,
eszköz anyagának: - pozitív szerepek - puha, meleg, lágy, kellemes;
Bábmozgatás
- negatív szerepek - merev, hideg, rideg, kellemetlen (ld. Bábkészítés)
Gyakorlatok a tapintás fejlesztésére (pl. kézjátékok); egyes anyagok jellemmel, egyéniséggel való
felruházása, pl.:
selyem - finomkodó kisasszony
illékony tündér
zsákvászon - zsémbes asszonyság stb.
=> anatómiai azonosság (ld. ember) megléte nélkül a karakter ábrázolása => szituációs játékok
modellhelyzetekre (pl. család) textíliákkal, faanyagokkal - a mozgatást az anyag természetéhez
igazítva.
Tárgyak átalakítás nélkül történő alkalmazása (tárgyak animálása). Ugyanaz a tárgy többféle
szerepben is elképzelhető (pl. a fém szenesvasaló lehet állatmesékben farkas, cirkuszban oroszlán
stb.), és egy adott figura alakításához több tárgy is alkalmas lehet (pl. nyúl: süteményvilla, rugós
habverő, hajsütővas stb.).
Használjuk ki a választott tárgy kínálta mozgásos karakterábrázoló lehetőségeket:
=> szenesvasaló, mint oroszlán - mozgatása a nagytestű állatokra jellemző nyugalommal; tipikus
cirkuszi mutatványok; végén az idomár bedugja a fejét az állat szájába - jutalom kockacukor => rugós
habverő, mint nyúl - nem a formai azonosság, hanem a funkció
miatt választjuk - ugrások => egy darabon belül az össze nem illő tárgyak konfrontálódása is kifejező
eszköz lehet
II. félév
Marionett
A marionettbáb az egyik legősibb bábtípus. Időszámításunk előtti időkről is maradtak ránk mozgó
kezű és lábú pálcás terrakotta bábuk. Ma ezektől a legegyszerűbb, merevpálcás marionettektől a
bonyolult mozgatószerkezeten függő, naturális mozgást utánzó többzsinóros bábuig valamennyi
használatos. Az alapfokú képzésben az egyszerűbb változatokat ajánljuk, melyeken elsajátíthatók e
speciális, a gravitációra építő mozgatási technika alapjai.
Gyakoriatok a járószint érzékeléséhez:
=> különböző súlyú textíliákat egy-két ponton - vastagabb, jó fogást adó - fonallal felzsinórozunk:
felszállás - leereszkedés, repülés, ugrások, járás, csúszás, (ld. tárgyanimációs játékok)
Bábművészet
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Merevpálcás marionett bábu
A bábunak nincsenek lábai, csak tönk-testen áll: járás, tekintet iránya, dinamikai különbségek a
mozgásban, a karakter, érzelmi állapot kifejezésére, összefüggő mozdulatsorok, néhány szereplős
jelenetek, csoportos koreográfiák, háttér-díszletkép és térbe helyezett díszlettárgyak használata.
Merevpálcás bábu, csípőben mozgó lábízesülésekkel, vállban ízesülő karokkal. A kézmozgató zsinór
függesztésének helye a könyök és a csukló is lehet. A bábu megtartása álló helyzetben, járás, leülés felállás, ugrás, alapvető gesztusok a karokkal.
Kellékezés merevpálcával ellátott tárgyakkal: a játékos és a kellékes
együttműködése, a mozgatott kéz és a kellék együttes mozgása.
*
Alapfok (4. évfolyam)
félév
Óriásfigurák hosszú mozgatóbotok segítségével (pl. Dzsinn)
Két-három, esetleg több játékos összehangolt munkája szükséges. Az egyes tagok, testrészek
mozgása szervesen tartozzék az egész figurához. Összehangolt „koreográfia" szerint végezzük el a
valóságoshoz képest fölnagyított mozdulatokat. Ügyelni kell:
a bábu megfelelő súlypontjára,
a tereptárgyak kikerülésére,
a balesetvédelem szempontjaira.
Óriásfigurákkal szabadban, vagy nagy belmagasságú térben dolgozzunk. A segédpálcával mozgatott
testrészek ízületekkel történő ellátása - finomabb gesztusok.
félév
Az alapvető bábmozgatási technikák ismeretében vegyes technikájú, speciális mozgásokra képes
figurákat is készíthetünk. Ezek használatára az alkalmazott technikák törvényszerűségei érvényesek.
A mai színházi gyakorlatban erre számos példát találunk, hiszen hivatásos színházainkra sem a tradicionális mozgatási technikák kizárólagos alkalmazása, hanem a kísérletezés jellemző.
Bábmozgatás
Alapfok (5. évfolyam)
I. félév
Kézjáték
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Bár a bábjátékon általában különféle tárgyakkal végzett animációs tevékenységet értünk, nem szabad
figyelmen kívül hagyni a kéz önmagában való (művészi) kifejező erejét (ld. a pantomim vagy a
táncművészet alkalmazásában), ugyanakkor fontos szerepe van a finommotoros mozgás fejlesztése
révén a későbbi manipulációs tevékenység előkészítésében és a kreatív gondolkodás fejlesztésében.
A tapintás a bábos számára van olyan fontos, mint a hallás a zenésznek, hiszen a bábjátékos a keze
által közvetít. „Az ujj a kéz szeme" - írja Sztanyiszlavszkij. Ezért folyamatosan tanítsuk „látni". A
kézjáték fejlesztését az alapfok minden évfolyamán ajánljuk, önállóan és alkalmazott formában is.
Tudatosítsuk a tapintás általi érzékelésünket: végezzünk valóságos és imaginációs gyakorlatokat,
ezeket eleinte kapcsoljuk össze. „Próbálja ki kezével a meleg víz hőfokát. Tapintson selymes, nagyon
lágy kelmét." (Dullin gyakorlata - Színház 1992/12. szám) A gyakorlat folytatható tárgyanimációs
játékkal - ld. később.
Végezzünk növény-, ember- és állatábrázoló játékokat: játszhatunk pusztán a kezünkkel,
használhatunk egyszerű kiegészítőket (papír, textil). A feladatot végezhetjük egyénileg, párokban és
csoportosan. A játékokban az ujjak és a kézfej mozgatása a cél.
Természeti jelenségek ábrázolása: => vulkán
(piros kesztyű - láva; fekete - a hegy) => cseppkőbarlang
(sárga vagy barna kesztyűk)
Fantázialények alkotása (ld. a Labirintus című film kéz-szörnyei).
A száj szinkron:
=> Egyszerű (pl. zokn<-) figurákkal csak a száj szinkronmozgását gyakoroljuk (ld. békák Kós Lajos
zenés etűdjeiben). Előbb felvett zenés énekszámokat szinkronizáljunk. így módunkban áll a többszöri
ismétlés során a pontos, ritmust és előadásmódot is követő száj mozgatás begyakorlása.
Bábművészet
=> Szövegszinkron felvett szöveggel. Ehhez kiemelkedő színészek vers-, vagy prózamondását vegyük
alapul (pl. Latinovits Krúdy-lemezét). A szájszinkron gyakorlása közben ne végezzünk a bábbal egyéb,
színpadi szituációnak megfelelő mozgásokat - így figyelmünk e feladat pontos, részletekig terjedő
megoldására koncentrálódik. => Saját szövegmondásunk vagy énekünk szájszinkronnal való kísérete.
Ehhez elengedhetetlen a szövegek készség szintű tudása. => Tovább nehezítjük a játékot, ha más által
rögtönzött szövegmondást kísérünk. Ez az együttműködők részéről nagy figyelmet, összeszokottságot
kíván.
A kézjátékos feladatok célja:
egyénenként a belső állapotnak megfelelő, kifejező mozgás keresése
csoportosan az alkalmazkodó készség fejlesztése
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a bábjátékosnak kényelmesen kell elhelyeznie saját testét is (melyet a néző esetleg nem lát) - úgy,
hogy ezzel segítse saját, illetve társainak színpadi munkáját (Id. paravános játékok)
kifejező gesztusok használata
A kéz mindennapokban használatos, konvencionális gesztusainak segítségével szituációs játékok, pl.:
gyere; állj meg; vigyázz!; hát, nem is tudom stb.
Segítséget jelenthetnek egyéb nonverbális eszközök, mint pl. a mimika vagy a testbeszéd.
Világi és egyházi méltóságok jellegzetes kéztartása, pl. áldás, eskü stb.
II. félév
Kesztyűsbáb
Elsősorban a vásári bábjáték terén tradíciókkal rendelkező bábtechnika. Mozgatási áttétel nélküli
közvetítője a színész szándékának. A kesztyűsbáb anatómiája miatt az érzelmek, lelkiállapotok
ábrázolásának tekintetében lehetőségei korlátozottak, viszont kiválóan alkalmazható akciódús,
mozgalmasjátékok és a kellékhasználat esetében.
Az alapvető mozgásokat rávezetés segítségével sajátítsuk el. (Figyeljük meg a járás, a leülés, az ugrás
stb. szakaszait, a test súlypontjának változását, ld. sportolókról készített lassított felvételek).
Bábmozgatás
Ping-ponglabdafejes kéz-emberke (Id. Obrazcov figurája)
A kézjátéknál leírtak emberábrázolásához képest alig van eltérés. Az ujjra (vagy ujjakra) húzott
labdafej szemei azonban a tekintet pontos irányítására késztetnek. (Segít, ha a bábunak orra is van, a
tekintet az orr meghosszabbított vonalán vezet végig.)
Gyakorlatok a tekintet irányítására (egyik kezünkön a bábu, a másik a változó pont):
=> A paraván síkján vízszintes irányban közelítjük-távolítjuk kidugott uj- junkat. Előbb szakaszokban,
majd folyamatosan. A bábu álló helyzetből követi tekintetével. => Függőleges elmozdulás követése,
szakaszokban majd folyamatosan.
Kombinált lassú mozgás, később hirtelen mozdulatok követése. => A tekintet irányát kontrolláljuk.
=> Legyenek pontosak az előre-hátra, oldal és föl-le ábrázolásai.
Kellékhasználat: kis méretű tárgy fölvétele, letétele.
Járás: saját járásunkat kövesse a bábu mozgása, csuklónk elmozdulásának mértéke, a
magasságtartás.
Karakteres mozgások gyakorlása ellentétpárokon: => lassú - gyors
=> öreg - fiatal => medve - egér => beteg - egészséges stb.
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Mindig a lassú mozgás megfigyelésével és ábrázolásával kezdjünk. Külön gyakoroljuk az egyes
mozdulatokat, ezeket kötjük össze rövid mozdulatsorokká, pl.: áll - elindul - sétál - észrevesz valamit
(tekintet!) - odasiet - megnézi közelről (tekintetvezetés!) - érdektelennek találja - otthagyja. A
leolvashatóság miatt fontos a mozdulatok indítása és befejezése (ld. pantomim).
A gyakorlatokat először térben végezzük, hogy legyen mód a valóságos mozgás megfigyelésére, majd
annak kéz általi megjelenítésére és a kontrollálásra.
Csuklóig érő kesztyűsbáb
A báb „lába" a csukló mozgatásával érzékeltethető.
A felhúzott bábu korlátozza a kéz szabad használatát, egyúttal a bábu lehetőségeinek kiaknázására
inspirál. A bábu karaktere is meghatározza, hogy miként mozgassuk: pl. öreganyó - lassú mozgás
(ugyanakkor lehet az anyó
Bábművészet
dinamikus, tevékeny egyéniség, akinek azért néha belenyilall a vállába a reuma).
A bábjáték helyzet- és szövegelemzései nyomán kialakított karaktereket próbáljuk életre kelteni
némajátékkal.
Kontroll: a bemutatott mozgássor után beszéljük meg, hogy mit láttunk, és egyeztessük a játékos
szándékával. (A technikai kivitelezés, vagy az elgondolás volt-e hibás?) Törekedjünk árnyalt
karakterábrázolásra a főbb típusokon belül.
Végezzünk ujj-, csukló- és tenyérlazító, fejlesztő gyakorlatokat. Csukló alá érő kesztyű - derékban
hajoló bábfigura
A báb teste meghosszabbodott, ezáltal többféle mozgásra képes: ül, hajol, lefekszik.
Magasságtartás a paraván síkján és mélységbe való elmozdulás során (emelkedés a néző
perspektíváját követve) a valóságos és a fiktív talajon.
Ugrás, ugrálás, mászás. Különböző járások.
Partnerekkel való szemkontaktus; a tekintet tudatos használata (pl. szégyenlősen elfordul, keményen
belenéz a szemébe).
A bábu és a játékos összhangja. (A bábu mozgásait, helyváltoztatását kísérje maga is.)
Kétkezes játék
A kisegítő kéz kellékez. Szükség szerint „untermann" is segít. A különböző benyúlási módok közül az
egyszerűbbek használata.
Vásári bábok mintájára készült, ujj- és nyakgyűszűkkel ellátott kesztyűsbáb
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Használata a klasszikus mozgatási szabályok érvényesítésével. (Hirtelen eltűnés, illetve felbukkanás adott szerepben.) Ha a bábunak lába is van - ki- ültetés módja.
A vásári bábok mintájára: egyszemélyes játék, „untermannal". Rövid jelenetek két-három karakter
szerepeltetésével.
*
Bábmozgatás
Alapfok (6. évfolyam)
I. félév
Árnyjáték (megvilágítás pontfénnyel)
A bábjátszás összes más technikáitól különbözik abban, hogy az ábrázolás eszközei nem térbeli,
csupán sík figurák, esetleg térbeli tárgyak síkra vetített képe. A figurákat a tárgyak vagy élőlények
legtöbb információt hordozó nézetével ábrázoljuk.
Erre tanít a fények és árnyékok játéka, hiszen az árnyvető felületen megmutatkozik, ha eltérünk a
párhuzamos síkok követésétől. A fényforrások és más technikai eszközök segítségével varázslatos,
költői világokat, vagy szürreális képeket ábrázolhatunk. A tradicionális (pontfényben alulról mozgatott, jávai, indiai, egyiptomi, török) technika hagyományos és továbbfejlesztett alkalmazási módja
ajánlott.
A pontfény-megvilágítással létrehozható hatások felfedezése: => egy álló / mozgó fényforrás
=> több álló / mozgó fényforrás
=> a képmező részeinek / egészének színezése (maszkok, színezőfóliák) => természetes és
mesterséges fényforrások hatásának különbsége.
Gyakorlatok az árnyékok létrehozásához: => alkalmazott kézjáték
=> sziluettjátékok - tárgyak, személyek árnyképei önmagukban, vagy kiegészítőkkel (korona stb.) =>
árnyképekbe való belelátás (vizuális fantázia fejlesztése) => csoportos képalkotás (a teljes képmező
kihasználása) tárgyakkal, kezekkel, geometrikus formákkal - ld. kaleidoszkóp => különböző minőségű
anyagok fényáteresztő tulajdonságai, struktúrái (pausz, karton, sűrűbb és lazább szerkezetű textíliák,
csipkék, színezőfóliák)
Síkfigurák használata, alsó mozgatópálcával
=> a figura helye a fényforrás és az árnyvető felület közötti térben: kicsinyítés, nagyítás =>
magasságtartás => mozgató kéz rejtése
=í> játék asztali árnyszínházzal és nagyméretű ámyvászonnal
két mozgatópálca használata az árnybábukon
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összehangolt munka a kellékezés és a technikai háttérfeladatok tekintetében is
Kísérletek a fény útjának megváltoztatásával:
=> tükrözés plexivel, öntött színes és formázott üvegek fénytörése (üdítős, parfümös üvegek stb.) =>
fénytakaró-maszkok használata a képmező bizonyos részeinek kitakarására (háttérdíszlet, „fekete
folt" stb.)
II. félév
Tárgyak átalakítással történő felhasználása (játék tárgy-bábokkal)
A mozgatás a megépített konstrukcióhoz, illetve mozgatásrendszerhez igazodik, illetve gyakran
fordítva - a szükséges funkciók és hatás elérése céljából készülnek a speciális bábok, a bábkészítés és
bábmozgatás kölcsönhatásaként, az eltervezett bábjáték szolgálatában.
Helyzet- és karaktergyakorlatok esetén feltétlenül javasolt a sokoldalúság és a kreativitás fejlesztése
érdekében etűdök, jelenetek kidolgozása, esetleg önálló produkciók formájában is.
*
Továbbképző
Az alapfokú képzés során a tanulók megismerték és elsajátították:
a tradicionális bábtechnikák működési elvén készíthető egyszerűbb kivitelezésű bábok mozgatását;
tárgyak, tárgy-bábok és általában a holt anyag életre keltésének módját a mozgás-mozgatás által,
a természetes mozgások (ember, állat, növények, természeti jelenségek) megfigyelés alapján történő
utánzását
a naturalista mozgások stilizált vagy realista ábrázolásának egyszerűbb változatait.
A továbbképzés feladata ezen ismeretek elmélyítése, a technikai tudás tökéletesítése. A
továbbképzés során a tanulók érdeklődésük és képességeik szerint orientálódhatnak az
előadóművészet (bábszínészet) vagy a manuális tevékenységek (báb- és díszletkészítés, -tervezés)
irányába, de mindkettő esetében alapvető a bábmozgásban való jártasság.
összehangolt munka a kellékezés és a technikai háttérfeladatok tekintetében is
Kísérletek a fény útjának megváltoztatásával:
=> tükrözés plexivel, öntött színes és formázott üvegek fénytörése (üdítős, parfümös üvegek stb.) =>
fénytakaró-maszkok használata a képmező bizonyos részeinek kitakarására (háttérdíszlet, „fekete
folt" stb.).
Bábmozgcitás
A képzés
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ismertesse a tanulókkal:
a tradicionális bábtechnikák mozgatási elvét
a tradicionális bábtechnikák bábszínpadi alkalmazását
a bábu felépítésével, mozgatásával kapcsolatos szakkifejezéseket
fejlessze a tanulók:
kézmozgás általi közvetlen vagy közvetett kifejezőkészségét
a mozgató kéz és a mozgatott tárgy közötti összhangot
az érzelmek/gondolatok gesztusokba való tömörítésének képességét
a stilizálás képességét
ösztönözze a tanulókat:
önálló elgondolás alapján (saját készítésű bábu) egyedi mozgatási rendszerének kialakítására
a társművészetekben rejlő lehetőségek keresésére és felhasználására (tánc, pantomim, animációs
film)
önálló kísérletezés, gyakorlás általi fejlődésre
biztosítson lehetőséget:
a tradicionális bábtechnikák alapján készült bábu mozgatásának elsajátítására
az egyes technikák iránti érdeklődés szakmai elmélyítésére
különböző színpadi karakterek a báb mozgatása általi megformálására
egyéni és csoportos mozgási feladatok végrehajtására
önálló kezdeményezések kidolgozására
működő bábszínházak és bábművész munkájába való betekintésre
élőben vagy videofelvételről megtekintett előadás megbeszélésére a bábmozgatás szempontjából
*
Továbbképző (7. évfolyam)
Bunraku
A bunraku klasszikus japán bábjátéktípus, figurája 100-120 cm magas, különleges mechanikai
lehetőségekkel felszerelt. Három mozgató kelti életre:
Bábművészet
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A főmozgató bal kezével tartja az érzékeny mozdulatok megtételére alkalmas fejet, az azon függő
törzset, s a levegővétel jelzésére szolgáló pálcát. Jobb kezében a báb jobb karja, keze. Könnyített
(üreges) talpú lábmagasítón jár.
A második mozgató a bal kart és kezet, illetve a kellékjátékokat, trükköket irányítja.
A harmadik mozgató a bábu ruhájába nyúlva a lábmozgás, járás érzetét kelti (női figuráknál), illetve a
férfi bábok lábait irányítja kis botokkal.
A mozgatók az általuk irányított testrész mögött helyezkednek el, ezért általában „hátulról
mozgatott" technikának nevezzük.
A gyakorlást a tradicionálisnál kisebb méretű bábbal, asztalon is végezhetjük. Mivel több játékos
munkájának összehangolásáról van szó, különösen fontos a tükör használata.
Gyakorlatok:
Az ábrázolni kívánt mozdulatok elemzése: => testtartás
=> a test súlypontja
a végtagok helyzete => a mozdulat kiindulási és végpontja
=> a mozdulat folyamatának fázisai (önmagunk megfigyelése tükörben, vagy a társ bemutatásában)
a mozdulatok begyakorlása fázisonként
mozdulatsor összeépítése:
=í> járás: a talajszínt tartása, a lépések súlya, a felsőtest és fej tartása
a tekintet irányítása
=> fejmozgások statikus helyzetben => mozgás közben
*
Továbbképző (8. évfolyam)
Vajang-golek jávai bábjáték
Egy kézben kezeljük a két kaipálcát, ezért az ujjak egymástól függetleníthető mozgatása, fejlett
manipulációs készség szükséges. A derékban hajló bábu a csukló lazaságát, irányíthatóságát
feltételezi.
Bábmozgatás
Gyakorlatok:
Fejlesztő lazító gyakorlatok:
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=> marok szorítása, ujjak hirtelen nyitása - ugyanez fokozatosan => ujjak egyenként a tenyér felé
hajlítása => körzés az ujjakkal
=> ceruza vagy pálca fogása 2-2 ujjal - a pálca továbbadása az ujjakkal,
ugyanez golyóval => csuklókörzés
=t> tenyérhajtás előre-hátra, oldalra, szimmetrikusan, tükörben, ellentétesen
=> a csukló kimozdítása a kar tengelyéből - előre, hátra, oldalra, körzés
járás a paraván síkjában és mélységében a magasság megtartásával
hajol, ül, fekszik
a tekintet pontos irányítása
gesztusok a kézzel, jelentésük
fej- és testtartás
gesztusok a karral
pálcázott kellékek használata
mozdulatok indítása, végigvezetése, lezárása
*
Továbbképző (9. évfolyam)
Kínai árnyjáték (pálcás mozgatás hátulról, a rászorítás technikájával)
A mozgató elhelyezkedése: meghatározó a szórt fényű megvilágítás, amitől a játékos és a mozgató
pálcák nem látszanak, csak a vászonra nyomott figurák.
A több tagból, ízesülésből felépített figurák 4-5 vagy ennél több, a figurára merőlegesen rászerelt
pálcával mozgathatók. A pálcákat a két kézben és az ujjak között is cserélgetve használja a játékos.
Gyakorlatok:
Manuális készséget fejlesztő, és ujjlazító gyakorlatok.
Célja, hogy mindkét kéz biztonságosan tudjon egy-két majd több pálcát mozgatni (ujjak mozgatása
egymástól függetlenítve, gyakorlatok ceruzával, golyóval, pénzérmével stb.).
Bábművészet
o Az árnyvászon teljes felületének bejátszása. A szórt fényhatás következtében nem vagyunk
„talajhoz" kötve. ® Gyakorlatok sablonfigurákkal:
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=> téglalap alakú, egy pálcával mozgatott sablonelemekből formaalkotás => téglalapok egy forgó
ponton összekötve, két-három pálcával => öt-hat, vagy többpálcával mozgatható figura (pl. nyolc
tagból ízesülő sárkány).
*
Továbbképző (10. évfolyam)
Marionett
A marionettbáb mozgását általában is a stilizáltság jellemzi, amelyhez elengedhetetlen a naturális
test, az emberi/állati anatómia és mozgás pontos ismerete. Fokozottan érvényesül mindez az egyre
több ízesüléssel ellátott, ezáltal pontosabb, érzékletesebb mozgásokra képes marionettnél.
Egy-egy stilizált mozgás megtervezése előtt végezzünk megfigyeléseket, mimes gyakorlatokat. A
lényeges mozdulatokat emeljük ki. A naturalisztikus mozgásanalízis az alapja a szürreális jeleneteknek
is, pl. táltos csikó levegőbe repülése - a rendkívüli képesség, a földi reális tér-idő viszonyból a mitikus
időkbe való átemelkedés csak akkor lesz érthető, ha a táltos ló földi viselkedését realisztikusan, míg
repülését irreálisan, a gravitáció törvényeinek látszólag ellentmondóan mutatjuk be. (A másság csak
valamihez képest értékelhető.) Egyébként akár konvenciót is teremthetünk belőle: bizonyos lények
(pl. manók) csak ugrálva közlekednek stb. - ez helyzetkomikum forrása is lehet.
A mozdulatok legyenek leolvashatók - mozdulat íve a kezdéstől a befejezésig, pl. virág megszagolása:
a báb feje a virág közelében (már odament, lehajolt hozzá, vagy letépte):
az orr vezetésével a fej előrehajtása
mély lélegzetvétel (vállak megemelése)
fej vissznhúzása a kiindulási helyzetébe.
A mozdulatok ne mosódjanak egybe. A példához hasonlóan megtervezett, az ember számára magától
értetődő mozgások rövid, önálló részekre való bontása, begyakorlása, majd mozdulatsorrá fűzése a
bábu hiteles, élettel teli jelenlétét eredményezi.
Bábmozgatás
Tegyünk különbséget a színpadi cselekmény szempontjából exponált, illetve háttér-jelenlét között.
Gyakorlatok:
Merev pálcás kéz- és lábcémásbáb, mozgatókereszt nélkül:
a test súlypontja, testtartás
járás
felfelé/lefelé haladás
leülés/lehajlás
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gesztusok
tekintet irányítása
pálcán függesztett kellékek használata
Mozgatókeresztes (mozgatózsinórokon függő) báb
a báb nyugalmi helyzete függesztésben
a test súlypontjának áthelyezése
kifejező testtartások
kifejező gesztusok
összekapcsolt mozdulatok folyamatossága
kellékhasználat
több zsinórra vagy pálcára függesztett bábu mozgatása több játékos együttműködéseként.
csoportos figurakonstrukciók együttes mozgatása (pl. minden figura ugyanazon keze, vagy lába egy
mozgatómechanizmusra van szerelve)
a zsinóros mozgatás egyéb, speciális alkalmazási lehetőségei ld. indiai bukóbábu.
A bukóbábu (más néven átváltozó bábu: a francia marionette a transformeé alapján) olyan kétarcú akár két különböző karaktert ábrázoló - figura, amelynek másik feje a báb megfordításával bújik elő
(ld. nő- férfi átváltozó bábu)
egy figura speciális mozdulata, pl. labdázó zsonglőr
*
Bábművészet
Tárgyi feltételek
Az egyes bábtípusokhoz a szerkezetet mutató próbabábu, a tanulók létszámának megfelelően.
A báb használatához szükséges szcenikai elemek: nyitott paraván, járósík különböző magasságokban,
árnyvászon (a kínai technikához, keretre feszítve).
Nagyméretű tükör a kontrolláláshoz.
A figurák és a színpad méreteihez megfelelő rálátást biztosító próbahelység.
Javaslat a tananyag összeállításához
A rendelkezésre álló évi 18 tanóra nem elegendő az összes mozgatási technika (az életkori
feltételeknek és lehetőségeknek megfelelő) elsajátításához. Ezért javasoljuk, hogy a bábmozgatás
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tantervét évfolyamonként max. 3-4 feladat köré építsék, s a tanulók az alapfokú művészeti oktatás
végére szerezzenek jártasságot valamennyi mozgatási technikában.
A tananyag összeállítása mindenkor a BÁBJÁTÉK főtárggyal összhangban, azt szolgálva történjék.
A tananyag az életkori sajátosságokat figyelembe vevő maximumot mutatja. A megnevezett
(maximált) mozgatási technikák mellett vagy helyett annál egyszerűbb, a bábjáték főtárgyban
meghatározott célokat szolgáló is elfogadható.
A tantárgy tömbösítve vagy szükség szerint a többi kötelező tantárggyal összevonva is tanítható.
A tanórák részeként végezzünk kéz- és ujjlazító valamint fejlesztő gyakorlatokat.
A tanévre jutó bábmozgatás órák egy részében foglalkozzanak a tradicionális bábtechnikák
mozgatásának gyakorlásával, más részben pedig végezzenek a bábjáték főtárgyban készülő
produkcióhoz mozgatási stúdiumokat (etűdök, animációs gyakorlatok), részpróbákat. A továbbképzés
ideje alatt a tradicionális technikák mindegyike kerüljön sorra, de legyen mód egy választott
bábtechnika esetében az alaposabb felkészülésre. (Ld. az európai és különösen a keleti színházak
hagyományait, ahol egy színház csak egy techBábmozgatás
nikával dolgozik, színészei hosszú évek alatt, de mesterfokon sajátítják el a mozgatás tudományát.)
Napjaink színházi gyakorlata - ti. az, hogy minden technikát, gyakran azokat vegyesen is alkalmaznak nem teszi lehetővé, hogy a bábok készítésében és mozgatásában a bábosok mesteri szintre juthassanak.
A mozgatási gyakorlatok kontrollálásához használjunk tükröt.
*
Javasolt értékelési mód
Művészeti tárgyakra (általában) jellemzően az évközi értékelést differenciáltan végezzük el: az
életkori sajátosságoknak és az adott évfolyam részkövetelményeinek megfelelően, továbbá a műfaji
sajátosságoknak való megfeleltetés mellett vegyük figyelembe az egyén és a közösség önmagához,
adottságaihoz, korábbi eredményeihez képest nyújtott teljesítményét, fejlődését, haladását.
A bábszínházi nevelőmunka, illetve a tanulók fejlődésének értékelése optimális esetben a tanulók és
a tanár közös tevékenysége; ennek része az egyén önértékelése, a társak véleménynyilvánítása
egymás munkájáról - az értékelés így szolgálhatja leginkább a munka folyamatosságát és fejlődését.
Az évközi értékeléseknél a lehetőségekhez mérten gyakran válasszuk a kifejtett szöveges (szóbeli,
esetenként írásos) formát. Minthogy a művészeti nevelőmunka jellegéből fakadóan a számszem
értékelés csak igen korlátozott visszajelzéssel szolgálhat, ezért célszerű, ha az egyes félévek, illetve
tanévek végén az osztályzattal történő minősítést megelőzik az elemző beszélgetések, továbbá
kísérik azt a kifejtett szöveges formában, akár írásban is megtörténő értékelések.
Ajánlott irodalom
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Bábjátékos oktatás sorozat. Népművelési Propaganda Iroda, Bp. Bábjátékos kiskönyvtár sorozat.
Népművelési Propaganda Iroda, Bp.

A BÁBJÁTÉK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábjáték
egyéni 3-5 perc
vagy
páros 5-10 perc
vagy
csoportos

2. A vizsga tartalma

Bábszínpadi produkció
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10-20 perc

A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy képzőművészeti
alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval készített jelenet vagy előadás lehet.
A tanuló produkciójában szabadon választott bábtechnikát alkalmazhat.

3. A vizsga értékelése

A bábjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
bábmozgatás,
nyelvi kifejezőeszközök használata,
az animációval történő kifejezés ereje, hitelessége,
a bábmozgatás, a díszletek, kellékek használata és használatuk összhangja,
együttműködés (páros vagy csoportos produkció esetén), koncentráció.

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábjáték
egyéni 5-10 perc
vagy
páros 10-20 perc
vagy
csoportos formában
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15-30 perc

2. A vizsga tartalma

Bábszínpadi produkció

A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy képzőművészeti
alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval készített jelenet vagy előadás lehet.
A tanulónak produkciójában legalább két különböző választott bábtechnikát kell alkalmaznia.

3. A vizsga értékelése

A bábjáték gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
bábmozgatás,
nyelvi kifejezőeszközök használata,
az animációval történő kifejezés ereje, hitelessége,
a bábmozgatás, a díszletek, kellékek használata és használatuk összhangja,
más művészeti ágban szerzett ismeretek alkalmazása,
együttműködés (páros vagy csoportos produkció esetén), koncentráció.

A BÁBMOZGATÁS TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

Az alapfokú képzés célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára tárgy-bábok és általában a
holt anyag mozgás-mozgatás általi „életre keltésének”, valamint a tradicionális bábtechnikák
működési elvén készíthető egyszerűbb kivitelezésű bábok mozgatásának tanulmányozására, továbbá
a természetes mozgások (ember, állat, növények, természeti jelenségek) megfigyelés alapján történő
utánzására, a mozgások stilizált vagy realista ábrázolására.
A továbbképző célja és feladata ezen ismeretek elmélyítése, a technikai tudás tökéletesítése. A
továbbképző évfolyamokon a tanulók érdeklődésük és képességeik szerint orientálódhatnak az
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előadó-művészet (bábszínészet) vagy a manuális tevékenységek (báb- és díszletkészítés,
díszlettervezés) irányába, de mindkettő esetében alapvető a bábmozgatásban való jártasság.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
a tanári instrukciók mentén végzett munkára,
bemutatott és/vagy önállóan megtervezett mozdulatsor gyakorlás általi elsajátítására,
reprodukálására,
egyszerű bábmozgatási technikák színpadi tartalomnak megfelelő alkalmazására,
az ismert bábtechnikák, illetve azok mozgatási elvének tudatos alkalmazására,
a megismert mozgatási technikák improvizáció során történő alkalmazására.
Ismerje
a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket,
az általuk használt bábu felépítését, alkotórészeinek elnevezését.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül)
az általuk készített bábu színpadi tartalomnak megfelelő mozgatására,
bonyolult mozgatási technikájú bábu működtetésére,
kifejező, karakternek megfelelő bábmozgatásra.
Ismerje (az előbbieken kívül)
az egyes bábtechnikák használatára vonatkozó konvenciókat, azok alkalmazását,
az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását.

A BÁBMOZGATÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A bábmozgatás gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábmozgatás
mozdulatsor kesztyűsbábokkal és marionett technikával
rögtönzött tárgyanimáció

3-6 perc

2-3 perc

2. A vizsga tartalma

A bábmozgatás gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

Mozdulatsor kesztyűsbábokkal és marionett technikával

A tanulónak két mozdulatsort kell bemutatnia technikánként 2-3 perc időtartamban
kétkezes játékkal, kesztyűsbábokkal, két-három karakter szerepeltetésével, kellék- és
díszlethasználattal,
bonyolultabb marionett technikával (legalább 6 ponton irányított bábbal), díszlethasználattal.

A mozdulatsort a tanulónak a kötelező mozgáselemek felhasználásával kell a vizsgát megelőzően
megterveznie és begyakorolnia.
Kötelező mozgáselemek: járás, hajlás, leülés, lefekvés, felülés, felállás, térdelés, bukfenc, mászás,
ugrás.
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Rögtönzött tárgyanimáció

A tanuló egy vagy több szabadon választott tárgy animálásával etűdöt készít és mutat be.
A vizsga helyszínén biztosítani kell a tanulók létszámának megfelelő, de legalább tizenöt darab
környezetünkben található használati tárgyat (pl. cipő, üvegek, konyhai eszközök).
A felkészülési idő 10 perc.

A vizsgán a tanuló a bábmozgatás valamennyi feladatát bemutathatja szöveggel vagy szöveg nélkül,
illetve zene vagy hangeffektusok beépítésével. Szükség szerint igénybe vehet segítőt (pl.
kellékhasználatához, zenei, illetve hangtechnikai eszközök, hangeffektusok alkalmazásához). Az
„untermann” személyéről a tanulónak kell gondoskodnia.

3. A vizsga értékelése

A bábmozgatás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
karakterek, állapotok, érzelmek megformálása a báb kifejező mozgatásával,
a mozdulatok kivitelezésnek pontossága,
a mozgássor folyamatossága,
a gesztusok kifejezőereje,
kontaktus a bábok között, a két kéz összehangolt játéka (kétkezes játéknál),
a tekintet tudatos irányítása,
a kézmozgás általi közvetett vagy közvetlen kifejezőkészség,
játékos és kellékes együttműködése, a mozgató kéz és a kellék együttes mozgása,
a zene vagy hanghatások és a mozgás összhangja,
a bábok nézőkkel való kommunikációja.
A rögtönzött tárgyanimációnál az előbbieken túl:
absztraháló képesség,
kreativitás,
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fantázia.

Bábkészítés

Bábkészítés
BÁBKÉSZÍTÉS kötelező tantárgy alapfok, 1-6. évfolyam
A tantárgy tanításának célja
A bábkészítés tantárgy a bábjáték főtárggyal összhangban, a tanulók politechnikai előképzettségét,
eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve kívánja a bábtervezés és -kivitelezés alapismereteit
elsajátíttatni. A tantárgy a tanulók fejlődését leginkább az egyre igényesebb kivitelezés, a
technológiai megoldások alkalmazása, továbbá a stílusérzék és a globális tervezői látásmód kialakítása terén szolgálja. A tantárgy keltse fel a tanulók figyelmét e sajátos kifejezési forma iránt,
nyújtson megfelelő alapot a továbbképző évfolyamok tanulmányaihoz.
Követelmények
Az alapfok elvégzése után a tanulók legyenek képesek:
térben, arányokban és színekben gondolkodni
a különböző bábtechnikák között biztonsággal eligazodni
egyes bábtechnikák, technológiák alkalmazási lehetőségét felmérni
a szükséges anyagokat, technológiákat alkalmazni
a báb működési rendszerét az esztétikai megjelenéssel összhangban elkészíteni
a tervezési és kivitelezési munka fázisait megtervezni
a színpadtechnikai és bábmozgatási követelményeknek megfelelő, a bábjátékban meghatározott
célokat szolgáló bábut készíteni
megfelelő stílusú bábut készíteni, egy adott produkción belül a stílusegységet megtartani
az általuk készített bábut a bábjáték során használni
az esetleges meghibásodásokat, sérüléseket kijavítani
a tanár útmutatásait követni, a csapatmunkához alkalmazkodni
saját elképzeléseiket megvalósítani
Az alapfok elvégzése után a tanulók ismerjék:
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alapvető szakkifejezéseket
Bábművészet
az egyes bábtechnikák működési elvét
az egyes bábtechnikák elkészítésének egyszerűbb és bonyolultabb változatait
a tervezés és kivitelezés alapvető szempontjait
az alapanyagok fontosabb fizikai-kémiai tulajdonságait
a kivitelezéshez szükséges eszközöket, technikákat
az elkészített bábu alkalmazási lehetőségeit
a baleset-megelőzés, munkavédelem szabályait betartani
az alapanyagok, munkaeszközök tárolásának rendjét
A képzés
ismertesse meg a tanulókkal:
a bábkészítés során használt anyagok és eszközök kezelésének, alkalmazásának módját
a bábkészítést megelőző tervező munka módszereit, fázisait
a tradicionális bábtechnikák készítésének gyakorlatát, és szemléltesse kész bábokon
az egyszerűbb bábkészítési módozatokat
a felhasználható anyagok tulajdonságait
a hagyományos és korszerű technikai eljárásokat (ld. ragasztó és festőanyagok)
az alapvető szakkifejezéseket
az elkészítendő bábu mozgatási - működési elvét, színpadi funkcióját
az egyes munkafázisok egymásra épülését
az alapanyagok, munkaeszközök tárolási rendjét
a baleset-megelőzés és munkavédelem alapvető szabályait
fejlessze a tanulók:
manuális készségét, kreativitását
anyag- és eszközismeretét
karakterábrázoló készségét
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konstrukciós készségét
vizuális látásmódját (formák, színek)
önálló feladatmegoldó képességét
stílusérzékét
ösztönözze a tanulókat:
a bábmozgatással, bábjátszással való kölcsönhatás kialakítására

Bábkészítés
önálló tervező, kivitelező feladatok vállalására
kísérletezésre az anyaghasználat, technológiák, konstrukció építés terén
a társművészetek kifejezőeszközeinek alkalmazására (szobrászat, festészet, grafika, textilművesség
területei stb.)
alkotótársakkal való együttműködésre
képességeik fejlesztésére
szakirodalom tanulmányozására
biztosítson lehetőséget:
az egyszerűbb technológiai megoldásokon keresztül a bonyolultabbak megismerésére, elkészítésére
az életkornak, érdeklődésnek megfelelő feladatok elvégzésére
az elkészített bábu játékban/előadásban való szerepeltetésére
az eszközkészítésben való önkifejezésre
adott színpadi játék kellékeinek, díszleteinek elkészítésére
egyéni és csoportos feladatok végrehajtására
működő bábszínházi műhely megismerésére
egyes szakterületek megismerésére (pl. bábmechanikus, arcfestő)
szakirodalom, diák, fotók, videófelvételek megtekintésére
látott előadás elemzésére a tervezői/kivitelezői szempontok alapján
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az egyéni képességek differenciált fejlesztésére, szakirányú érdeklődés kielégítésére
*
Tananyag
Egy-egy témakörön belül (általában) három egységből tevődik össze a tananyag: a téma
feldolgozásának céljából, a feladatból és a használt eszközökből. Ezt a hármas felosztást a tantárgy
gyakorlati jellege indokolja.
Bábművészet
Alapfok (1. évfolyam)
félév
Egyszerű technológiák megismerése és gyorsan létrehozható bábu készítése
Cél:
tanulmányozni az egyes textíliákat és a különböző szerepeknek való megfeleltetésüket
faanyagok (ágdarabok) formáiba való belelátás
termények, egyéb természetes alapanyagok felhasználása (pl. csuhé)
szereptípusok alkotása
Feladat:
a népi betlehemes játékok, vagy a hiedelmek rontó stb. babáinakbábuinak naiv ábrázolási mintájára gyermeki naiv ábrázolás
a lényegkiemelés az egyszerűség jegyében - a bábu mint szimbólum
(a társadalmi hovatartozást a textíliák minősége fejezze ki, pl. szegény - durva lenszövet; gazdag finom lenszövet, csipke stb.)
bábkollekciók létrehozása, a típusfigurák több mesében való szerepeltetése
Eszközök:
fadarabok, textilhulladék, fonalak, kártolt gyapjú, olló
félév
Bábu készítése asztali bábjátékhoz
Cél:
A körbefordítható báb:
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színérzék, az ízlés fejlesztése
ismerkedés a textilek tulajdonságaival, fajtáival, felületeivel, megmunkálási módjaival (varrás,
ragasztás stb.)
Feladat:
a hátulról való bábmozgatáshoz alkalmas egyszerű, improvizált botbábok készítése, textilkarokkal,
karton kézfejjel (lehet pálcával vagy nélküle)
Bábkészítés
turkálás a rongyoszsákban (mi mihez illik, milyen szín mit fejez ki? stb.)
kitömött fejű textilbábok készítése, pálcával
merev ízületü síkbáb készítése
=> figurák gyűjtése (könyvekből, festményekből),
=> arányos nagyítása, saját figurák tervezése illetve mesefigurák sík figurává való átírása =í> a profil, a
félprofil, a szembenézet ábrázolása => tömbszem fogalmazás, finom részletek kidolgozása
stilizálási készség, grafikus megoldások
színek, formák, a sík felületek kihasználása
Eszközök:
kartonpapír, bőrvarró cérna, spárga, olló, milton kapocs
*
Alapfok (2. évfolyam)
I. félév
Maszkkészítés (maszkos-alakoskodó játékokhoz) Cél:
megismerni a fél- illetve teljes maszk készítésének hagyományait, technikáját
elmélyedni a karakterek túlzó groteszk megjelenítéseinek lehetőségeiben, megismerni a maszkos
játék jellegzetességeit
Feladat:
a festés, mint maszk
papírmaszkok, textilmaszkok (rongyok, gyöngyök, érdekes felületű anyagok, pl. hullámpapír,
felhasználásával)
maszk készítése gipszpólyából, kasírozás, csiszolás, bélelés, festés
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Teimaszk tervezése, készítése
tárgyak, díszletelemek, kellékek készítése gipszből, kasírozva vagy sóke- rámiából
Bábművészet
maszkok és kultúrák: megismerkedés a természeti népek, és az európai „karneváli" maszkok
hagyományaival (afrikai táncmaszkok, velencei karneváli maszkok, magyarországi busók stb.)
rajzokkal, festményekkel, diaképekkel illusztrált előadás az európai öltözködés történetéről
a színházi és filmes maszkkészítés
Eszközök:
kartonpapír, hullámpapír, hungarocell, gipsz, gipszes pólya, színes textilek, gumi szalag, elasztikus
bélés, ragasztó, olló, dörzspapír, ecset, festék, újságpapír, tapétaragasztó stb.
II. félév
Botbáb technikához Cél:
emberanatómia leegyszerűsített ábrázolása
Feladat:
kiszebábu, fakanálbábu készítése
=> a fej és a mozgatóbot (test) aránya, a bábu térbelisége
Cél:
Vállízületben mozgó, két segédpálcával mozgatott emberanatómiájú báb készítése.
Feladat:
Izesülések készítése. Mozgató pálca elhelyezése a kézen.
Kellékek készítése, felpálcázása. A bábu öltöztetése. A nadrág vagy szoknya a mozgató kezet takarja
(derékig érő mozgatóbot).
A bábu lehet arc nélküli a gyakorláshoz, vagy kidolgozottabb egyes történetek bemutatásához.
Eszközök:
fakanalak, seprünyéldarabok, régi textilek, olló, ragasztó, tü, cérna, drót, falécek, tömőanyag stb.
*
Bábkészítés
Alapfok (3. évfolyam)
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félév
Szempontok a tárgyválasztáshoz tárgy animációs technika alkalmazásakor:
tudatos anyaghasználat
méretarányosság
szükséges funkciók (a farkas bendőjébe férjenek bele a gidák)
anatómiai egyezések
baleset-megelőzés
Cél:
az anyagok természetének megismerése: a tapintás, a szín, a forma
egymással harmonizáló anyagok - ellentétes hatások
használati tárgyak más funkcióban
tárgyak egymáshoz rendelése - tárgykonstrukciók
Eszközök:
régi cipők, sálak, sapkák, dobozok, tubusok, esernyők, varródoboz, konyhai eszközök és bármi, ami a
kezünk ügyébe esik
félév
Marionett technikához Cél:
a marionett technika megismerése Feladat:
különböző súlyú és merevségű textíliák felzsinórozása
papírhenger testű, tömbszerű figura készítése szabadon mozgó, vagy felzsinórozott kezekkel
típusfigurák (király, királylány, szegénylegény stb.)
karakteralkotás (színek, arányok)
az ízesülések elkészítese bőrrel, textillel
testváz felépítése, összeszerelés
zsinórozás
a bábu súlypontjának megkeresése - függesztési pontok megkeresése
Bábművészet
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• öltöztetés a működési funkciók megtartásával
Eszközök:
papírhenger, karton, textil és papírhulladék, fém (hegesztőpálca)
papírragasztó, Eporapid ragasztó, bőrvarró cérna, tű, olló, kúpfogó
fadarabok, erős vászon - gurtniszalag, bőrszíj-darabok, kisméretű szög, kalapács, drót, bőr
varrócérna, textíliák az öltöztetéshez, szivacs - hungarocell (fej) - fémcsavarok nehezéknek
*
Alapfok (4. évfolyam)
I. félév
A
Óriás figurák készítése
Feladat:
A közös munka keretében a terv elkészítése (a méretek eltúlzásából származó hatás megfigyelés
stb.).
A báb elkészítése a terv alapján.
=> A gerince lehet seprűnyél, a feje hungarocell vagy drótfonat, de készülhet felfújt strandlabdából is.
A fejet lehet kasírozni vagy egyszerűen csak lefújni akrill festékkel. => Könnyen kezelhető anyagból
készüljön a ruhája, amely alá több szereplő is befér. A bábu kezeit fel kell pálcázni.
(Sárkánykígyó készítése: a fej kasírozott hungarocell tömbből készíthető, hosszú csík a teste, több
méter hosszú, színes rongyokkal, szalagokkal díszítve. Csak a fejében van bot, a többi mozgató a teste
alá bújva „kígyózik".)
Megjegyzés: Az óriásbábokat inkább szabadtéren használják - ezért találjunk módot a báb szabadban
való kipróbálására.
Eszközök:
seprűnyél, gézanyag, textilfesték, zománcozott nagyméretű edény (textilfestéshez), hungarocell,
színes textíliák, varró eszközök, falécek, szögek, kalapács, zsinór, újság papír, tapétaragasztó
(kasírozáshoz) stb.
Bábkészítés
II. félév
A bábfej-készítés ismert technikáinak alkalmazása
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Ábrázolási stílusok gyakorlása.
Az ismert mozgatási elvek egyedi alkalmazása.
Feladat:
Agyag-fejmodellezés, majd kasírozás.
=>A témától függően alakítjuk a szereplő karakterét - arcvonásait. Stilizált ábrázolás.
Mozgatóbot beépítése.
Felületkezelés, festés.
A jelmez elkészítése.
A testrészek ruhával való összedolgozása.
Megjegyzés: Nagyobb méretű bábfejnek és -kéznek az elkészítéséhez térben való ábrázolási gyakorlat
szükséges.
Eszközök:
mintázóállvány, agyag, mintázófa
újságpapír, CMC tapétaragasztó
diszperziós falfesték, ecsetek, színezőpaszták
seprünyél (mozgatóbot), Eporapid ragasztó
drótok
bőrhulladék
szög, kalapács, kúpfogó
jelmezanyagok, varrókészlet
*
Bábművészet
Alapfok (5. évfolyam)
I. félév
Kézjátékhoz 1.
Cél:
természetes és fantáziaszínek az ábrázolásban, a színhatások megismerése
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a színek tudatos, kifejező alkalmazása
stilizált, lényegkiemelő ábrázolás
textíliák, gyöngyök, díszítőszalagok - rögzítési módok megismerése Feladat:
cérnakesztyűk festése; természetes és mesterséges textilfestőanyagok megismerése, használatuk;
tiszta színek, színkeverés
Eszközök:
festőfazék, rögzítő (ecet, só), vízforralási lehetőség, cérnakesztyűk 2.
Cél:
zoknibáb készítése a száj szinkron gyakorlásához
színvilág megtervezése a száj kiemelése szempontjából
Feladat:
válogatás mintás, egyszínű zoknikból a tervezett látványnak megfelelően
revüképek tervezése, a revü színei - harsányak, figyelemfelkeltőek
a szólista és a kórus
egyszerű jelzések (haj, ruhajelzés) a figura karakterére és nemére utalva
Megjegyzés: A szájmozgást merevítőlapokkal segítjük, ezeket a kéz méretéhez szabjuk és
megfelelően rögzítjük. „Csúszkáló" szájbetéttel lehet dolgozni.
Eszközök:
varrókészlet, kartonlapok, ragasztó
Bábkészítés
II. félév
Kesztyűsjátékhoz (stilizált emberalak készítése) 1.
Cél:
a minimálisan szükséges ábrázolás Feladat:
Obrazcov-féle kesztyűbáb készítése
ping-pong vagy vagy annál nagyobb hablabdát ujjgyűszűvel látunk el
szemek elhelyezése, aránya a fejhez
(levágott ujjvégű cérnakesztyű - tapintás!)
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Eszközök:
olló, kartongyűrű, ragasztó, cérnakesztyű 2.
Cél:
Kifejező mozgásra alkalmas, főbb karakterjegyeket viselő bábu készítése. A bábfej-készítés újabb
technológiáinak megismerése.
Feladat:
tenyérszabásminta készítés - egyszerű bebújási módhoz
fejkarakter gyakorlatok habszivacs labdán
a szemek helye, a száj, szemöldök elrendezése az arcon
érzelmi állapotok, életkor stb.
® kartonból vagy szivacsból elkészített jelzések feltűzése gombostűvel
variációk
» Egy végleges kidolgozásra szánt figura elkészítése: => szivacsbevonással
eszközök a fej készítéséhez: varrókészlet, Palma-tex ragasztó, papír- gyüszű, nyúlós pamut anyag
(fejbevonás) => hungarocellfaragással
eszközök a fej készítéséhez: snitzer, Fa-ragasztó 'nságpapír => só-liszt gyurmából
eszközök a fej készítéséhez: edények, só, liszt, mintázóasztal vagy állvány, mintázófa => pozitív forma
kasírozásával
Bábművészet
Eszközök:
az alapkesztyühöz: formatartó vászon, varrókészlet
a fej készítéséhez: agyag (vagy gyurma), gipsz, edények, mintázófák, CMC tapétaragasztó, papírvatta,
edény, újságpapír (hajszárító)
A fej és a test összedolgozása, nyakgyűszű beépítésével. Öltöztetés. Kellékek készítése, szükség
szerint arcfestés, a bábu stílusával egyezően.
*
Alapfok (6. évfolyam)
I. félév
Sík- és árny technikához
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Cél:
síkbábok készítése, levelek, lepréselt virágok, textilek, gyűrt felületű papírok, színes fotók
fölhasználásával - kísérletezés az anyagokkal
a stilizálási, és absztrakciós készségek fejlesztése, grafikai stílusok, eszközök megismerése
a tárgyak és formák, biztos grafikai készséggel való megjelenítése;
sík formákból álló kifejező kompozíciók létrehozása;
az árnyszínpad lineáris és teljes felületű használata;
az üres és áttört felületek helyes arányának tanulmányozása;
a különböző jellegzetes karakterek profilból való ábrázolása;
tárgyak, helyszínek érzékeltetése stb.
Feladat:
a síkbáb készítésénél tanultak alkalmazása, ízületekre bontás, fölpálcázás a tapétavágó helyes és
biztonságos használatának gyakorlása, üveglapo finom, áttört „csipke" felületek készítése
különböző anyagok árnyékának tanulmányozása (textilek, színes celofánok, faágak, dróthálók,
csipkék stb.)
a természetes és mesterséges fény tanulmányozása (lámpa, reflektor, neoncső, gyertya, mécsesek,
napfény stb.)
az árnyszínpad elkészítése, az árnyjáték tradicionális formáinak megismerése (Jáva, Törökország stb.)
Bábkészítés
Szükséges eszközök:
vastag karton, drót, harapófogó, kúpfogó, zsineg, olló, vékony falécek, ragasztó, snitzer, üveglap,
színes celofán, dobbőr, ecset, fekete festék, fényforrás, lepedővászon, szögek, lécek a kerethez,
kalapács stb.
II. félév
Mechanizált tárgybábok készítése Cél:
A tanulók egyre bonyolultabb mozgatási feladatok megoldására képesek, ezekhez kell a megfelelő
bábut elkészíteni.
Trükkhatások technikai kidolgozása (rendeltetésüktől eltérő, váratlan dolgok, pl. a test szétnyílása,
testrész megnyúlása).
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A hibás konstrukciót korrigálják, tökéletesítsék a mozgatási rendszert. Megfelelő mozgatóáttételek
készítése. A textil- és famunkákat a fiúk és lányok megoszthatják egymás között.
Feladat:
tárgybáb készítése, rendelkezésünkre álló tárgyakból, ötletszerűen
figurakészítés megadott szempontok alapján (jellem, méret, mozgathatóság stb.)
A tárgyak kiválasztásánál az 5. évfolyamon megadott szempontok érvényesek.
Eszközök:
szükség szerint textil, fém, fa, papír stb.
*
Tárgyi feltételek
Műhely vagy vegyes használatú helységben megfelelő munkapadok, szerszámok, alapanyagok,
tárolási lehetőség biztosítása.
A tanulók rendelkezzenek saját kéziszerszám-készlettel (olló, snitzer, varrókészlet stb.) - szükség
szerint.
A vázlatok és tervek elkészítéséhez: rajztömb, vízfesték, rajzlap (dipa, multiplex stb.). Kasírozáshoz tapétaragasztó, újság és csomagolópapír,
Bábművészet
ecset, hungarocell-tömb, Fa-ragasztó, Palma-tex ragasztó (közvetlenül hungarocellre használni nem
szabad!), színes papír, celofán stb.
Mintázáshoz - plasztilin, gipsz, mintázófa, durva és finomreszelő, dörzs- papír.
Festéshez - vékony és vastagecset, szivacshenger, walkid, aqrill, textilfesték stb.
Faragáshoz, daraboláshoz - tapétavágó kés, szabászolló, kisolló, kisfű- rész stb.
Varráshoz - varrókészlet, varrógép, elasztikus bevonó textíliák, szőrmék, fonalak, cérnák (hajhoz),
gombok, cérnák, zsinegek, damilok, filc, frottír, lepedővászon, bőr, dobbőr (pl. árnyjátékhoz),
tömőanyag stb.
Faanyagokhoz - vékony falapok, lécek, fapálcák, szögek, csavarok, szemescsavarok, kalapács,
csavarhúzó (több méretben).
Fémekhez - különböző vastagságú drótok, drótvágó, lemezvágó, rézvagy alumíniumlemezek,
szegecsek, kúpfogó stb.
Világításhoz - lámpák, reflektorok, diavetítő vagy írásvetítő, gyertyák.
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Modulos, átalakítható paravánok, függönyök, állványok stb.
*
Javasolt értékelési mód
Művészeti tárgyakra (általában) jellemzően az évközi értékelést differenciáltan végezzük el: az
életkori sajátosságoknak és az adott évfolyam részkövetelményeinek megfelelően, továbbá a műfaji
sajátosságoknak való megfeleltetés mellett vegyük figyelembe az egyén és a közösség önmagához,
adottságaihoz, korábbi eredményeihez képest nyújtott teljesítményét, fejlődését, haladását.
A bábszínházi nevelőmunka, illetve a tanulók fejlődésének értékelése optimális esetben a tanulók és
a tanár közös tevékenysége; ennek része az egyén önértékelése, a társak véleménynyilvánítása
egymás munkájáról - az értékelés így szolgálhatja leginkább a munka folyamatosságát és fejlődését.
Az évközi értékeléseknél a lehetőségekhez mérten gyakran válasszuk a kifejteit szöveges (szóbeli,
esetenként írásos) formát. Minthogy a művészeti nevelőmunka jellegéből fakadóan a számszerű
értékelés csak igen korlátozott visszajelzéssel szolgálhat, ezért célszerű, ha az egyes félévek, illetve
tanévek végén az osztályzattal történő minősítést megelőzik az elemző beBábkészítés
szélgetések, továbbá kísérik azt a kifejtett szöveges formában, akár írásban is megtörténő
értékelések.
Ajánlott irodalom
A bábjáték - (Az alapfokú oktatóképzés tananyaga I-D.) Népművelési Propaganda Iroda
Balogh Beatrix: Bábjátékos oktatás (marionett mindenkinek). NPI, Bp. 1971.
Dömötör Tekla: Népi színjátszás. Akadémiai Kiadó, Bp. 1979. Hegyi Füstös László-Varga Domonkos: Jó
játék a fény az árny. Móra, Bp. 1979.
John Peackock: Nagy kosztümös könyv. 1993. Kazanlár Emil: A bábjáték. (Műhelytitkok) Corvina, Bp.
1973. Kovács Ildikó: Báboskönyv. Kriterion, 1974. Mai magyar díszlet és jelmez. Corvina, Bp. 1973.I-II.
Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája. Szabó Ervin Könyvtár Propaganda Iroda, Bp. 1983.
Passuth Krisztina: Koós Iván. Corvina, Bp. 1984

A BÁBKÉSZÍTÉS TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI
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A bábkészítés tantárgy a bábjáték főtárggyal összhangban, a tanulók politechnikai előképzettségét,
eltérő fejlődési ütemét figyelembe véve kívánja a bábtervezés és a kivitelezés alapismereteit
elsajátíttatni. A tantárgy a tanulók fejlődését leginkább az egyre igényesebb kivitelezés, a
technológiai megoldások alkalmazása, továbbá a stílusérzék és a globális tervezői látásmód
kialakítása terén szolgálja. A tantárgy keltse fel a tanulók figyelmét e sajátos kifejezési forma iránt,
nyújtson megfelelő alapot a továbbképző évfolyamok tanulmányaihoz.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
térben, arányokban és színekben gondolkodni,
a különböző bábtechnikák között biztonsággal eligazodni,
egyes bábtechnikák, technológiák alkalmazási lehetőségét felmérni,
a szükséges anyagokat, technológiákat alkalmazni,
a báb működési rendszerét az esztétikai megjelenéssel összhangban elkészíteni,
a tervezési és kivitelezési munka fázisait megtervezni,
a színpadtechnikai és bábmozgatási követelményeknek megfelelő, a bábjátékban
meghatározott célokat szolgáló bábut készíteni,
megfelelő stílusú bábut készíteni, egy adott produkción belül a stílusegységet megtartani,
az általa készített bábut a bábjáték során használni,
az esetleges meghibásodásokat, sérüléseket kijavítani,
a tanár útmutatásait követni, a csapatmunkához alkalmazkodni,
saját elképzeléseit megvalósítani.

Ismerje
az alapvető szakkifejezéseket,
az egyes bábtechnikák működési elvét,
az egyes bábtechnikák elkészítésének egyszerűbb és bonyolultabb változatait,
a tervezés és kivitelezés alapvető szempontjait,
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az alapanyagok fontosabb fizikai-kémiai tulajdonságait,
a kivitelezéshez szükséges eszközöket, technikákat,
az elkészített bábu alkalmazási lehetőségeit,
a baleset-megelőzés, munkavédelem szabályait,
az alapanyagok, munkaeszközök tárolásának rendjét.

A BÁBKÉSZÍTÉS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábkészítés

60 perc

2. A vizsga tartalma

Botosbáb készítése és használata

A vizsgán a tanulónak típusfigurát (pl. király, bohóc, tündér, boszorkány) kell megalkotnia, rögtönzött
módon megvalósítva.
Az elkészített bábot a tanuló a játéktérbe helyezve, a báb karakterének megfelelően egyszerű, három
elemből álló mozgássor (pl. járás, forgás, dőlés) bemutatásával megmozgatja, láthatóvá téve
használhatóságát és vizuális jellemzőit.
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A bábkészítéshez szükséges anyagokat és eszközöket a szaktanár által összeállított lista alapján a
vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania.

3. A vizsga értékelése

A bábkészítés gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
karakterábrázolás (színek, formák, arányok, eredetiség, anyagválasztás),
műfaji sajátosságok figyelembevétele,
arcelemek megjelenése esetén azok kifejező elhelyezése,
lényegkiemelés, tárgyalkotó képesség,
ötletesség, stilizáltság,
anyag- és eszközismeret,
használhatóság,
manuális és konstruáló képesség,
bábjátszói alapismeretek,
művészi hatás.

A BESZÉD ÉS ÉNEK TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tantárgy célja hozzásegíteni a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához és
maradásához, az adottságaiknak és a képességeiknek megfelelően – dramatikus és színpadi
munkájukban egyaránt – könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez; olyan zenei képzést
nyújtani, amely (az évek során) a tanulókat képessé teszi maradandó zenei értékek befogadására,
reprodukálására, illetve a zenei megnyilvánulási formák újrafogalmazásával kreatív zenei
tevékenységek folytatására.

Követelmények a tantárgyi program elvégzése után

3673

Beszéd:
A tanuló legyen képes
hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát,
a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibákat felismerni mások és a saját
beszédében.
A tanuló ismerje
a lazító- és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat,
a légző-, hang- és artikulációs játékokat, gyakorlatokat hangokkal, mechanikusan sorolható
szavakkal,
a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat.

Ének:
A tanuló legyen képes
tisztán énekelni egyénileg és csoportosan,
rövidebb zenei részleteket hallás után visszaénekelni,
egyenletes lüktetés mellett kísérettel énekelni,
rövid zenei részletre mozgáskompozíciót rögtönözni,
kötött verses szövegre egyszerű, kis ambitusú dallamot létrehozni.
A tanuló ismerje
a karácsonyi és húsvéti ünnepkör szokásdallamait.

A BESZÉD ÉS ÉNEK TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
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1. A vizsga részei

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Beszéd és ének
beszéd 8-10 perc
ének

8-10 perc

2. A vizsga tartalma

A beszéd és ének gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

Beszéd: csoportos gyakorlatsor

Légző-, hang-, artikulációs, ritmus- és tempó-, hangsúly- és hanglejtésgyakorlatok (játékok) köréből a
szaktanár által kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.

Ének: csoportos gyakorlatsor vagy zenés dramatikus játék

A csoportos gyakorlatsor mozgás és zene vagy ének összehangolására irányuló, valamint ritmus- és
dallamimprovizációs gyakorlatok köréből a szaktanár által kiválsztott és összeállított gyakorlatsor.

A zenés dramatikus játék alapját képezik a táncos vagy dramatikus játékok a magyar népi
szokásanyagból vagy más népek hangszerkíséretes, illetve a capella játékaiból. Követelmény, hogy a
csoport tagjai szólóban és együttesen énekelve is megmutatkozzanak a produkcióban. Tartózkodni
kell a könnyű műfajú darabok adaptálásától és a play-back technikától.

3. A vizsga értékelése
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A beszéd és ének gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Beszéd:
a gyakorlatok, illetve játékok ismerete,
a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
koncentráció,
együttműködés.
A vizsgabizottság nem értékelheti a beszédállapotot.
Ének:
tiszta intonáció,
stílushű előadásmód,
a mozgás és az ének összehangolása,
ritmus- és dallaminvenció,
együttműködés.

A BÁBSZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tantárgy a bábjáték tanszak célkitűzései közül minél több élő és felvett bábszínházi, színházi
előadás megtekintésére, a tanulók bábszínházzal, színházzal és drámával kapcsolatos fogalmi
készletének, aktív szókincsének bővítésére nyújt kiemelt lehetőséget. A tanszak általános
célkitűzéseinek szellemében a tantárgy lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók felkészült nézőkké,
tudatos bábjátékosokká váljanak.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után
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A tanuló legyen képes
felismerni, hogy saját befogadói élményeit milyen színházi hatások befolyásolják,
a bábszínházi előadással kapcsolatos élményeit, véleményét világosan, érvekre támaszkodva
megfogalmazni,
a megismert fogalmi készlet alapján egy-egy bábszínházi előadás legfontosabb sajátosságait,
jellegzetességeit megfogalmazni,
a mások által készített előadások tanulságait saját tevékenységére (is) adaptálni,
a saját csoportja által létrehozott előadások sajátosságait leírni,
az előadás készítése közben felmerült problémákat összefüggésbe hozni a bábszínházi
előadás általánosabb problémáival.
Ismerje
a bábművészet megközelítésére alkalmas fogalmi készlet legfontosabb elemeit,
azt az alkotói folyamatot, amelyben egy-egy értékes előadás létrejön,
a legfontosabb „bábszínházi mesterségeket”,
az előadás különböző közreműködőinek szerepét, részvételi módját az alkotói folyamatban,
a bábszínházi előadás legfontosabb alkotórészeit,
azt, hogy saját tevékenységének hol a helye, továbbá mi a szerepe az egész előadás
hatásmechanizmusában.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül)
felismerni egy-egy bábszínházi előadás meghatározó alkotóelemeit, azok sajátosságait,
felhasználási, kapcsolódási módját,
a bábszínházi előadást a benne érvényesülő (műfaji, stiláris, illetve formai)
konvenciórendszer szerint vizsgálni, értékelni,
a megismert fogalmi készletet saját csoportja színházi tevékenységére is alkalmazni, azaz a
saját munkája során felmerülő problémákra elméletileg is reflektálni,
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egy-egy bábszínházi előadást átfogóan értékelni, eljutni az előadás jellemzőinek leírásától,
összetevőinek elemzésétől a színházi műalkotás értelmezéséig.
Ismerje (az előbbieken kívül)
a bábművészet legfontosabb kifejezőeszközeit,
a műfaji, stiláris, illetve formai konvenciórendszerek legfontosabb sajátosságait, felhasználási
lehetőségeit,
a konkrét előadások elemzésében, értelmezésében felhasznált fogalmakat, azok
meghatározásait, kapcsolódásukat, továbbá helyüket, szerepüket a különféle bábszínházi
konvenciórendszerekben, illetve más művészeti, irodalmi, esztétikai fogalmakkal való
összefüggéseiket,
az előadás alkotóelemeinek hatásmechanizmusait (azok miként befolyásolják a nézői
élményt, hogyan szolgálják az előadás jelentését).

A BÁBSZÍNHÁZISMERET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga előzetesen elkészített írásbeli feladatból és szóbeli vizsgarészből áll.

A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Bábszínházismeret

2. A vizsga tartalma

Előadáselemzés
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10 perc

A tanulónak a szaktanárral egyeztetett lista alapján választott előadásról előadáselemző esszét kell
készítenie. Az előadás hivatásos társulat, színházi műhely vagy diák-, illetve gyermekszínjátszó
csoport választott bábszínházi előadása lehet. Az esszét a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt
legalább 15 nappal be kell nyújtani a vizsgát szervező intézménynek.
A tanuló csak akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha előadáselemző dolgozata megfelelt.

A bábszínházismeret szóbeli vizsga tartalma

A tanuló a szaktanár által összeállított legalább tíz tételből álló tételsorból húz a vizsgán. A tételek
tartalma az alábbiakra épül:
a bábszínházi előadás összetevői, kapcsolatuk és szerepük az előadásban, az összetevők
jelentéshordozó szerepe,
bábtechnikák, színpadtípusok,
a bábszínházi stílusok, műfajok,
a bábszínházi előadás létrejöttének folyamata,
fontosabb bábszínházi mesterségek,
a bábszínházi előadás különböző közreműködőinek szerepe az előadás létrejöttének
folyamatában.

3. A vizsga értékelése

Az előadáselemző esszé értékelésének általános szempontjai:
a feladat megértése,
az ismeretek gazdagsága,
a téma kidolgozottsága,
megszerkesztettség, nyelvhelyesség.

A bábszínházismeret szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a kérdés megértése,
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az ismeretek gazdagsága,
a téma kifejtettsége,
a kifejezés pontossága, érthetősége.

A PANTOMIM TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tantárgy célja
a pantomimtechnika mozgásművészeti értékű elsajátítása a mozgásszínházi, akrobatikus és a
kiegészítő mozgástechnikai elemek közel azonos szintű ismerete mellett;
a megjelenítés előtérbe helyezése a lejelzéssel, illusztrációval szemben;
a hiteles belső játék szervesítése a pontos, kifejező testtechnikai jelenléttel;
a tárgy alkalmazhatóságának, lehetőségeinek ismeretéből adódó feladatok pontosítása;
a képzési anyag nyújtotta megjelenítő képesség megteremtése és felmutatása.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
a pantomimes testtechnika tudatos alkalmazására,
egy adott dráma arra alkalmas részletének pantomimes eszközökkel történő megoldására,
karakterábrázolásra a pantomim eszközeivel,
bármely témában való rögtönzésre,
szuggesztív előadásmódra az üres térben,
adott téma lényegi pontjainak kiemelésére, valamint motívumba sűrítésére,
pantomim és egyéb mozgásművészeti előadások elemző értékelésére,
a pantomim technikai kelléktárának egyéni módon való interpretálására a csönd, illetve a
zene adta lehetőségek figyelembevételével.
Ismerje
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az alapvető pantomimes és mozgásművészeti szakkifejezéseket,
a pantomim testtechnikai rendszerét és technikai kelléktárát,
egy adott téma pantomimben való feldolgozásának kritériumait és módszerét,
a pantomim előadó-művészet működésének mozgástechnikai, térbeli és dramaturgiai
elemeit, illetve feltételeit,
a pantomim kialakulása és fejlődése szempontjából meghatározó színháztörténeti
korszakokat,
a pantomim és más mozgásművészeti ágak kapcsolatát,
a pantomim mint képzési terület szerepét a színházi munkában.

A PANTOMIM TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Pantomim

5-10 perc

2. A vizsga tartalma

A pantomim gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

Technikai etűd
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A technikai etűd szabadon választott pantomimtechnikai elemek felhasználásával, kombinációjával
összeállított és begyakorolt mozgássor lehet 3-5 perc terjedelemben.

Drámai etűd

A drámai etűd önálló témaválasztás mellett a sűrítés, absztrahálás szempontjainak
figyelembevételével előzetesen elkésztett pantomimjáték lehet 3-5 perc terjedelemben.

3. A vizsga értékelése

A pantomim gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Technikai etűd:
az etűd szerkezete, íve,
a választott technikai elemek nehézségi foka,
technikai kivitelezés,
a tónus és az egyensúly minősége.
Drámai etűd:
az etűd szerkezete, íve,
absztrahálás,
sűrítés,
a technikai elemek kivitelezése,
karakterábrázolás,
az előadó színpadi jelenléte.

A BÁBSZÍNÉSZET TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI
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A képzés célja, hogy mindazok számára, akik az alapfokú képzés során – a bábjáték komplexitásán
keresztül – megismerkedtek a bábszínpadi munka színészére, a bábjátékos-animátorra háruló
feladatokkal, és gondolataik közvetítéséhez megfelelő eszköznek tartják a bábot, biztosítsa technikai
tudásuk és előadói képességeik fejlesztését.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
a szerepelemzési, szerepépítési módszereket gyakorlatban alkalmazni,
élettelen anyag közvetítésével érzelmi, gondolati tartalmakat kifejezni,
színészi munkáját a bábjáték egészébe illeszteni, annak céljait és szándékát szolgálni,
rendezői instrukciók mentén dolgozni,
részterületeken, illetve a társművészetekben szerzett ismereteit a bábszínészi munkában
egyesíteni,
a választott vagy reá bízott szerepet eljátszani,
a szerepalkotásban önálló gondolatait, egyéniségét érvényesíteni,
különböző stílusokban játszani.
Ismerje
a bábszínész/bábjátékos tradicionális játékokban való szerepét,
az egyes bábtechnikáknak megfelelő játékstílusokat,
a különféle bábtípusok színészi lehetőségeit,
a bábszínészi szerepalkotás módszereit,
a bábszínész munkájának a színház más ágazataival, műfajával azonos vagy azoktól eltérő
eszközeit.

A BÁBSZÍNÉSZET TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Bábszínészet

5-10 perc

2. A vizsga tartalma

Bábszínpadi produkció

A produkció drámai, dramatizált vagy szerkesztett mű alapján, illetve zenei vagy képzőművészeti
alkotás bábszínpadi adaptációjával vagy rögzített improvizációval készített jelenet vagy előadás lehet.
A tanulónak egyéni szöveges jelenet(ek)et vagy előadást kell bemutatnia választott bábtechnika
alkalmazásával, kellék- és díszlethasználattal.

A vizsgán a tanuló szükség szerint igénybe vehet segítőt (pl. kellékhasználatához, zenei, illetve
hangeffektusok, hangtechnikai eszközök alkalmazásához). Az „untermann” személyéről a tanulónak
kell gondoskodnia.

3. A vizsga értékelése

A bábszínészet gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
a figura hiteles megteremtése a báb közvetítésével,
a beszéd és a mozgatás összhangja, hanggal és mozgatással való ábrázolás ereje,
nyelvi kifejezőeszközök használata,
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a bábmozgatás kifejezőereje, pontossága, a mozdulatsorok folyamatossága,
kapcsolatteremtés a közönséggel,
kettős színészi feladat ellátásánál a bábu és az animátor viszonya,
koncentráció,
térhasználat.

A BÁB- ÉS DÍSZLETTERVEZÉS TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A díszlet és a báb – a drámai gondolat és hatás mellett – az előadás ritmusát, folyamatosságát is
szolgálja (könnyű díszletváltások: kifejező mozgású, karakteres, egyszerűen elkészíthető és
használható bábok stb.), ezért a tervezőnek jó csapatjátékosként, rugalmasan kell alkalmazkodnia a
rendező, a színház és a műhely elképzeléseihez, az előadás stílusához stb.
A fentiek miatt a tantárgyat választó tanulóknak a kreativitásuk, manuális készségeik, szín- és
formaérzékük fejlesztése mellett szükséges, hogy vizuálisan is képesek legyenek kifejezni magukat,
továbbá a báb- és díszletkészítés folyamatában is részt tudjanak venni. A tantárgy célja mindezek
elősegítése.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
a műhelymunkák során alkalmazott anyagokat, technikákat biztonságosan és gazdaságosan
használni,
minden bábtípust elkészíteni,
alkalmazkodni a rendező elképzeléseihez, a műhely lehetőségeihez,
a szakrajz, a színterv, illetve a díszlettervezési gyakorlatok során elképzeléseit közölni a
megfelelő díszlettípusokhoz makett segítségével,
ítéletet alkotni az általa látott előadásról,
elkészíteni, illetve használni a saját maga által tervezett bábot.
Ismerje
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a színpadon, a díszlet-, illetve bábkészítés során használatos technikákat,
a történeti stílusokat és a kortárs törekvéseket,
a bábelőadás létrehozásának fázisait, munkamenetét,
a színpadi és műhely használatának rendjét, biztonsági előírásait,
a rokon szakmák (pirotechnikus, sminkes stb.) feladatát, lehetőségeit.

A BÁB- ÉS DÍSZLETTERVEZÉS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Báb- és díszlettervezés

1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Báb- és díszlettervezés 10 perc

2. A vizsga tartalma
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2.1. A báb- és díszlettervezés gyakorlati vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Megadott jelenet
díszleteinek elkészítése makett formájában a játéktér jelzésével,
egy bábfigurájának elkészítése színtervvel és szakrajzzal.

A tanulónak önállóan kell elkészítenie a szaktanár által megadott jelenethez a vizsgamunkát, amelyet
a szóbeli vizsgarész előtt 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek.

A tanuló akkor bocsátható szóbeli vizsgára, ha a gyakorlati vizsgamunkája megfelelt.

2.2. A báb- és díszlettervezés szóbeli vizsga tartalma

A vizsga tartalma a tanuló gyakorlati vizsgamunkájához kapcsolódva:
a tervezés és készítés szempontjai,
a megvalósítás eljárásai,
díszletmegoldások,
a paravánok és a bábtechnikák összefüggései,
a színpad részei.
A tanuló a vizsgán a kérdező tanár által a vizsgamunkával kapcsolatban feltett kérdésekre válaszol.

3. A vizsga értékelése

3.1. A báb- és díszlettervezés gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:
az alapanyag és a megjelenítés összhangja (technika, stílus stb.)
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a makett, a báb, a színterv és a szakrajz kivitelezésének igényessége, pontossága,
a báb/díszlet képzőművészeti megjelenítése, karaktere, stilizáltsága, mozgathatósága,
formaalkotó, kifejező, konstruáló, karaktermegjelenítő képesség,
a méretek és arányok egymáshoz való viszonya,
a darab témája és a díszlet kapcsolata,
saját elképzelések kifejezése a vizualitás nyelvén.

3.2. A báb- és díszlettervezés szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a kérdés megértése,
tájékozottság
=

a bábtechnikákban,

=

a színpadok, paravánok típusaiban,

=

a tartalom és a bábtechnikák összefüggéseiben,

=

a tartalom és a bábszínpadi látványelemek összefüggéseiben,
a fontosabb szakkifejezések alkalmazásának helyessége.

A SZÍNPADTECHNIKA (SZCENIKA) TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A szcenikus segít a szín- és látványtervet lefordítani szerkezeti megoldásokra, anyagokra, technikákra.
Összehangolja a műhelymunkát a színpadi próbafolyamattal, gondoskodik a kivitelezés biztonságáról,
folyamatosságáról, a színpadi berendezések működéséről, a díszletek szállításáról, összeszereléséről
stb. Többféle anyaggal kell dolgoznia, többféle mesterségbe kell bepillantást nyernie az
asztalosmunkától a lakatoson keresztül a bábmechanizmusok kivitelezéséig.
A képzés célja a felsoroltakhoz szükséges ismeretek és képességek elsajátíttatása, illetve kialakítása.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után
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A tanuló legyen képes
értelmezni, illetve elkészíteni a díszlet- és bábtervek kivitelezési és szerkezeti rajzait,
használni a szerszámokat és berendezéseket,
a gyakorlati feladatok megoldása során felhasználni a színháztörténet és a színházi stílusok
kapcsán tanultakat,
alkalmazkodni a tanár/rendező, díszlet- vagy bábtervező elképzeléseihez,
alkalmazkodni a színház, illetve az iskola gazdasági feltételeihez,
egy megadott báb- és díszlettervhez műszaki leírást, szerkezeti rajzot, kivitelezési tervet
készíteni,
a díszlettervhez homlokzati rajzot, alaprajzot (méretarányosan), járástervet, világítási tervet
készíteni.
Ismerje
a színpadok, bábszínpadok történetét, a szcenika fejlődését,
a különböző bábfajták mechanikai tulajdonságait, a mozgatás módjait, lehetőségeit,
a színházban használt fontosabb szakkifejezéseket,
a színpadi munka tűz- és balesetvédelmi előírásait.

A SZÍNPADTECHNIKA (SZCENIKA)TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll.

1.1. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Színpadtechnika (szcenika)
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1.2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama
Színpadtechnika (szcenika)

10 perc

2. A vizsga tartalma

2.1. A színpadtechnika (szcenika) gyakorlati vizsga tartalma

A gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.
Megadott díszlettervhez
elölnézeti és alaprajz készítése méretarányosan,
bábtervhez szerkezeti rajz, kivitelezési terv készítése.
A tanulónak önállóan kell elkészítenie a szaktanár által megadott díszlettervhez a vizsgamunkát,
amelyet a szóbeli vizsga előtt 15 nappal be kell nyújtania a vizsgát szervező intézménynek.

2.2. A színpadtechnika (szcenika) szóbeli vizsga tartalma

A vizsga tartalma a tanuló gyakorlati vizsgamunkájához kapcsolódva:
a bábszínházi megjelenítés sajátosságai,
a bábszínházi stílusok,
a különböző bábfajták mechanikai tulajdonságai,
a fontosabb szakkifejezések ismerete,
a színpadi/műhelymunka során alkalmazott anyagok, eljárások, eszközök, berendezések
ismerete, színpadtechnikai tudnivalók,
tűzbiztonsági feltételek és balesetvédelem.
A tanuló a vizsgán a kérdező tanár által a vizsgamunkával kapcsolatban feltett kérdésekre válaszol.

3. A vizsga értékelése
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3.1. A színpadtechnika (szcenika) gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai:
a rajzok és a kivitelezési terv megfelelése a megadott terveknek,
a kivitelezés igényessége, pontossága.

3.2. A színpadtechnika (szcenika) szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:
a kérdés megértése,
tájékozottság
=

a bábszínházi stílusokban,

=

a színpadok, paravánok fajtáiban,

=

a színpadtechnikában,

=

a különböző bábfajták mechanikájában,

=

a tűz- és balesetvédelemben,

=
a színpadi/műhelymunka során alkalmazott anyagok, eljárások, eszközök, berendezések
terén,
a fontosabb szakkifejezések alkalmazásának helyessége.

A TANSZAKOK KÖZÖS TANTÁRGYAI

A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tantárgy tanításának célja, hogy a tantárgy megismertesse a tanulókkal
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azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz
tartozó) irodalmi alkotásokat, amelyek a mindenkori tanulók érdeklődésére számot tarthatnak,
előadhatóak és üzenethordozóak,
azokat az eljárásmódokat és műelemzési metodikákat, kommunikációs folyamatokat,
amelyek eredményeként eljuthatnak a művek üzenetének megfejtéséhez és a helyes közvetítéshez,
a művészi beszédnek és a nonverbális kifejezésnek azokat az eszközeit, amelyek tudatos
működtetésével a tanuló a közönség számára is élménnyé transzponálhatja a megszólaltatott művet,
a különféle előadói stílusirányzatok jellegzetességeit és markáns képviselőik jeles
teljesítményét,
a szónoki beszéd, előadás dramaturgiáját, eszközeit és fogásait,
a szerkesztés szabályait, a színjátékká formálás törvényszerűségeit,
a szakrális és profán szertartásokat és azok összetevőit,
a pódiumi rendezés eszközeit, a látvány, akusztika és térszervezés lehetőségeit;
továbbá ösztönözze a tanulókat arra, hogy
műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjátékot komponáljanak,
faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet keresvén bennük,
próbálják ki önmagukat különféle nyilvános fórumokon, vers- és prózamondó versenyeken,
vegyenek részt kommunikációs készségüket fejlesztő drámapedagógiai gyakorlatozásokon,
járjanak előadóművészi estekre, szertartásokra, oratórikus előadásokra, s keressék az
alkalmat, hogy minél több ilyen témájú lemezt és videót hallgassanak, nézzenek.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
alkalmazni a légző, artikuláló, beszédtechnikai gyakorlatokat,
alkalmazni a művészi beszéd és a testnyelv kifejező eszközeit, hogy az olvasás során
megértett költői, írói üzenetet sajátjukként tudják átadni a hallgatóknak, a közönségnek,
a szöveget elemezni és azt megfogalmazni, miért fontos neki a választott alkotás, és mit kíván
azzal üzenni a befogadónak,
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előadni kb. 20 szabadon választott művet, önállóan és verskompozícióban is (verset és prózát
– népköltészeti és különböző stílusirányzatokhoz, műfajokhoz tartozó irodalmi alkotásokból
válogatva),
egymás teljesítményét elemezni, körültekintően értelmezni.
Ismerje
azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, amelyek segítségével képes megfejteni a
szöveg rejtett, metaforikus üzenetét,
a lírai és az epikus művek előadásmódja közötti különbségeket (azok érzelmi-gondolati és
eseményes-cselekményes voltának függvényében),
azokat az improvizatív, kreatív gyakorlatokat, amelyeket az előkészület stádiumában
játszanak a kommunikációs készség fejlesztése érdekében,
a hatásos előadói beszéd komponenseit, készítésének és előadásának szabályszerűségeit.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül)
megfogalmazni szóban és írásban, hogy az adott mű megírására miféle gondolati, érzelmi
szándék késztette a költőt, írót, s mi az, ami a közvetítő-előadót inspirálja a mű tolmácsolására,
újabb műveket megszólaltatni,
megalkotni szerkesztésen alapuló egyszemélyes színjátékukat, továbbá partner segítségével
pódiumi térbe helyezni azt (az oratórikus rendezés kívánalmai szerint).
Ismerje (az előbbieken kívül)
a szerkesztés dramaturgiai és rendezői szabályait, s legyen képes azokat alkalmazni saját
szerkesztői, rendezési gyakorlatában,
a szertartás funkcióját, szertartásokat, a szertartás-játék összetevőit, s mindezek alkalmazási
lehetőségeit, módjait,
a szertartás-színház jeles hivatásos és amatőr produkcióit.

A VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Vers- és prózamondás
szerkesztetlen összeállítás

5-7 perc

szerkesztett összeállítás

10 perc

vagy

2. A vizsga tartalma

A tanulónak az alábbi összeállítások egyikét alkalmazva kell elkészítenie és bemutatnia egyéni
produkcióját.

Szerkesztetlen összeállítás

A tanuló szabadon választott öt művel (vers, monológ, prózai mű részlet vegyesen) készül, a művek
összeállításakor nem kell egységes szerkesztői elvet követnie.
A vizsgán a tanulónak a vizsgabizottság által választott produkció(ka)t kell előadnia.

Szerkesztett összeállítás

A tanulónak szabadon választott szerkesztési elvnek megfelelő önálló műsort kell összeállítania. Az
összeállítás alapulhat a magyar és a világirodalom alkotásain, dokumentum- és más híranyagokon
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egyaránt, tartalmazhat zenét és mozgáskoreográfiát. Az anyagválogatást és a szerkesztést a
tanulónak önállóan kell végeznie.
Zene-, illetve hangeffektusok, egyéb technikai eszközök alkalmazása esetén a vizsgán igénybe vehető
segítő, akinek személyéről a tanulónak kell gondoskodnia.

3. A vizsga értékelése

A vers- és prózamondás gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
előadásmód,
beszédtechnika,
anyagválogatás, szerkesztés (szerkesztett összeállítás esetén).

A KREATÍV ZENEI GYAKORLAT TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tantárgy célja
elfogulatlan, felszabadult, ugyanakkor kritikus zenei légkör teremtése, az ösztönös zenei
tehetség kibontakoztatása, a zenei készség és széles tájékozottság megteremtése;
az érzés- és gondolatvilág szavakkal nem megfogalmazható rétegeinek kifejezésre juttatása;
a zene – mint szavak fölötti hangzó nyelv – sajátos összetevőinek megismertetése;
a zenei nevelés egyik fő területeként olyan készenléti állapot megteremtése (elsősorban
folyamatos ismétlődő gyakorlatok útján), amely hozzásegít a próbához szükséges elmélyült,
koncentrált állapot eléréséhez;
a zenei nevelés másik fő területeként a tulajdonképpeni zenei képzés, amely az évek során a
tanulókat képessé teheti maradandó zenei értékek befogadására, reprodukálására, illetve a zenei
megnyilvánulási formák újrafogalmazásával kreatív zenei tevékenységek folytatására.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
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a tiszta, kifejező, karakteres éneklésre,
könnyű, három- és négyszólamú művek eléneklésére (kotta segítségével),
egyszerű ritmuskíséret rögtönzésére,
meghatározott stílusban dallam improvizálására.
Ismerje
a magyar népszokások dallamanyagát,
a főbb zenei stílusokat.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül)
a különböző népzenei dialektusok szerinti előadásmódra,
nehezebb, polifon vokális művek eléneklésére (kotta segítségével),
bonyolultabb ritmuskíséret rögtönzésére,
egy szituáció hangeffektusainak megtervezésére,
hangok, hangszerek felhasználására egy hangulat, kép megteremtése érdekében,
egy történet valódi vagy stilizált hangokkal történő kísérésére (hangaláfestés konvenció).
Ismerje (az előbbieken kívül)
a különböző népzenei dialektusokat, díszítésmódjukat, jellegzetességeiket,
a 20. század főbb zenei irányzatait,
az egyszerűbb, házilag is elkészíthető hangszereket.
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A KREATÍV ZENEI GYAKORLAT TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Kreatív zenei gyakorlat
csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd

10-17 perc

szólóéneklés vagy dallam-improvizáció 3-7 perc

2. A vizsga tartalma

A kreatív zenei gyakorlat vizsga két részből tevődik össze.

Csoportos gyakorlatsor vagy zenés színpadi etűd

A csoportos gyakorlatsort a szaktanár állítja össze. Az összeállítás adjon lehetőséget a zenéhez
kötődő színpadi képességek minél színesebb bemutatására:
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, ellenpontozása,
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egy többszólamú kórusmű szituációba illesztése.

A zenés színpadi etűd tartalmazhat prózai, illetve mozgásszínházi elemeket, az összeállítás azonban
hangsúlyosan zenei fogantatású legyen.

Szólóéneklés vagy dallam-improvizáció

Szólóéneklés: a tanuló tíz szabadon választott dal előadásával készül. A dalanyag kiválasztásánál
ügyelni kell a műfaji sokrétűségre (elbeszélő illetve lírai műfajú, nép- illetve műdalok). A vizsgán a
tanulónak a vizsgabizottság által választott dal(oka)t kell bemutatnia. Az előadásához igénybe vehető
élő hangszeres kíséret, amelyről a tanulónak kell gondoskodnia.

Dallam-improvizáció: dallam rögtönzése rövid verses és prózai műre (részletre). A tanulónak a
szaktanár által összeállított – rövid, verses, illetve prózai részletekből álló – tételsorokból kell egyetegyet választania.

3. A vizsga értékelése

A kreatív zenei gyakorlat vizsga értékelésének általános szempontjai
gyakorlatsor esetén: az elemek ismerete, pontos végrehajtása;
etűd esetén: a kompozíció íve, megformálása, az együttműködés minősége;
hangszerhasználat esetén: pontosság, kreativitás, kooperáció;
éneklés esetén: tiszta intonáció, stílushű előadásmód, szövegérthetőség, prozódiai pontosság
(dallam-improvizáció).

A BESZÉDTECHNIKA TANTÁRGY CÉLJA, FELADATA, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEI

A tantárgy tanításának a célja, hogy megismertesse a tanulókkal a beszéd elméleti alapjait, a magyar
nyelv hangzásának követelményeit. A technikai és kommunikációs gyakorlatok segítségével alakítson
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ki tiszta, érthető és élvezhető beszédállapotot. Beszédhallásuk és -elemző képességük fejlesztésével
tegye alkalmassá a tanulókat szóbeli kifejezőképességük fejlesztésére és az elért beszédállapot
megőrzésére. Produkciós helyzetben a tanulók a beszédet célszerűen és magas színvonalon
használják.

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes
a beszédfolyamat részeinek és egészének tudatos irányítására,
a helyes színpadi beszédre dramatikus és színpadi munkájában egyaránt,
versek, prózai anyagok, szöveges színpadi feladatok igényes, színvonalas megoldására.
Ismerje
a lazító és a koncentrációs gyakorlatokat,
a szöveg nélküli és a szöveges légző-, hang- és artikulációs gyakorlatokat,
a fejlesztő és a szinten tartó beszédgyakorlatokat,
a hangsúlyszabályokat,
a hanglejtés változatait.

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után

A tanuló legyen képes (az előbbieken kívül)
a helyes színpadi beszédre bármilyen szerephelyzetben,
szöveges feladatainak elmondására jó technikával, sokszínű kifejezőeszközökkel,
mondanivalójának célszerű és élvezhető elmondására.
Ismerje (az előbbieken kívül)
a korrekciós beszédgyakorlatokat,
a hangerő, a hangszín, a hangmagasság és a beszédtempó váltásait,
a gyakori beszédhibákat és a beszéd ritmusának zavarait,
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a főbb dialektusokat,
a kifejezés nem szóbeli eszközeit,
a mondanivaló tagolásának lehetőségeit és eszközeit (szünet, váltás, hangsúly, hangszín).

A BESZÉDTECHNIKA TANTÁRGY VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

1. A vizsga részei

A művészeti záróvizsga gyakorlati vizsgarészből áll.

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama

Beszédtechnika
csoportos gyakorlatsor 10-20 perc
kommunikációs gyakorlatok

5-10 perc

2. A vizsga tartalma
A beszédtechnika gyakorlati vizsga két részből tevődik össze.

Csoportos gyakorlatsor

Légző-, hang-, ritmus- és tempó-, valamint artikulációs gyakorlatok köréből a szaktanár által
kiválasztott és összeállított gyakorlatsor.
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Kommunikációs gyakorlatok egyéni, illetve páros formában
A tanulónak legalább egy egyéni és egy páros feladatot kell elvégeznie. A gyakorlatokat a szaktanár
állítja össze az alábbi gyakorlatok köréből:
szinkronizálási gyakorlatok ismert szövegekkel, a kifejezés valamennyi eszközének
alkalmazásával;
helyzetgyakorlatok a testi és a lelki közérzet megszólaltatására, a technikai szövegek
felhasználásával;
blattolás a kifejezés megismert és begyakorolt eszközeinek hatékony alkalmazásával.
A szaktanár legalább tíz egyéni, valamint legalább tíz páros kommunikációs feladatból álló tételsort
állít össze, amelyből a tanuló a feladatokat húzhatja.
A páros feladatoknál a tanulók szabadon vagy a szaktanár irányításával párokat alkotnak, és közösen
húznak a páros feladatokat tartalmazó tételek közül.

3. A vizsga értékelése

A beszédtechnika gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai
Csoportos gyakorlatsor:
a gyakorlatok ismerete,
a gyakorlatok végrehajtásának pontossága,
koncentráció,
együttműködés.

Kommunikációs gyakorlatok:
verbális és nem verbális közlemények hitelessége,
kapcsolatteremtés, együttműködés.
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AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK
ELVEI
Mivel az alapfokú művészetoktatás számára még nem készült tankönyv, a kiválasztás elve csak
általános lehet.
Feleljen meg a művészetoktatás célrendszerének
Feleljen meg az intézmény oktatási céljainak
Segítse a tanulást, motiváljon
Szerkezete legyen világos, egyszerű
Szövege az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen
Adjon lehetőséget a differenciált képességfejlesztésre
Adjon mintát önálló feladatmegoldásokra
Legyen több évig használható
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Az ára legyen kedvező.

AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI
A tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formája.
- Az oktatásban-képzésben résztvevő tanulók elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét
rendszeresen értékeljük.
- Az ismeretek számonkérésének tartalmát az általunk kidolgozott tantárgyi programok
évfolyamokra lebontott követelményei, értékelési elvei határozzák meg.
- A tanulók ismereteinek, készségeinek, képességeinek szintjét, teljesítményét, előmenetelét év
közben érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük.
- Félévkor azt értékeljük, hogy az időarányos követelményeket milyen szinten sajátította el a tanuló.
- Fél év végén és évvégén az adott évfolyam követelményei alapján összeállított feladat megoldására
kerül sor. A megoldás érdemjegye, valamint a tanulmányi idő teljesítménye alapján történik a félévi
és év végi osztályzattal való minősítés.
- A tanév során a bemutatókon, koncerteken, pályázatokon, kiállításokon való szereplést is
értékeljük, illetve figyelembe vesszük.
- A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé, figyelembe vesszük a tanuló
évközi fejlődését.
- A tanulók munkáját a tanév során folyamatosan figyelemmel kísérjük, biztosítjuk a minél
sokoldalúbb megnyilatkozást.

A számonkérés formái
A tudásmérés széles skáláját alkalmazzuk (pl.: koncertek, bemutatók, szóbeli megnyilvánulások,
önálló gyűjtőmunka, rajzi, festési, mintázási, tervezési, tárgyalkotási produktumok).
Az értékelés eszközei: szóbeli és írásbeli számonkérés.
Az írásbeli számonkérés formái
feladatlapok
témazáró dolgozat
félévi és év végi vizsgadolgozat.
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A gyakorlati munka értékelésének módjai
koncertek, színpadi előadások, bemutatók értékelése
tervek, rajzok osztályozása,
a munkafolyamat közben szóbeli értékelés,
a kész munkák értékelése osztályzattal, gyakorlati bemutató, mestermunka készítése.

A TANULÓ SZORGALMA ÉS TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA
Az értékelés általunk meghatározott kritériumai
- Az értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak, személyre szólónak, a
fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést segítőnek, további erőfeszítésekre
serkentőnek, az egészséges munkakedvet fenntartónak kell lennie.

Az értékelés fokozatai: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen.
Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége
Meghatározott időszakonként áttekintjük a tanulmányi helyzetet, a gyengén teljesítőket
figyelmeztetjük, illetve a kiskorú tanulók szüleit tájékoztatjuk.
Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet befolyásol a fejlődési ütem.
az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, napló,
bizonyítvány.
- Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról a nappali tagozatos tanulókat az ellenőrző
könyvön keresztül, az év végi osztályzatról a bizonyítványon keresztül tájékoztatjuk az érintetteket.
-

A szorgalom minősítése az egyéni képességek alapján történik.

-

A szorgalomra adott érdemjegy, osztályzat a követelmények figyelembevételével fejezi
ki a tanulmányi tevékenységhez való viszonyt.

A szorgalom értékelésének követelményei
A szorgalom példás, ha a tanuló:
felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi,
óra alatt érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó,
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a feladatok végzésében önálló, rendszeres,
tehetségéhez mérten vesz részt a munkában,
önművelése rendszeres és többirányú,
szorgalmával példát mutat, serkent.
Jó a tanuló szorgalma, ha:
tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos,
óra alatt spontán aktivitással vesz részt,
a tananyag iránt érdeklődik csupán,
a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni.
Változó a tanuló szorgalma, ha:
óra alatt hullámzó aktivitást mutat,
tanórákra való felkészülése rendszertelen,
feladatait érdektelenül végzi,
érdeklődése nem aktív,
önművelése rendszertelen.
Hanyag a tanuló szorgalma, ha:
a szorgalom teljes hiánya jellemzi,
feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi,
az órai munkában passzív,
a tanultakat nem akarja alkalmazni.
A szorgalom értékelése
- A tanulók szorgalmának értékelését a tantárgy pedagógusa végzi.
- Az érdemjegyekről a tanulókat és a kiskorú tanulók szüleit rendszeresen értesíteni kell.
A szorgalom értékelésének formái
Szóbeli és írásbeli dicséretek.
- A naplóba és ellenőrzőbe beírt érdemjegyek, a félévi és év végi osztályzatok.
- A tanulók tanulmányi munkájának értékelése folyamatos.
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A szaktárgyak osztályozása öt érdemjeggyel történik
A szaktárgyak értékelésének követelményei
Jeles a teljesítménye annak
aki a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz,
tudja a tananyagot,
képes alkalmazni

Jó a teljesítménye annak.
aki a tantervi követelményeknek kevés, jelentéktelen hiányossággal tesz eleget,
apróbb bizonytalanságai vannak az ismeretanyagban és az alkalmazásban

Közepes a teljesítménye annak
aki a tantervi követelményeknek néhány hiányossággal tesz eleget,
ismeretei hiányosak, az alkalmazáshoz nevelői segítségre van szüksége

Elégséges a teljesítménye annak
aki a tantervi követelményeknek nagy hiányosságokkal tesz eleget,
de a továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártasságokkal rendelkezik

Elégtelen a teljesítménye annak
aki a tantervi követelményeknek a nevelői útbaigazítással sem képes eleget tenni
teljesítménye a minimum szintet sem éri el.
A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI
- A szülő a jelentkezési lapon kérheti gyermeke felvételét intézményünk alapfokú művészetoktatási
iskolájába.
- Az igazgató által megbízott bizottság (felvételi vagy különbözeti vizsgabizottság) javaslata alapján az
alapfokú művészetoktatásban való felvételről, évfolyamba, csoportba sorolásról az iskola igazgatója
dönt.
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- Beíratáskor a szülőnek hitelt érdemlően bizonyítani kell a gyermek személyazonosságát.
- Év közben tanuló felvételéről a felvételi-különbözeti vizsgabizottság döntése alapján az igazgató
dönt.
- Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele az előző évfolyam helyi tantárgyi tantervben
rögzített minimumkövetelményeknek való megfelelés.
- Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a
tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály anyagából tegyen összevont vizsgát.

TÁLTOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell
segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját
szemével nézni a világban…A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számukra érvényesek.
Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek most már meg ti is,
milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket
közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem mi személyiségünkben. Azt vegyék
észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.” /Rudolf
Steiner/

A xx. század felgyorsult változásai, a növekvő információ áradat, a világ tér- és időbeli kitágulása
megkívánja tőlünk, hogy olyan képességeket alakítsunk ki a gyermekek számára, amelyek
segítségével eleget tehetnek a jövő század kihívásainak. Egy óvoda eredményes működésének
feltétele, hogy a szülők a nevelőtestülettel együtt magukénak érezzék az intézmény programját, azzal
azonosulni tudjanak, a sikeres együttmunkálkodás érdekében. Őszinte szívvel ajánljuk programunkat
abban a reményben, hogy gyermekeinknek sokoldalú, egészséges, harmonikus személyiségfejlődését
megvalósítjuk.

Személyes felelősségünket átérezve az óvodai program kiválasztása során igyekeztünk körültekintően
eljárni:

- Lehetőségeink szerint megismerkedtünk valamennyi minősített programmal
- Figyelembe vettük helyi sajátosságainkat /személyi, tárgyi/, és jövőbeni elképzeléseinket
- Több éves, évtizedes elméleti és gyakorlati ismereteinket, tapasztalatainkat összegeztük
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A fentiek figyelembe vételével a Táltos Óvoda nevelőtestülete úgy döntött, hogy a kollektíva
szellemiségéhez a Mozgásműveltség Fejlesztő Óvodai Nevelési program /MFÓ/ áll a legközelebb.
Mivel a törvény lehetőséget ad az adaptációra, így mi ezzel a lehetőséggel éltünk.
„A gyermekek biológiai fejlődése, mozgásfejlődése, elsősorban rendszeres testmozgással,
testedzéssel biztosítható.
Az óvodai nevelés célja az óvodás korú gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődésének
segítése. A gyermek fejlődése számos tényező együttes hatásának eredménye. Az egészséges
életmódra, az egészséges életvitel igényére nevelés ebben az életkorban kiemelkedő jelentőséggel
bír.
A 3-7 éves korosztály lételeme a mozgás. A gyermeket nem kell motiválni a mozgásra, hiszen nem tud
nem mozogni. Miközben mozog, tapasztalatokat gyűjt, fejlődik csont- és izomrendszere, alakulnak
mozgáskoordinációi, testi képességei. Gyorsabbak, önállóbbak, finomabbak lesznek mozdulatai.
Egyre többféle mozgást képes elvégezni, egyre több készsége, szokása alakul, egyre inkább képessé
válik mozgásának, viselkedésének tudatos irányítására, mozgásigényének elhalasztására.
A gyermek mozgásigényének kielégítése, ezzel együtt harmonikus és összerendezett
mozgásfejlesztése, ezen keresztül értelmi képességének fejlesztése, különösen lényeges feladat az
óvodában.
A magyar óvodapedagógia hagyományainak, értékeinek figyelembevételével a jelenkor igényére
alapozva készült a Mozgásműveltség Fejlesztő Óvodai nevelési program.

A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Törvények:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1993.évi LXXIX. tv. a Közoktatásról és módosításai
1996.évi LXII. tv / módosításokkal egységes szerkezetben
1999.évi LXVIII. tv. / módosításokkal egységes szerkezetben
2003.évi LXI. tv. /módosításokkal egységes szerkezetben

1993.éviLXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
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1997.évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Módosítása: 2002.évi IX. tv.

GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a következőképpen fogalmazza meg:

Gyermekkép

"1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből,
hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény egyszerre.

2. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a gyermekkép megrajzolásában az eltérő pedagógiai és
pszichológiai irányzatok közös vonásait veszi alapul. Ezek szerint: a gyermek fejlődő személyiség,
fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen
alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának
következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó
testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő
személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, ennek
megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik.

Óvodakép

1. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés
kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda funkciói: óvó-védő,
szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

2. Az óvodai nevelés célja az, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki
személyiség kibontakoztatását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési
ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermek ellátását is).
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3. Az óvodai nevelésben alapelv:

a) a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi;

b) a nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni
képességeinek kibontakoztatását.

4. Az óvodai nevelés az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik: az érzelmi biztonságot
nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi
képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az
életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységről, különös tekintettel a mással nem
helyettesíthető játékra; e tevékenységeken keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak
közvetítéséről; a kisgyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi
környezetről." /Óvodai nevelés országos alapprogramja /

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjához hűen a Táltos Óvodában olyan nevelést
képviselünk ahol:

a gyerekeknek biztosított a kiegyensúlyozott, sokoldalú fejlesztése a gyermeki személyiség
tiszteletben tartásával, jogainak figyelembevételével

a gyermeki közösségben végezhető -életkornak és fejlettségnek megfelelő-sokszínű tevékenység

a játékot a nevelési, fejlesztési céljaink fő eszközének tekintjük, mely áthatja a napi tevékenységet
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szakmai meggyőződésünk alapján az óvodát megőrizhetjük a felhőtlen gyermekkor színterének

mindig kellő idő, hely, eszköz áll rendelkezésre a gyermek értelmi, érzelmi fejlődésének biztosítására

előtérbe helyeződik a differenciált fejlesztés, tehetséggondozás

a jó családi bánásmódhoz hasonló nevelői légkörben szabadság és korlátozás arányában nyújtunk
bizalmat, biztonságot, elfogadást

kiemelten kezeljük az egészséges életmód szokásainak megalapozását, ezen belül a
mozgásfejlesztést, mint a testi, szociális, és értelmi képességek fejlesztésének egyik lehetőségét

kihasználjuk a pozitív környezeti adottságainkat az egészséges személyiség fejlesztésének érdekében

folyamatosan és panaszmentesen elégíthetjük ki az óvodahasználók igényeit, azt nyújtva
minőségben, mennyiségben, amit ígértünk

Éppen ezért intézményünkben:

adott a megfelelő a személyi, tárgyi, eszközbeli ellátottság és folyamatosan meg is teremtik azokat a
feltételeket, hogy nyugodt környezetben folyhasson a nevelő, oktató munka

a gyermekekkel foglalkozók maximálisan azonosulnak a nevelési programban kitűzött célokkal,
feladatokkal

az óvodapedagógusok és a gyermekekkel foglalkozók egyre magasabb szintű pedagógiai eredmény
elérésére törekszenek, elkötelezettek a minőségfejlesztés iránt, folyamatosan képzik magukat
érdeklődésük és az intézmény érdekeinek szemelőt tartásával
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az intézmény önálló arculata megmutatkozik a napi életben, környezetben, a nevelés
szellemiségében

a szervezeti kultúra egymás elfogadásán, tiszteletén, megbecsülésén alapszik

„Gyermeket nevelni, látni, ahogy nő és válik ember belőle…Nincs alkotás a világon,melynek öröme
ehhez hasonlítható”
/ Benjamin Spock/

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Az óvoda személyzete:

Óvodapedagógusaink felsőfokú szakirányú végzettségük mellett számos, a program
magvalósításához elengedhetetlen, egyéb végzettségekkel is rendelkeznek:

közoktatás-vezetői diploma, minőségirányítási végzettség, gyermekvédelmi szakképesítés stb.

Ami kiemelendő, hogy pedagógusaink a gyermekek egyéni fejlesztéséhez és a sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztéséhez szükséges célirányos tanfolyamokat is elvégezték.

A dajkák szakképzettek.
Fontosnak tartjuk, hogy a nevelőmunkát segítők is szakképzettek legyenek, azonosuljanak a
pedagógia programunkkal, munkájukat a gyermeki szeretet és tisztelet hassa át.

A pedagógiai munkánkat magas szakmai tudással és tapasztalattal rendelkező külső szakemberek is
segítik, akik szükségszerűen állnak rendelkezésünkre:

Logopédus, gyógypedagógus, oktatók/ úszás, lovaglás, nyelv, tánc, mozgásművészeti oktató stb./
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A gyermekek egészségét rendszeresen ellenőrzi az óvodával szerződésben álló gyermekorvos,
védőnő,fogorvos

Szakmai, pedagógiai követelmények:

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekekkel foglalkozók az alábbi személyiségjegyekkel rendelkezzenek:

A gyermekek szeretete, megértése, megbecsülése, védelme
Igényesség önmagával, a gyermekekkel szemben
Komplexitásra alkalmasság, kreativitás
Pedagógiai optimizmus, a fejlődőképesség igénye
Tetteiben érezhető legyen a hitelesség, tapintat, empátia
Rendelkezzen megosztott figyelemmel, helyzetfelismerő képességgel
Magatartása, viselkedése, beszéde legyen modellértékű a gyermekek előtt

Nevelőtestületünk jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítő
szerepe és tevékenysége garancia a vállalt feladatok és célok megvalósítására. Az új kihívásoknak való
megfelelni akarás, az önképzés és a minőség irányában való elkötelezettség jellemző a testületre.

HITVALLÁSUNK:

„ A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nem csak szeretik, hanem
olyannak szeretik, amilyen”
/ Hermann Alice/
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TÁRGYI, DOLOGI FELTÉTELEK

A Táltos Óvoda rendelkezik a működéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel, melyek jegyzékét
a Pedagógiai Program melléklete tartalmazza.

KÖRNYEZETI HÁTTÉR

Az intézmény kellemes, nyugodt, csendes helyen terül el, a forgalmas úttól távol, de mégis jól
megközelíthető helyen. Az ide járó gyerekek kellemes, tiszta, nyugodt, családias környezetben élhetik
mindennapjaikat.
A kis létszám ideális az egyéni fejlesztés adta lehetőségek megteremtésére, akár a
tehetséggondozásra is.
A belső tér kialakítása lehetővé teszi, hogy a gyerekek egymás mellett és elkülönülten is
tevékenykedhessenek.
Igyekszünk a családi nevelést kiegészíteni, pedagógiai kontrollal a szülők igényeit, szükségleteit
figyelembe venni.
Egyedi igényekhez alakított szolgáltatásainkkal az egyéni képességek még nagyobb
kibontakoztatásának lehetőségét teremtjük meg.
A szülők részére állandó betekintést adunk mindennapjainkba. Nemcsak közös
ünnepeinken/karácsony, farsang, anyák napja, búcsúzó/ látjuk őket szeretettel, de a hétköznapokon
is aktív résztvevői lehetnek mindennapjainknak. Játszóházi programokra, közös kirándulásokra,
kézműves foglalkozásokra, túrázásokra várjuk az érdeklődő szülőket, családokat.

SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAINK
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Magánóvodaként módunk és lehetőségünk nyílik speciális szolgáltatások bevezetésére a szülői
igényeknek megfelelően.

Előzetes felmérés alapján lehetőség van a következő szolgáltatások csoportos igénybe vételére:
Úszásoktatás, táncoktatás, nyelvoktatás, mozgásművészeti oktatás/karate, judo, stb./.

Rendszeres túraprogramjaink a természet megszerettetését, megismerését, a mozgásigény
kielégítését szolgálják.

Nyitvatartásinkkal a szülők munkarendjéhez igyekszünk igazodni.

A gyermekek étrendjét táplálkozási tanácsadó segítségét kérve, gondosan állítjuk össze, aminek
eredményeként egészséges és –a testi fejlődéshez szükségesen- tápláló ételek kerülnek a gyerekek
asztalára. Az ételválaszték összeállításakor külön ügyelünk a változatosságra is, / a gyermekek ételbeli
ízlésvilága ebben az életkorban alakul ki/ és a gyermekek életkori sajátosságaiból fakadó táplálkozási
igényekre. Nyers zöldségeket, gyümölcsöt mindennap kapnak a gyerekek.
Az ételek megrendelésekor figyelembe vesszük, (mivel nem az óvodában főzik az ételeket), hogy
milyen cég garantálja a gyermekek részére a legmegfelelőbb étrendet.
Lehetőségeink szerint megoldjuk minden ételérzékeny /pl. liszt, tej, stb./ gyermek ellátását. Ezen
felül lehetőséget biztosítunk arra is, hogy figyelembe vegyük az otthoni étkezési szokásokat /pl.
vegetáriánus, disznóhúsmentes, stb. étrend.

A SZÜLŐ, GYERMEK, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI

Az óvoda csak a családdal együtt a családi nevelés funkcióját erősítve tudja nevelő szerepét betölteni,
az együttműködés a jó partnerkapcsolatban valósulhat meg

Az óvodában működik a „Óvodai Szülőkör”, ami a szülői munkaközösség, szülői támogató-, tanácsadó
kör szerepét tölti be, ennek bárki tagja lehet
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Nyitottak vagyunk az ünnepeken és a mindennapokban is. Szervezett formában több alkalommal
közös programot szervezünk. Így a szülők betekinthetnek az óvodai életünkbe és részesei is lehetnek.
A szülőket örömmel várjuk az óvoda rendezvényeire.
Csoportonként a szülők igényétől függően készséggel állunk minden szülő rendelkezésére a
gyerekekkel kapcsolatos problémák, egyéni kérések megbeszélésére
Évente két alkalommal – ez általában december és május hónapban- /de egyéni kérésre bármikor/
tájékoztatjuk szülőket a gyermekek fejlettségéről, betekinthetnek a gyermekek fejlettségét rögzítő
adatlapokba.
Családlátogatásokat szükség szerint végezzük
Évente legalább két alkalommal szervezünk szülői értekezletet (OviFórum), ahol tájékoztatjuk a
szülőket terveinkről, elképzeléseinkről. A napi tájékoztatás vagy szóban, vagy írásban /OVI
HÍRMONDÓ- faliújságon/ történik. A nagycsoportos gyerekek szüleinek az iskolába indulás
problémáinak megkönnyítése érdekében tanítók részvételével igény szerint tájékoztatást tartunk. Az
óvoda, szülők által igényelt szolgáltatások, előadások, tájékoztatások megszervezését vállalja
(logopédiai, beszédfejlődési, dyslexia, gyermekorvosi, stb.)

Ünnepek, hagyományok, rendezvények

Az ünnepek, hagyományok jelentős alkalmak a gyermekek és az óvoda életében. Perspektívát adnak,
a közös élmény erejével fokozzák a gyermek közösséghez tartozását. Közel hozzák a szűkebb és a
tágabb környezet eseményeit. Fontos, hogy kiemelkedjen az óvoda mindennapi életéből, de ne
legyen a gyermek számára megerőltető.
Tevékeny várakozás előzi meg az ünnepeket, ajándékkészítés öröme jellemzi. A jó érzelmi előkészítés
és örömteli várakozás csúcspontja maga az ünnepi együttlét. Nagy hangsúlyt fektetünk a
hangulatteremtésre. Óvodánkban a négy évszak váltakozása köré csoportosítjuk ünnepeinket,
hagyományainkat, rendezvényeinket.

Ősz:
- Szüreti mulatság
- Ovis Napok/ közös főzés a szülőkkel, versenyek, sportvetélkedő, kézműves foglalkozások/
- Ovis Kalandtúra
tél:
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- Mikulás
- Karácsony
- Téli teaház/ közös teázás, népi kézműves technikákkal való ismerkedés/
- Farsang, maszkabál
- Ovis Kalandtúra /szánkózással egybekötve/
- Tavaszváró /játszóház/
tavasz:
- Tavaszi hangverseny/ ismerkedés a művészetekkel/
- Húsvét-Locsoló bál
- Májusfa állítás
- Anyák napja
- Gyereknap
- Ovis Kalandtúra
nyár:
- Búcsúzkodó
- Erdei óvoda
- Ovis kalandtúra
- Ovis csalogató/Óvodába visszacsalogató és becsalogató, játszóházi programokkal/

Ünnepeink, rendezvényeink mindig nyitottak, annak örülünk, ha a szülők is aktívan bekapcsolódnak,
akár az előkészítésbe, akár a lebonyolításba, de ha csak együtt örülnek velünk, az is erősíti az
összetartozás érzését.

A gyerekek születésnapját, névnapját megünnepeljük, közösen készített ajándékkal kedveskedünk az
ünnepeltnek.

4. A HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM /HOP/ PEDAGÓGIAI ALAPELVEI
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„A játszó gyermekek olyanok, mint a művészek. Hol hagyományosak, hol újítók, hol érthetők, hol
érthetetlenek, aszerint, hogy az éppen jelentkező kifejeznivalónak mi fele meg leginkább. Nem
követnek valamely irányt, hanem úgy növekszenek, mint az élő fa: ágakkal minden irányba,
gyökerekkel lefelé, koronájukkal felfelé” (Weöres Sándor)

Helyi óvodai nevelési programunk végrehajtásakor olyanná szeretnénk nevelni az óvodás gyereket,
aki

Testileg, lelkileg egészséges, edzett, teherbírása megfelelő

Nyugodt, kiegyensúlyozott, érzelemgazdag

Képes saját ütemében, képességeihez, adottságaihoz mérten fejlődni, ha megteremtik neki az ideális
feltételeket

Értékeli a szabadság és korlátozás kellő arányában nyújtott bizalmat, biztonságot, elfogadást

Vidám, tud felfedezni, rácsodálkozni

Ismeri, tiszteli természeti és társadalmi környezetét, annak hagyományait

5. KAPCSOLATOK KÜLSŐ INTÉZMÉNYEKKEL, EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK, AZOK
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A bölcsődéből az óvodába, valamint az óvodából az iskolába történő átmenet érdekében szoros
kapcsolatot tartunk a bölcsődével, iskolával, mely tartalmazza az egymás közti nyitottságot.
Kapcsolattartásunk megvalósul a nyitott napok szervezésében, kulturális rendezvényekbe történő
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bekapcsolódásban, szülői értekezleteken történő képviseletben, szakmai megbeszélések
szervezésében.
A város óvodái által hirdetett városi ill. városrészi rendezvényekbe bekapcsolódunk, ezek
szervezésében aktívan részt veszünk, igény szerint részfeladatot vállalunk /oktatócentrum/
A gyermekek problémáinak kezelése érdekében folyamatos a kapcsolattartásunk azon
intézményekkel, melyek a problémák megoldására hivatottak /Nevelési Tanácsadó, Logopédiai
Intézet, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,Egészsémegőrzési Központ/ . A kapcsolattartást az
óvoda gyermekvédelmi felelőse koordinálja.
A városban működő Nevelési Tanácsadó Intézet kollégáival jó munkakapcsolatban állunk és
eredményesen tudunk együttműködni a problémás esetek orvoslásában. Szükség esetén a Tanulási
képességeket Vizsgáló Bizottsággal is felvesszük a kapcsolatot.
A gyermekek egészségének folyamatos ellenőrzése érdekében kapcsolattartás a védőnői,
gyermekorvosi szolgálattal

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK:

NEVELÉSI FELADATOK, TEVÉKENYSÉGEK, AMELYEK BIZTOSÍTJÁK A GYERMEK SZEMÉLYISÉGÉNEK
FEJLŐDÉSÉT, KÖZÖSSÉGI ÉLETRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSÉT, A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK
DIFFERENCIÁLT FEJLESZTÉSÉT, FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSÉT

A nevelési és oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzésében és megszüntetésében.

Feladatok:

Felderíteni a gyermekek fejlődését veszélyeztető okokat
Pedagógiai eszközökkel törekedni a káros hatások megelőzésére ill.
Ellensúlyozására
Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményezni

A közoktatási törvény minden pedagógus számára előírja, hogy munkaköri feladatként „részt vesz a
gyermekvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásában”.
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Az óvodai gyermekvédelem jelentősége:
A problémamegelőző gyermekvédelem legfontosabb „jelző intézménye”
A gyermekekről többoldalú információhoz lehet jutni
A hátrányos és veszélyeztetett gyerekek kiszűrhetők a tünetek alapján
A pedagógus közvetlen kapcsolatban van a gyerekekkel
Az intézkedések eredményessége nyomon követhető
A családok számára a korábban kialakított megfelelő kapcsolat révén, a krízis estén történő
együttműködés, segítség könnyebben biztosítható
Óvodánkban van megbízott és képzett gyermekvédelmi felelős.
Az óvoda vezetője gondoskodik a gyermekvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről.
A gyermekvédelmi felelős segíti az óvoda pedagógusainak gyermekvédelmi munkáját.

A gyermekvédelmi felelős feladata:

folyamatosan felméri a pedagógusok segítségével a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű
gyermekeket, és írásban rögzíti a szerzett információkat
gyermekvédelmi munkatervet készít
tájékoztatja a szülőket arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel
tájékoztatja a szülőket arról, hogy óvodán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt
kereshetnek fel, jól látható helyen közzé teszi ezen intézmények címét és telefonszámát
a veszélyeztető okok feltárása érdekében családlátogatásokon megismeri a gyermek családi
környezetét
folyamatosan tartja a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálattal, és írásban jelzi a felmerülő
problémákat, szükség estén kéri segítségüket
prevenciós feladatok ellátása
a gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető
veszélyeztető tényező esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot
a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken
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együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyekkel, intézményekkel,
hatóságokkal /védőnő, háziorvos, családsegítő központ, ügyészség, bíróság, társadalmi szervezetek,
egyházak, alapítványok /

Az óvoda feladattervében meghatározott legfontosabb feladatok:
Személyre szabott fejlesztési terv bekerül a negyedéves tervezésbe
A család és óvoda kapcsolatának erősítése, bizalmi légkör kialakítása
A gyermekek alapos megismerése, testi, lelki, intellektuális fejlődésének, egészségi állapotának
nyomon követése
Ha szükséges a Családsegítő Szolgálattal együttműködni a gyermekek érdekében

A NEVELŐMUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, MINŐSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZERE

"Keresem minden gyermek sajátos titkát,
és azt kérdezem, hogyan segíthetném abban,
hogy önmaga lehessen" (Janus Korczak)

Az ellenőrzés, mérés, értékelés (a visszacsatolás) a nevelőmunka lényeges eleme. E nélkül nem
képzelhető el az óvodai nevelő-oktató tevékenység.
Megvizsgáljuk, hogy a kitűzött feladatokat teljesítettük-e, azaz „mérjük”, „értékeljük” pedagógiai
munkánkat, s az értékelés eredménye szerint tűzzük ki az újabb, a soron következő részfeladatokat.
ŰŰHa fejleszteni akarjuk a gyermeket, meg kell ismerni a személyiségét éppúgy, mint fejlődésének
ütemét, menetét és a rázúduló hatások összességét az óvodába lépés idején – a bemeneti szintet –,
hogy össze lehessen vetni majd az óvodai nevelés végeredményével, a kimeneti szinttel.

Óvodánkban alkalmazott mérési módszerek:

1. Megfigyelés:
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A gyermek megismerésének elsődleges és legfontosabb eszköze. Meghatározott céllal és tervszerűen
végzett megfigyelések jól hasznosíthatók, a gyermek számára viszont nem más, mint hétköznapi,
természetes tevékenység, játék.
2. Beszélgetés, interjú:
A gyermek fejlettségéről információhoz juthatunk a szülőkkel folytatott beszélgetés során .
3. Mérőeszköz használata
Ha a gyermek fejlettségéről megfigyeléssel nem jutunk elegendő információhoz, akkor alkalmazunk
mérőeszközt, szervezett tevékenység során.
A mérés során figyelembe vesszük a következő alapelveket:

Elsősorban megfigyelésen alapuljanak, lehetőleg ne vonja el a gyermeket a játéktól
Legyenek objektívek és megbízhatóak
Pedagógiai eszközök felhasználásával történjen
Rendszeresen végezzük, és már az óvodába lépés pillanatától kezdődjön
Megfelelően legyenek dokumentálva /Anamnézis lap, Megfigyelési napló, Értékelő lap: lásd: 7-10. sz.
Melléklet/
Tükrözze a pedagógiai munka hatékonyságát
A képességfejlesztő folyamat szakaszai: adatgyűjtés, elemzés, fejlesztési terv készítése, fejlesztés

Gyakoriság:
Folyamatos megfigyelés, beszélgetés, adatrögzítés/három havonként/
Fejlődéshez mérten a változás rögzítése
Összegzés évente egy alkalommal / Csoportnapló, Személyiséglap, Megfigyelési napló, Értékelő lap Mérési naptár.

A mérés során rögzített adatokat titkosan kezeljük, a szülőkkel évente egy alkalommal ismertetjük.
ŰŰA mérés különösen az óvodai nevelés kimeneti oldalának megítélése során válik izgalmassá, azaz
az iskolai életre való felkészültségi szint megállapításakor. /Tanköteles korban a gyermek egyéni
nyilvántartó lapja.
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Az érvényben lévő szabályozások világosan és egyértelműen meghatározzák az iskolaérettség
megállapításával kapcsolatos teendőket, az óvónők és a szakszolgálatok hatáskörét /Nevelési
Tanácsadó, Tanulási Képességeket VizsgálóSzakértői Bizottság/

Értékelés, elemzés:

A gyermek képességfejlesztésének folyamatában megállapítjuk, hogy önmagához képest, és 5-7 éves
korában a kimenethez képest mely területen fejlett, hol van lemaradása.
Problémás esetben fontos az okok keresése, összefüggések feltárása.
Ha meghaladja a fejlesztés a kompetenciánkat, szakember segítségét kérjük.

Az adatokat összesítjük /évente egyszer/ csoport szinten és óvodai szinten is, melynek elemzésével
csoport és óvodai tendenciák, szükség esetén feladatok határozhatók meg.

Óvodába lépéskor a gyermek objektív megismerése szempontjából két megismerési megközelítést
alkalmazunk:

- Az anamnézis, amelyet az óvodába lépéskor rögzítünk /lásd: 7. sz. melléklet/

- A beilleszkedés tapasztalatai, mely az óvodába lépést követő 3 hónap megfigyeléseit tartalmazza.

Az elemzést követően elkészítjük a fejlesztési tervet, mely meghatározza a fejlesztés irányát. Három
havonként jelöljük a változást, és ha szükséges módosítjuk a fejlesztési tervet.
A napi felkészülés során végig gondoljuk, hogy az aznapra tervezett tevékenységben mely
képességterületek fejlődnek a legjobban. Módszereinkben, eszközeinkben, valamint a foglakoztatási
forma megválasztásában tekintettel vagyunk a gyermekek fejlettségi szintjére, érdeklődésére,
szükségleteire.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja VI. fejezete szerint: A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ
ÓVODÁSKOR VÉGÉRE
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"1. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként
a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

2. Az iskolaérettségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak, melyek közül egyik sem
hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges a sikeres iskolai munkához.

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz.
Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. Mozgása
összerendezettebb, harmonikusabb. Erőteljesen fejlődik a mozgáskoordináció és a finom motorika.
Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes.

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott

érdeklődésével készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan
fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. (Különös jelentősége van a téri észlelés
felettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli
mozgásfejlettségnek, a testséma kialakulásának.) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél

- az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, a közvetlen felidézés mellett megjelenik a szándékos
bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés mellett egyre nagyobb szerepet kap
a felidézés,

- megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a figyelem tartalma,
terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele,

- a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban
van.

Az egészségesen fejlődő gyermek
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- érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait érzelmeit mások számára érthető
formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni; minden szófajt használ;
különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot; tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat (a
fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések lehetségesek); végig tudja hallgatni és megérti
mások beszédét,

- elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, szülei
foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a gyalogos közlekedés
alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő növényeket, állatokat, azok
gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás összefüggéseit. Ismeri a viselkedés
alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti
és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei
vannak.

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociálisan
egészségesen fejlődő gyermek készen áll az iskolai

élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kapcsolatteremtésre
felnőttel és gyermektársaival, amennyiben az iskolai légkör ezt lehetővé teszi. A szociálisan érett
gyermek

- egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni; késleltetni tudja szükségletei kielégítését,

- feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok egyre
eredményesebb elvégzésében nyilvánul meg; kitartásának, munkatempójának, önállóságának,
önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a tevékenységet.

3. Az ötéves kortól kötelező óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat célja, feladata
változatlanul az egész gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése.

4. A neurológiai és egyéb hátránnyal küzdő gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek
segítségével végzett korrekció mellett érhető csak el a fentiekben leírt fejlettségi szint.
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5. A különleges gondozásra jogosult gyermekek iskolaérettségi kritériuma tükrözi a befogadó
intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben."/ Óvodai Nevelés országos
alapprogramja/

A TÁLTOS ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA:

Mozgásműveltség Fejlesztő Óvodai Nevelési program /MFÓ/

Mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelési program négy szerkezeti egységre tagolódik:

Mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelés célja
Nevelés feladatrendszere
Megvalósítás eszközrendszere
A gyermekek fejlettségi szintjének mutatói az óvodáskor végére

E szerkezeti egységek szoros kölcsönhatásban vannak egymással. Kiinduló pont a nevelés célja, mely
egyben meghatározója is az ebből következő feladatoknak és a hozzá szükséges eszközrendszernek.
Mindezek segítségével biztosítható a gyermekek megfelelő fejlettsége az óvodáskor végére.

8. 1. Mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelés célja
A gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségének fejlesztése, életkorilag (3-7 év) a
legmegfelelőbb tevékenységi forma segítségével a tervszerű, rendszeres mozgással.
A mozgás szeretetére építő életvitel, életmód megalapozása.
Feladata:
A mozgás célzott fejlesztése a motoros képességek és mozgáskészségek kibontakoztatása
A gyermeknek a mozgásos tapasztalatai során fejleszteni környezetével való – közvetlen és közvetett
– kapcsolatrendszerét, saját testéről szerzett információit (én-tudat alakítása)
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A szervezet általános, sokoldalú fejlesztésével, képzésével elősegíteni

a gyermek megfelelő testi, akarati, erkölcsi tulajdonságainak fejlődését, értelmi képességeinek
fejlesztését.

A nevelési célok és feladatok az egész óvodára nézve azonosak.
A csoportok arculatát a gyermekek, és az óvónők személyisége alakítja, formálja sajátossá.
E nevelés céljának – egy rendkívül bonyolult hatásrendszer keretében – megvalósulása a célból
következő feladatok, és a nevelés feladatrendszerének meglehetősen pontos meghatározását tartja
szükségesnek.

Nevelés feladatrendszere
Az óvodai nevelés feladatainak rendszere lényegében igazodik a nevelés általános
feladatrendszeréhez. Ebben az esetben a feladatok bizonyos csomópontok körül csoportosulnak,
ezek a nevelés fő feladatcsoportjai:

Egészséges életmódra nevelés, egészség óvása
Szocializáció az érzelmi biztonság segítségével
Értelmi nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban

A feladatcsoportok elhatárolódása a nevelőmunka tervezését segíti. A nevelőmunka elsősorban
szervezőmunka, melyben nincs jelentéktelen apróság. Az óvodapedagógus a legkisebb részletet vagy
esetet sem hagyhatja figyelmen kívül. Az apró dolgok rendszeresen – naponta, óránként – hatnak,
azokból tevődik össze az óvodai élet. A nevelés feladatcsoportjainak összefonódása számos formában
megnyilvánul, élesen nem különülnek el.

Egészséges életmódra nevelés, egészség óvása
Az óvodai közösségen belül kell e feladatokat megvalósítani. Legfontosabb feladat: a gyermeki
szükségletek kielégítése. A testi, lelki szükségletek harmonikus összehangolása. A heti és napi
életritmus kialakítása.
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Ezt segíti a hetirend, a kötelező és szabadon választható tevékenységek meghatározott
ciklikusságával, ritmusával. A rugalmasan kezelt napirend, melynek keretén belül az étkezések, a
pihenés, a mozgás, a játék és egyéb tevékenységek valósulnak meg.

Kiemelten kell kezelni a gyermekek fejlődésének elősegítését, a
kialakítását.

helyes higiéniai szokások

Az elsajátítását a fokozatosság jellemezze. A rendszeres mozgástevékenységek miatt is fontos
tényezők e nevelés területén.

A gyermekek fejlődését segítik:
A kulturált étkezés szokásaira nevelés:
helyes testtartás kialakítása
esztétikus terítésre szoktatás, megfelelő teríték biztosításával
életkortól és fejlettségtől függő étkezéshez szükséges

eszközök önálló és helyes használata

Egészséges, korszerű táplálkozás:
a gyermekek számára eddig ismeretlen ételek elfogadtatása
különféle anyagcserezavarokban szenvedő gyermekek egyedi étrendjének megoldása
a mindenkori folyadékigény kielégítése
Délutáni pihenés:
nyugodt légkör megteremtése
a pihenés idejének biztosítása a gyermekek egyéni alvásigényének figyelembevételével
nem alvó gyermekek számára különféle tevékenységek felkínálása, úgy hogy a pihenni vágyókat ne
zavarják.
Test edzése:
nap- légfürdő, mozgás
a napi tevékenységek során minél több idő eltöltése a szabadban

a víz edzőhatásának biztosítása a nyári óvodai fürdőzések megszervezésével, vagy uszodai
foglalkozások keretei között
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Gyermekek testi fejlődésének mérése:
A gyermekek testi fejlődését az óvodában elvégzett testsúly és testmagasság – a nevelési év elején és
végén – mérések is mutatják. Egyben segítenek az óvodapedagógusnak e területen szükséges
feladatok meghatározásában.

Higiéniai szokások, szabályok kialakítása az intimitás tiszteletben tartásával
Tisztálkodás:
kézmosás, törülközés, fésülködés, fogápolás – helyes, rendszeres végzésére szoktatás, nevelés, az
egészség megóvása érdekében.
WC-használat:
közben az intimitás - egyedül, zárt ajtó - tiszteletben tartása
a WC-papír rendszeres és megfelelő használatára szoktatás, különös tekintettel a kislányokra (eleinte,
ha szükséges mindezt segítséggel, majd önállóan végezzék)
a WC-higiénia (leöblítés) szabályainak kialakítása

8. 2. 2. Szocializáció az érzelmi biztonság segítségével
A gyermekek közösségi magatartásának megalapozása az óvodai nevelés egészét átszövő feladat.
Az óvodás gyermeknek, aki az új környezettel első kapcsolatait alakítja, az óvodapedagógus számára
látszólag jelentéktelen megnyilvánulásainak is igen nagy a jelentősége. Ezért minden mozzanat
nagyon fontos lehet.
Az óvoda elfogadtatása - beszoktatás - nagy gondosságot és odafigyelést igényel, bármilyen életkorú
is a gyermek. A későbbiek során a gyermek, szülő és óvoda kapcsolatának meghatározója lehet.

Minden esetben szükséges megteremteni a lehetőséget a gyermeknek a szülőtől való fokozatos
elszakadásához. E folyamat akkor fejeződik be, amikor a szülő és az óvodapedagógus is úgy érzi, hogy
a gyermek viselkedésében már megfigyelhetők az idegen személy és a környezet elfogadásának jelei.

A gyermek óvodában eltöltött idejét úgy kell megtervezni és megszervezni, hogy mindvégig érezze a
számára legfontosabbat: az érzelmi biztonságot. Ehhez szükséges a gyermekekkel közvetlenül
foglalkozó óvodapedagógus, elfogadó, gondoskodó, segítő személye.
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Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ugyanaz a pedagógus, ugyanaz a gyermekcsoport más
„jelentőséggel” bír az egyik, vagy másik gyermek számára.
A mesterségesen kialakított közösségek falait segíti feloldani a csoportok közötti átjárhatóság, a
szabadon választott tevékenységek ideje alatt, a gyermekek maguk választhatják meg, hogy melyik
csoportban kívánnak játszani.
Az óvodában kialakított egységes óvodai jelek – különbség csoportonként a színekben van – is
biztosítják a gyermek érzelmi stabilitását.
A gyermekeknek az óvodában végzett sokmozgásos tevékenysége lehetőséget biztosít a másság
(ügyesek, ügyesebbek) elfogadására, önmagának és képességeinek megismerésére. Fejleszti a
gyermek pozitív emberi magatartását, társaihoz való viszonyulását, versenyszellemet, kudarctűrést,
figyelmet, türelmet, kitartást, egymás iránti figyelmességet, segítőkészséget.
A gyermek az óvodai élet tevékenységeinek segítségével megtanul: alkalmazkodni, elfogadni,
tolerálni, szükségleteit késleltetni, önmagát megvalósítani, nem sértve a másik gyermek szabadságát.

Óvodai csoportok szervezése:
A napi óvodai élet keretei között biztosított, sokmozgásos tevékenységek nem teszik feltétlen
szükségessé az azonos életkorú gyermekcsoportok szervezését.
Az óvoda tárgyi (udvar, épület) és személyi (az óvodapedagógus milyen csoportszervezéssel tud
azonosulni) lehetőségei, valamint a gyermekek korösszetétele határozza meg a csoportok
kialakításának kritériumait.

Értelmi nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban
Az óvodai élet változatos tevékenységei a gyermek anyanyelvi nevelését, értelmi képességeinek
fejlesztését is szolgálja. E fejlesztő munkát nem szükséges külön kiemelten kezelni. A gyermeki
tevékenységek minderre lehetőséget nyújtanak. Fontos és elkerülhetetlen a gyermek utánzó hajlama
miatt az őt nevelő személyek példamutatása.
A helyes és érthető beszéd fejlesztésén kívül szükséges az egyéb kommunikációs jelzésekre is
ráirányítani a gyermekek figyelmét. Ezek gyakorlását az óvoda mindennapjaiban a tevékenységek
segítségével kell megoldani.
Időt és helyet kell adni a felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek egymás közötti
beszélgetéseire. A saját gondolataik mások előtt szóban való kifejezése, és meghallgatása fejleszti a
verbális kommunikációt, és a másik tiszteletére is nevel.
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A feladatcsoportok és tevékenységek során átadásra kerülő ismeretek tervezése, életkor és egyéni
képességek figyelembevételével óvodai gyermekcsoportok keretei között történjen.

Megvalósítás eszközrendszere
A nevelés feladatainak megvalósításához megfelelő környezet, tervező munka, és tevékenységek
szükségesek.

Környezet
Az óvodai nevelés elé kitűzött céloknak csak akkor van meg a realitásuk, ha a célok megvalósítását a
gyermekek számára megtervezett környezet hatásai is támogatják.
Tárgyi környezet (épület, udvar)
Személyi környezet
Óvodán kívüli környezet
Tevékenységeket segítő eszközök

Tárgyi környezet
Épületbelső
Az óvoda berendezései a gyermekek biztonságát, egészségének óvását és mozgásterének biztosítását
szolgálják. A tárgyak, bútorok a gyermekek méreteinek megfelelően könnyen mozgathatóak.
Így ha szükséges a mozgástér növelése, egyszerűbben oldható meg.
A belső tér tárgyai dominánsan természetes anyagokból készüljnek. De nem kizárt a megfelelő célt
szolgáló műanyag eszközök jelenléte.
A gyermekmosdók intimitásához a feltételek megteremtése nélkülözhetetlen. Minden gyermek wc-re
ajtót kell helyezni. Ezeken fiúk és lányok részére elhelyezhető jelzések is segíthetik majd a külső
környezetben való ilyen irányú eligazodást.
Udvar
Az óvoda udvara a gyermekek szabadban végzett tevékenységének kiszolgálója.
Szükséges az árnyékos és a napos udvarrészek, a testnevelés foglalkozások megtartásához az
egyenletes füves területek biztosítása. Homokozók, mászókák elhelyezése gazdagíthatja, színesítheti
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a gyermekek játék- és mozgástevékenységét. A kerékpározáshoz, görkorcsolyázáshoz, rollerezéshez
nyújtanak segítséget az aszfaltozott területek. Az udvaron szükséges hogy ugrógödör is legyen, mely
a különféle ugrások gyakorlását és egyéb tevékenységeket szolgálja.
A gyermekek számára biztosítani kell a nyári időszakban az egész napos kint tartózkodás feltételeit is.
A víz edzőhatásának elősegítését udvari medencével, vagy egyéb pancsolási lehetőséggel kell
megoldani.

Személyi környezet
Nem elegendő csak a gyermek fejlődéséhez szükséges eszközök, tárgyak biztosítása. A környezet
fogalmába – ebben az esetben – beletartoznak azok az emberi kapcsolatok is, amelyek a gyermeket
körülveszik. Ezt a személyi környezetet elsősorban az óvodapedagógusok és az óvoda többi dolgozói
alkotják.

Az óvodai nevelőmunka eredményességét befolyásolja az óvoda-pedagógusok elméleti
felkészültsége és belső emberi tulajdonságaik: kapcsolatkészségük, nyitottságuk, empátiás
érzékenységük és kooperációs képességük.

Óvodán kívüli környezet
Család
Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki. Mindebből következik, hogy a családok számára teljes
kell hogy legyen az óvoda nyitottsága. Ezt szolgálja a rendszeres betekintés lehetősége az óvodai
életbe, nevelési gondok, problémák közös megbeszélése, megoldások keresése.
A gyermekek óvodába érkezése és távozása rugalmas. Így lehetőségük van arra, hogy minél több időt
tölthessenek otthon a családban.
Az óvoda a szülők – mint megrendelők – részére szakmai szolgáltatást nyújt. E szolgáltatás – a
gyermekek nevelése, fejlesztése érdekében – csak akkor eredményes, ha tartalmas az
együttműködés.

A kapcsolattartás konkrét formáit a csoportok szülői közössége és az óvodai közösség együtt
határozza meg.

Sportlétesítmények
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A testnevelést kiegészítő mozgástevékenység (ek) - például az úszás és a tánc - szükségessé teszi a
speciális kapcsolatok kialakítását.
A zökkenőmentes együttműködés megköveteli a rendszerességet, pontosságot, megbízhatóságot.

Iskola
Az óvoda közelében található iskolákkal fontos a jó együttműködés kialakítása.
A nevelés eredményessége érdekében az óvodapedagógusoknak ismerniük kell az iskolák tartalmi
szabályozását. Az iskola pedagógusainak pedig az óvodai nevelés alapvető célját és feladatát.
Kapcsolattartás nélkül mindezek nem valósíthatók meg.

Egyéb intézmények
Egyéb művészeti körökkel (pl. színház, könyvtár, múzeum, képtárak, bábszínház, mozi…) az általuk
ajánlott programoktól függ az együttműködés.

Tevékenységeket segítő eszközök
A gyermekek tevékenységéhez szükséges eszközök nélkül nem valósíthatók meg a kitűzött célok,
feladatok.

A gyermeki tevékenységet közvetlenül segítő eszközök
Mozgástevékenységet segítő: megfelelő méretű torna és kéziszerek. Mennyiségét a szertől és
eszköztől függően csoportonként vagy óvodánként kell meghatározni.
Játéktevékenységet segítő: a játékszer játékeszközzé funkciója által válik, vagyis az által, hogy a
gyermek játéka során alkalmazza. A játékeszközök és a játékszerek egyaránt a játékot szolgálják.
Játékszerek lehetnek: kész játékszerek (valóság kicsinyített modelljei), félkész játékszerek
(építőelemek, különféle anyagok, amelyből eszközt készít), mindennapi élet egyes használati tárgyai.
Ezek a gyakorló (vagy funkciójáték), mozgásos, dramatikus, szerep (utánzásos), építő, értelem
fejlesztő, népi játékok segítői.
Egyéb tevékenységet segítő eszközök: a mese-vers, festés-rajzolás-kézimunka, ének-zene, környezet
megismerése – környezet védelme, környezet téri-formai-mennyiségi megismerése, munka jellegű
tevékenységeket szolgálják.
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A játékszerek, és más tevékenységeket segítő eszközök kiválasztása az eszközöknek a gyermek
tevékenységébe való bekapcsolása az óvoda-pedagógustól pedagógiai tudatosságot követel. A
gondosan megválasztott és a rendelkezésre álló eszközök elősegítik a gyermek személyiségének
fejlődését a tevékenységek sokoldalú, sokszínű végzésével.
Az óvoda által a gyermekek számára biztosítható még minden olyan egyéb eszköz, amit az intézmény
lehetőségei megengednek (pl. ágynemű, törölköző stb.).

Tervezés
Az óvodapedagógus feladata, hogy megismerje a gyermekek képességeit, adottságait és ennek
birtokában eljuttassa őket képességeik legmagasabb fokára. E munka a gyermekek fejlettségi
szintjének megismerése után a fokozatosság és tervszerűség elvei alapján kell hogy érvényesüljön.
Éves szinten – nevelési év – végig kell gondolni, hogy melyek azok a szokások, képességek, ismeretek,
amelyek a sokoldalú tevékenységek segítségével alakíthatók, fejleszthetők, átadhatók a
gyermekeknek.

Nevelés feladatrendszere
E tervezést az óvodapedagógus szervezőmunkája követi. (A jó nevelőmunka elengedhetetlen része az
átgondolt szervezés.) A nevelési év keretei között, a tanév elején rövidebb (havi) időegységekre, majd
a gyermekek alaposabb megismerése után hosszabb (max. három hónap) időegységekre történjen.

Tevékenységek
Szeptember 1-től május 31-ig
A tevékenységek tervezése havi szinten történik.
Ezek egy részénél (környezet megismerése-védelme, rajzolás-festés-kézi munka, ének-zene,
környezet téri-formai-mennyiségi megismerése) egy témakör kerül feldolgozásra.
A játék, munka esetében konkrét témák, tevékenységek. A testnevelésnél (teljes nevelési évre
átgondolva) a mozgásanyag kétheti időegységre lebontva kerül tervezésre. A kiegészítő
mozgástevékenység (ek) (pl. úszás, korcsolya) mozgásanyagát a tevékenységet irányító
óvodapedagógus vagy a külső szakemberek határozzák meg havi szinten.
A tanulás, mint tevékenység – külön nem kerül tervezésre – beépül, jelen van az óvodai élet
mindennapjaiban.
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A tevékenységek tervezésénél is nélkülözhetetlen a pedagógiai tudatosság - pedagógiai alapelvekre
épül - és a gyermekek egyéni fejlődési ütemének figyelembevétele.

Júniustól 1-től augusztus 31-ig
A tevékenységek tervezését egy időegységként lehet kezelni. Ebben az esetben figyelembe kell venni
a nyári időszakra jellemző csoportösszevonásokat is.

Hetirend

A tevékenységek hetirendje segíti az óvodapedagógus tervező, szervező munkáját. Az óvodai
csoportok zökkenőmentes működését.
A nevelési évben két részre bontott: szeptember 1-től május 31-ig és
június 1-től augusztus 31-ig.

Szeptember 1-től május 31-ig
Kötelező tevékenységek:
testnevelés (heti két alkalom)
kiegészítő mozgástevékenység(ek) (heti egy-egy alkalom)
mindennapi testnevelés (azokon a napokon, amikor nincs más mozgástevékenység)
Az újonnan érkező gyermekek az óvoda elfogadásáig fokozatosan kapcsolódnak be a mindennapi
testnevelésbe, majd a testnevelés foglalkozásokba. A testnevelés foglalkozás időtartama 40-45 perc.

Szabadon választható tevékenységek:
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a hét minden napján
játék
munka jellegű tevékenységek
rajzolás-festés-kézi munka
mese-vers
nincs meghatározott napja: a gyermekek spontán érdeklődése alapján gyermek vagy
óvodapedagógus kezdeményezésére
ének-zene
környezet megismerése-védelme
környezet téri-formai-mennyiségi megismerése

Hetirend

Szeptember 1-től-május 31-ig
Kötelező tevékenység
Tevékenység
ideje

A hét
meghatározott
napján
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Heti két
alkalom

Heti egy-egy
alkalom

Szabadon választható tevékenység
Tevékenység
megnevezése

Testnevelés

Tevékenység ideje

A hét minden napján

Tevékenység
megnevezése

Játék
Munka
jellegű tevékenység

Kiegészítő
mozgástevékenység(ek)

Mese-vers
Rajzolásfestés-kézi munka

Azokon a napokon,
Mindennapi
amikor nincs
testnevelés
testnevelés foglalkozás
vagy kiegészítő
mozgástevékenység

Nincs meghatározott
napja (a gyer-mekek
spontán érdeklődése
alapján, gyermek
vagy óvodapedagógus kezdeményezésére).

Ének-zene
Környezet
megismeré-se,
védelme
Környezet
téri-formaimennyiségimegismerése

Júniustól 1-től augusztus 31-ig

Kötelező a mindennapi testnevelés a gyermekek által ismert mozgás-anyagra alapozva.
Egyéb tevékenységek szervezése a gyermekek érdeklődéséhez, és a napi időkerethez igazodik.
A gyermekek tevékenységeik során eddig megszerzett ismereteinek – spontán érdeklődés alapján –
gyakorlása, gazdagítása.

Hetirend
Június 1-től-Augusztus 31-ig
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Kötelező tevékenység

Szabadon választható tevékenység

Tevékenység
ideje

Tevékenység
ideje

Tevékenység
megnevezése

Tevékenység megnevezése

Játék
A hét minden
napján

Mindennapi
testnevelés

Nincs meghatározott
napja, a gyermekek
spontán érdeklődése
alapján gyermek vagy
óvodapedagógus
kezdeményezésé-re

Munkajellegű tev
Mese-vers
Rajzolás-festés-kézi
munka
Ének-zene
Környezet
megismerése-védelme
Környezet tériformai-mennyiségi
megismerése

Napirend

Az óvoda nevelő funkciójának kiteljesítése megköveteli a rendelkezésre álló időkeret – egész napos,
félnapos óvoda – jobb kihasználását. A napirend keretei között, a gyermeki szükségletek: (testi, lelki)
kielégítése történik. Egyben segíti a gyermekek napi életritmusának – közösségi keretek között
történő – kialakítását.

A napirend három fő részből áll:
délelőtti: az óvoda nyitásával kezdődik, szervezése kötetlenebb. A délelőtti időkereten belül kerülnek
megszervezésre a kötelező tevékenységek és a tízórai.
déli: kötöttebb az ebéd és a csoportok zökkenőmentesebb működése miatt (az étkezési és a délutáni
pihenés előkészületei)
délutáni: a délutáni tevékenységek szervezése kötetlenebb, mely a délutáni pihenéssel kezdődik, és
tartalmazza az uzsonnázást is.
Az óvoda zárásával fejeződik be.
A napirend fő részeiben mindig előfordul egy dominánsabb tevékenység, mely az óvodapedagógus
részéről nagyobb odafigyelést, a gyermekektől több megértést és alkalmazkodást igényel. A napi
tevékenységeket úgy kell szervezni, hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabadban.
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Tevékenységek
Az a törvényszerűség, hogy a személyiség tevékenysége során fejlődik, azt igényli, hogy maximális
lehetőséget kell biztosítani a gyermekeknek az erre a fejlődési szakaszra jellemző tevékenységi
formák számára.
Játék
Legfőbb tevékenységi forma, mely az egész óvodai nevelést átszövi.
A gyermekeknek spontaneitást, szabadságot, örömöt és szórakozást jelent. Fontos tudni, hogy a játék
az óvodáskorú gyermek alapvető aktivitása, ennek során gyakorolja erőit, szélesíti látókörét, szociális
tapasztalatra tesz szert, megismétli, és alkotó módon kombinálja a környező élet jelenségeit.
Az óvodapedagógus feladata a játékhoz biztosítani a megfelelő légkört, helyet, időt és eszközöket. A
felnőtt jelenléte –egész nevelői ráhatásának részeként – hat a játékra, segítheti a gyermekek játékát.

Az óvodapedagógus játékidőben milyen funkciót töltsön be – csendes szemlélő, aktív résztvevő –
maga a játékhelyzet dönti el.
(A játék fejlesztő hatásának teljes ismerete, nélkülözhetetlen az óvoda-pedagógus tervező és
megvalósító munkájához.)

A gyermekek társas kapcsolatainak és játéktartalmának alakulása a közösségben:
A gyermek társas élete a kevés számú csoportoktól a nagyobb létszámú csoportokig fejlődik.
A bomlékony csoportosulások egyre szilárdabb csoportoknak adják át helyüket.

A történet nélküli (egyszerűbb kevesebb mozzanatot takar, motivációja a cselekvés) játékokat, a
történettel (bonyolultabb cselekmény, sok mozzanat, motivációja tárgy vagy szerep) rendelkező
játékok váltják fel.
Az összefüggéstelen epizódsorok helyett tervszerűen kitalált történetek jelennek meg.
A személyes élet és a legszűkebb környezet életének visszatükrözésein túl, megjelenik a társadalmi
élet visszatükrözése is.

Játékfajták:

3739

Gyakorló vagy funkciójáték:
Játékszerekkel, különféle anyagokkal végzett gyermeki manipulációk.

Véletlen mozgásból, cselekvésből fakadnak. Az újszerű cselekvések ismétlése során szerzett örömök
miatt a gyermekek nehezen hagyják abba. E játék elsősorban a gyermekek mozgásigényének és
manipulációs vágyának kielégítésére szolgál. Ebben a játékban elsősorban az eszközök
tulajdonságaival a tárgyak egymáshoz való viszonyulásával, működésével ismerkednek a gyermekek.
Építő játék:
A gyermekek a különféle hasábokból, konstrukciós játékokból építő elemekből építményeket,
játékszereket, tárgyakat hoznak létre. A spontán készült építményeket fokozatosan felváltja a
bonyolultabb alkotások létrehozása, az elképzelt tárgy pontos megközelítése, a játékelemek biztos
kezelése.
A gyermekeknél megjelenik e játékfajta keretében is az eredményességre törekvés. Például előre
megtervezett rendben valamilyen készítmény létrehozása.
Az építőjáték során készült modelleket a gyermekek gyakran használják egyéb játékaikban (részei,
elemei azok) például: mozgásos, dramatikus, utánzásos játékban.
Szerep (utánzásos) játék:
A szerep (utánzásos) játékban a gyermekek tapasztalataikat, eddigi ismereteiket, elképzeléseiket,
hozzájuk fűződő érzelmeiket jelenítik meg. A felvállalt (utánzott) – állatok és emberek is lehetnek –
szerepen keresztül ábrázolják a valóságból számukra lényeges mozzanatokat.
A gyermekek fejlődésük során egyre tökéletesebben utánozzák valósítják meg játékukban az őket
körülvevő közvetlen és közvetett környezetükben élő emberek munkáját, emberi magatartását. E
játék segíti leginkább az emberek közötti társas kapcsolatok fejlődését. Az alá- fölérendelt szerep
elfogadását.
Dramatikus játék:
A gyermekek elsősorban irodalmi élményeiknek szabadon választott, kötetlen formában történő
feldolgozása a dramatikus játék. A mesék hőseinek – a saját elgondolásuknak megfelelően – vagy a
szerepben ábrázolt személynek a tipikus vonásait reprodukálják.
A dramatikus játék segíthet az emberi kapcsolatok formálásában, helyes viselkedési minták
elsajátításában, negatív élmények feldolgozásában. Ezek elsősorban óvónői kezdeményezésre
történnek. A gyermekek spontán vesznek részt benne. Így észrevétlenül segítheti viselkedésük
alakítását is.
A dramatikus játék fejlődésében fokozatosan előtérbe kerül a szerep minél tökéletesebb eljátszására
törekvés. Ezzel e játéktevékenység egyre több rokonságot mutat a színészi szerep megformálásával.
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Mozgásos játék:
Domináns eleme az aktív mozgás.
A mozgásos játékok felölelik a gyermek természetes mozgásának minden formáját, és ezek
kombinációját. A gyermekek általános fizikai fejlődéséhez szükséges mozgásingerek biztosítását
szolgálják.
E játékban a gyermekek rendszerint közös erőfeszítéssel, kölcsönös együttműködéssel, változó
helyzetekből adódó lehetőségek kihasználásával vesznek részt.
A különféle eszközökkel egyedül vagy társakkal végzett játékok (görkorcsolyázás, kerékpározás,
labdázás…) elsősorban a gyermekek mozgásfejlődését, téri tájékozódását segítik.
A mozgásos játékok tartalmának gazdagsága, a feladatok változatossága, és életszerűsége, a
mozgások széles skálája, intenzitása és szellemi fejlesztő hatása miatt fontos az óvodai nevelésben.
Értelmi képességeket fejlesztő játékok:
Az értelmi képességeket fejlesztő játékok az alkotó játékok fejlődése kapcsán alakulnak ki.
Tartalmában nem a művelet, a szerep és a játékszituáció a rögzített, hanem a feladat és a szabály.
Feltétele a játékfeladat fokozott tudatosítása és kiemelése, továbbá a játékszabályok érvényesítése.
A játéktevékenység meghatározott eredmény elérésére irányul. A szabályok betartása morális
magatartási követelményeket visz be a gyermekek tevékenységébe. A feladatok megoldása közben
jelentkezik először a gyermekeknél az önértékelés mozzanata.
Népi játékok:
A népi játékok tartalma, formája rendkívül sokrétű. Sajátos játékanyaga visszatükrözi az adott nép
termelés- és életmódját, gondolat- és érzésvilágát.
Fő típusai: énekes-táncos játékok, mondókás játékok, dramatizáló játékok, társasjátékok és
vetélkedőjátékok, mozgásos játékok. (üldöző-rejtőző, üldöző-menekülő, pásztorjátékok, küzdőerőkifejtő, labdajátékok).
A népi játékok – a fentiekből következtetve – az óvodai élet különböző tevékenységi formáiban is
jelen vannak.

A játékfajták a gyermekek játéktevékenységeiben ilyen élesen nem különülnek el.

Játékszabályok alakulása életkoronként:
A 3-4 évesek általában már képesek, a szabályok betartására, ha az nem túl bonyolult szabály és
egyben szereptartalmat is kap.
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A 4-5 éveseknél már megfigyelhető a szabálykövető viselkedés. A szabálynak már nem kell minden
esetben a szerep tartalmába beolvadnia.
Az 5-7 évesek játékában a kész szabályokkal rendelkező játékok jelentős helyet töltenek be.
A gyermek iskolaérettségének egyik mutatója, hogy a játékban a szabályhoz, mint pusztán feltételes
adottsághoz képes már viszonyulni.

A játék témája:
A valóságnak az a jelensége vagy jelenség csoportja, amely visszatükröződik a gyermek játékában.
A játéktéma forrása mindig a valóság, a gyermek élményei. Az egyéni élményektől legfeljebb egyéni
játék alakulhat ki.
A csoportos játékhoz azonos egyéni élményekre van szükség.

Ezért az óvodapedagógusnak meg kell találni a lehetőségeket, hogy a gyermekek közös élményekben
is részesüljenek.
Az óvodapedagógusnak az adott gyermek és gyermekcsoport fejlettségének megfelelően kell a
játékot fejleszteni.
A játéktartalom elmélyítése mindenkor – a megfelelő szinten, – a műveletek, szerepek, szabályok
dominanciájának szintjén történjen. A művelet a szerep és a szabály nem csak lényeges ismertető
jegye, hanem egyben a játéknak a fejlődés során egymást váltó domináns tényezője is.
A játéktevékenység a hét minden napján jelen van, tartalmi formája az óvodapedagógusok tervező
munkáján keresztül biztosított.

Tanulás
Tanulás a játék motivációs bázisára támaszkodik. Az óvodás gyermek tanul, míg játszik, és játszva
tanul. A tanulás - mint folyamat - a gyermek egész napi óvodai életében nyomon követhető. Az
óvodai nevelés feladata, hogy kifejlessze a gyermekekben a tanulás motívumait, – az ismeretek és
készségek elsajátításának igénye – kialakítsa a tanulást, mint tevékenységet.
Az ismeretek, jártasságok, készségek tudatos elsajátítása az óvodás gyermek tanulásában – egyéni
fejlődési ütemének megfelelően – egyre inkább előtérbe lép.
A tanulás az óvodáskor végére – óvodából iskolába való átmenet – az óvodai élet sokszínű
tevékenységeinek segítségével válik általában teljesen elkülönült önálló tevékenységi formává.
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Munka jellegű tevékenységek
Fontos szempont, amire már a gyermek képes, ne végezzük el helyette.
Főbb területek:
Önkiszolgálás: a gyermek saját személyének kiszolgálása, – öltözködés, tisztálkodás… – az egészséges
életmód kialakítását segíti elő. Ennek tervezése, szervezése is ott történik.

Óvodai közösségért végzett munka jellegű tevékenységek:
Felnőtt munkájában segítés, terítés, terem átrendezés, naposi munka, környezet rendben tartásához
kapcsolódó tevékenységek.
Naposi munka: ennek konkrét tartalmi meghatározása a gyermekcsoport sajátosságától függ.
E keretek közé tartozhat: a terítés, teremrendezési feladatok, udvari környezet rendben tartásában
segítés a felnőttnek, társnak.
3-5 éves gyermekeknél választható tevékenységi forma. 5-7 éveseknél kötelező. A naposi
megbízatások „rendjét” és ennek tartalmát egy óvodán belül azonos elvek alkotják.
A munka jellegű tevékenységek a felnőttel együttműködve, pozitív megerősítéssel eleinte játékos
formában a „munkafolyamatok” fokozatos bevezetésével oldhatók meg.
Megfelelő méretű eszközök segítenek abban, hogy a gyermekek pontosan és szívesen vegyenek részt
benne.
A gyermekekre bízott feladatok elvégzésének figyelemmel kísérése következetességet kíván az
óvodapedagógustól.

Mozgás
Rendszeres mozgásra szoktatás elvei:
Ahhoz, hogy a gyermekek jól érezzék magukat a rendszeresen végzett – tudatosan irányított –
szervezett keretek között végrehajtott sokirányú mozgásban, a mozgásról szerzett
pozitív élményeiket kell megerősíteni.
Az óvodapedagógus munkájának nagyon körültekintőnek, kitartónak, türelmesnek és
következetesnek kell lenni. A gyermekek fejlesztésénél figyelembe kell venni egyéni adottságukat és
képességeiket, mindennek a fokozatosság elvével kell együtt járnia.
A foglalkozásokon a részvétel kötelező, de nem kényszerítő.
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A fokozatosságnak és türelemnek kell érvényesülni a kiegészítő mozgástevékenység(ek) (pl. az
uszodai és korcsolya) foglalkozásainak ráhangolásánál, azon való aktív örömteli részvételnél.
Legfontosabb ebben az esetben is a pozitív érzelmi megerősítés.

Rendszeres mozgástevékenységre szoktatás lépései

Testnevelés
A gyermekeknek és szülőknek a beszoktatás – óvoda elfogadása bármelyik életkorban – idejétől
kezdődően az óvodapedagógus lehetőséget teremt az együtt mozgásra (mindennapi testnevelés). E
tevékenységben való részvétel szabadon választható.
A beszoktatás után (kb. 1-2 hónap) fokozatosan válik eleinte heti egy majd később két alkalommal
kötelező foglalkozássá.
Azt a gyermeket, aki nem akar tornaruhára öltözni, vagy nem kíván a többi gyermekkel együtt
mozogni, nem szabad erőltetni. A fokozatos bevezetéssel cél a belsőigényből fakadó mozgás pozitív
érzelmi töltöttsége, megerősítése.
A foglalkozásokon elsősorban a testnevelési játékok, a játékos utánzó mozgások domináljanak. A
labda, mint játékeszköz, már ekkortól legyen mindig jelen.

Kiegészítő mozgástevékenység(ek)
Legfontosabb elv ebben az esetben is az érzelmi ráhangolás. Mivel ez(ek) a tevékenység(ek) nagy
valószínűséggel óvodán kívül és esetleg külső személyek segítségével valósulnak meg, még
következetesebbnek kell lenni.
Bevezetés lépései: (Az óvoda elfogadása után kezdődjön.) Foglalkozást tartó személy(ek) – óvodán
belül történő – bemutatása, megismerése, több alkalommal együttjátszás a gyermekekkel (személyes
kapcsolat kialakítása).
Beszélgetések az adott mozgásról, ha szükséges, akkor az eszközök megismerése, kipróbálása. A
külső környezet, épület, majd a belső tér bejárása, tájékozódás, ismerkedés.
Ezekre lehetőleg akkor kerüljön sor, amikor óvodás társaik vesznek részt az adott foglalkozáson. A
szülők, ha igénylik, engedni kell, hogy jelen legyenek. Törekedni kell az óvodapedagógusnak arra,
hogy aktív segítővé váljanak. A szokások alakításában azonos elvárásaik legyenek.

A kiegészítő mozgástevékenység(ek) tervezése, szervezése a külső szakemberrel közösen történjen. A
gyermek mindvégig játéknak érezze.
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A rendszeres mozgásra szoktatás is nagyon körültekintő, kitartó, türelmes, következetes munkát
kíván az óvodapedagógustól.
Testnevelés:
A testnevelés döntő feladata a gyermeki szervezet sokoldalú, arányos fejlesztése, a vázizomzat
erősítése, a helyes testtartás kialakítása és a serkentettség túlsúlyából adódó nagy mozgásigény sok
játékkal és egyéb természetes mozgással történő kielégítése.
Mindennapi testnevelés feladata: a szervezet felfrissítése, megmozgatása. Anyaga lehet a már
megismert gimnasztikai gyakorlatok, mozgásos játékok, kettő kombinációja, valamint zenés
gimnasztika.

A testnevelés foglalkozás keretei között olyan tervszerű, rendszeres ráhatásra kell törekedni, hogy a
testgyakorlatok tudatos alkalmazásával, a személyiség sokoldalú képzésével, a motoros képességek
és mozgás-készségek kibontakozását, a mozgásműveltség fejlesztését szolgálja.
A sajátos feladatok részfeladatokra történő bontással oldhatók meg.
Ezek:
Testi fejlődés biztosítása:
Összes szervek, szervrendszerek funkcionális tulajdonságainak javítása.
Vázizomzat sokoldalú, arányos erősítése, fejlesztése.
Motoros képességek fejlesztése: kondicionális (első sorban állóképesség), koordinációs (téri
tájékozódás, egyensúlyérzék, ritmuskészség), mozgékonyság, hajlékonyság.
Mozgásműveltség kialakítása jártasság, készség szintjén: mozgásos cselekvések, gazdaságos
végrehajtási módjának elsajátítása, mozgásos cselekvések szép kivitelezése. Mindezekkel összefüggő
elméleti isme-retek elsajátítása.
Játék, versenyigény felkeltése, kielégítése: szórakoztató, élményekben gazdag testnevelési játékok
szervezése.

Főbb szervezési feladatok:
A tornaterem hiányát pótolja – ha él az óvoda vele – a közeli iskola „kölcsönadott” tornaterme. Így a
nagyok heti egy alkalommal ott tornázhatnak. A többi csoportban – ha lehetőség van rá – az
összenyitott csoportszobákban legyenek a testnevelés foglalkozások. Tavasztól őszig a foglalkozások
a szabadban történjenek.
A foglalkozások tartalmi felépítését minden óvodapedagógus maga határozza meg, csoportjára
lebontva.
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Az óvodai testnevelés mozgásanyaga:
Ismert az a törvényszerűség, hogy csak megfelelő erősségű inger hatására következik be fejlődés a
szervezetben. Ennek figyelembevételével szükséges megválasztani a mozgásanyagot, amellyel
megoldhatók az óvodai testnevelés feladatai.

A tervező és megvalósító munkánál fontos még az alábbi szempontok figyelembevétele:
megfelelő gyakorlási lehetőség biztosítása
elegendő ismétlési alkalom
fokozatosság
a reflexkapcsolatok segítsék, és ne gátolják egymás alakulását
harmonikus fejlesztés
a foglalkozások anyagának kapcsolata más tevékenységekkel
A gyermekek mozgásigényének kielégítésére, képességeik fejlesztésére indokolt a természetes
gyakorlatok mellett a bonyolultabb, nagyobb erőkifejtést, figyelmet igénylő gyakorlatok beiktatása is.
Az óvodapedagógus a testgyakorlatok végrehajtásának fokozatait, fajtáit a gyermekek képességihez
igazodva állítja össze. Figyelembe véve az elméleti szakemberek vizsgálati eredményeit és a
csoportokban alkalmazott mérések (alap állóképesség, globális állóképesség, a test általános ereje)
eredményeit.
A gyakorlatok nehezítése, bonyolultabbá tétele, kéziszerekkel és tornaszerekkel történik. A
foglalkozásokon és a szabad játéktevékenységkor a labda mindig jelen van.

A gyermekek állóképességének fejlesztése érdekében a testnevelési játékok tervezésénél az utánzó,
futó-, fogó- és versenyjátékok dominálnak.
Játékban gazdagabb, kötetlenebb, de fegyelmezett légkörű, kellő aktivitást biztosító,
személyiségfejlesztés feladataihoz jobban igazodó foglalkozásmodellekben szükséges dolgozni.
Az egész év folyamán a foglalkozásokon fontos a testnevelési játékok alkalmazása és lehetőségeinek
kihasználása. E játék során megtanulnak a gyermekek egymás testi épségére vigyázni, más sikereinek
örülni. Így ügyesednek, önbizalmuk nő és megalapozott bátorságra tesznek majd szert.
Hozzászoktatják ezek a játékok őket a szabályok betartásához és az önuralomhoz is.
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A gyermekek (3-7 év) motoros képességének fejlesztését segítő, a testnevelési foglalkozások alapvető
mozgásanyaga:
(Dr. Bondár Zsuzsa főiskolai docens segédanyaga alapján)

Kondicionális képességek fejlesztése
Erő
Gyorserő
szökdelések
távol- és magasugrás helyből és nekifutásból
fel- és leugrások szerekre, szerekről
A test általános ereje

kúszások, csúszások, mászások, nyusziugrás
dobások
medicinlabda gyakorlatok
minden kéziszer gyakorlat magas ismétlés-számmal
Állóképesség
Alapállóképesség
hosszan tartó lassú és közepes iramú futások
minden hosszú ideig tartó futást tartalmazó játék

Globális állóképesség
hosszú ideig végzett kúszások, csúszások, mászások, nyusziugrás
Gyorsaság
Mozgásgyorsaság
gyors futások
élénk tempójú kúszások, csúszások, mászások, nyusziugrás
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Reakciógyorsaság
futójátékok feladattal járásból, futásból (akusztikai jelre) irányváltoztatások megállások különböző
testhelyzetek felvétele

0

Koordinációs képességek fejlesztése

Téri tájékozódási képesség
átbújások
minden természetes támaszgyakorlat irányváltoztatással
járások, futások irányváltoztatással
célba dobások
labdagyakorlatok

Mozgásérzékelés (kinesztetikus képesség)
minden kéziszer gyakorlat
Reakcióképesség
futójátékok különféle feladattal
Egyensúlyozási képesség
keskeny felületen végzett járások, futások, természetes támaszgyakorlatok, nyusziugrás
gurulás a test hossztengelye körül
gurulóátfordulás előre, hátra
Ritmusképesség
egyszerű ciklikus mozgások - akusztikai jelre, - ritmusának tartásával
1

Mozgékonyság, hajlékonyság

Valamennyi izületben közepes és élénk tempójú, nyújtó hatású gyakorlatok.

A testnevelés mozgásanyagának tervezéséhez szükséges mérési módszerek:
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Alapállóképesség
12 perc futás vagy mozgás. A teljesítményt a meghatározott ideig (12 perc) tartó futás méterhossza
jelenti. A pontos adatfelvételt segíti, ha 3-3 vagy 5-5 fős csoportonként futnak a gyerekek, és a
csoportokat körülbelül azonos képességű gyermekek alkotják.

Globális állóképesség:
Az egész test elfáradásig történő mozgása, kézzel-lábbal elrugaszkodó tovahaladással, illetve
nyusziugrással.
Teljesítményt a végrehajtás ideje és az ugrások darabszáma adja.

A test általános ereje:
Kijelölt helyről kétkezes alsódobással 1 kg-os medicinlabda dobás.
A mérés eredményét a három dobásból az átlaghossz adja.

Minden gyermeket saját, előző évi mérési eredményével lehet összehasonlítani. Számolni kell a
csoport átlageredményével is. E mérési eredmények is a kiindulópontjai a mozgásanyag
tervezésének.
Mérések minden nevelési év első hónapjaiban történjenek.
3-4 éves gyermekeknél e mérések nem alkalmazhatóak, nincsenek.

Test deformitásának megelőzése és annak ellensúlyozása
A lábboltozat és a talpboltozat süllyedése a hanyag testtartás megakadályozása a gyermekek
izomzatának sokoldalú megerősítésével történhet.

Emellett szükség van speciális:
Lábboltozat süllyedése ellen ható és boltozaterősítő gyakorlatokra (bokaizületet összefogó szalagok
stabilizálása és erősítése)
Talpboltozat – süllyedése ellen ható és boltozaterősítő gyakorlatokra (talp támasztó izmainak
erősítése)
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Helyes testtartás kialakítását segítő gyakorlatokra
Ezek a testnevelési foglalkozások keretébe épülnek be. A foglalkozások jellegétől függően:
Bevezető részben – bemelegítést és speciális képességfejlesztést is szolgálhatják
Főrészben – aktív pihenő lehet
Befejező részben – a szervezet lecsillapítását segítik elő

Kiegészítő mozgástevékenység(ek)
A testnevelési foglalkozáson kívül az egész nevelési évben heti rendszerességgel minimum egy
kiegészítő mozgástevékenység tervezése, szervezése szükséges. (Az egész óvodában ugyanaz(ok).)
Ha lehetőség van rá, bővíthető. De maximum két kiegészítő mozgás-tevékenység lehet az óvodában.
A kiegészítő mozgástevékenység(ek) megválasztásánál a lakóhely létesítmény lehetőségeit, az óvoda
tárgyi feltételeit, helyi hagyományokat, szülői igényeket lehet alapul venni.
E tevékenységek mozgásanyaga a testnevelési foglalkozás mozgásanyagában dominánsan nincs jelen.
Ilyen pl. az úszás, lovaglás, labdajátékok, aerobic, gyermektánc, korcsolya, síelés, stb.
A kiegészítő mozgással is a gyermekek önálló tapasztalatszerző lehetőséget kapnak. A tevékenység
gyakorlása során jártasak lesznek az adott mozgás terén. Idegen környezetben is megtanulnak
mozogni, viselkedni, kapcsolatot teremteni, kommunikálni.

Leginkább ajánlott: az úszás. Az úszástanulás alapja a vízszeretet kialakítása. Célja a gyermekek
vízbiztonságának megteremtése. Alapvető viselkedési formák megtanulása. Egy úszásnemmel való
ismerkedés.
Téli sportok közül a korcsolya vagy síelés.
E tevékenységek irányítását – ha az óvodában nem biztosított a megfelelő szakember – szakedzők
végzik. Az óvodapedagógusok e munkában aktív segítők.
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Mese-vers
A mese és vers a gyermekek anyanyelvi nevelésének és - az óvodai nevelésben hangsúlyozottan
előtérbe helyezett - érzelmi biztonságának segítő eszköze.

Vers
A 3-4 éves gyermekeket a vers ritmusa, a zeneisége ragadja meg.
A 4-5 éves kortól a vers hangulati színezete már hat rájuk, de nem a tartalom vált ki érzelmeket,
hanem a zeneiség, a ritmus, a rím.
A kisgyermeknek a vers iránti fogékonysága azon alapszik, hogy a ritmus és a hangzása, amely
megragadja, ugyanahhoz az érzékletes, érzelmekkel átszőtt, élményközeli témához tartozik, mint a
mozgás, amelyet helyettesít, és a hangulat, amelyet kifejez.

Mese
A mese világában minden lehetséges. A mesei történést a varázslat irányítja. A mesében
mindenkinek és mindennek varázshatalma lehet. Az óvodás gyermek otthonos ebben a világban,
fogékony a lehetetlenre, természetes neki, hogy minden szándék megvalósulhat. A világnak ez a
szemlélete nagyon rövid ideig tart, mert a tapasztalat idővel visszaszorítja azt.
A mesei és a gyermeki, – egyszerre – megfelelésben a vágyteljesítés a közös lelki mechanizmus. A
mese sokféle helyzetet kínál, amelyben a gyermek áttételesen követheti vágyait. 4-5 éves kortól a
gyermek már viszonylag könnyen „közlekedik” saját valósága és a csodavilág között.
A mese és vers előadásmódja az óvodapedagógus részéről megfelelő felkészültséget követel.
Előadáskor, a hanghordozásával, gesztusaival, mimikájával, sejtelmességével juttatja kifejezésre,
hogy amit elmond, nem játszódhat a megszokott környezetben.
Az óvodai csoportokban általában a mese és vers hallgatásának állandó helye van. A megfelelő
ráhangolást és a nyugalmat az óvodapedagógusnak kell megteremteni.
A mese, vers kiválasztása - egész évre - körültekintő, átgondolt munkát igényel. Mindenkor a
gyermekek érdeklődése, fejlettsége a meghatározó.

Tartalmát tekintve legyen:- évszak hangulatát kifejező
- ünnepek köszöntését szolgáló
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- állatokról szóló
- tréfás, humoros hangulatú
- tündérvilágot megjelenítő
- a mai életet ábrázoló
Válogatása elsősorban a magyar népköltészet és népmese világából történjen.
A kedvenc mesék dramatikus formában is kerüljenek feldolgozásra.
Az ünnepekhez és egyéb óvodai hagyományokhoz kapcsolódva - 4-5 illetve 5-7 éveseknél egy-egy
vers megtanítása és annak önálló elmondása e program alapján természetes. Az óvodapedagógusnak
törekednie is kell erre.
A mesehallgatást vagy versmondást a hét minden napján biztosítani kell a gyermekek számára,
amelyben részvételükről a szabadon dönthetnek.

Rajzolás-festés-kézi munka jellegű tevékenységek
A mozgásfejlődés az óvodáskorban szoros kölcsönhatásban van a cselekvéssel, a különféle
tevékenységi formákkal – pl., festés, rajzolás - melyek kölcsönösen fejlesztik egymást, komplex
módon kapcsolódnak egymáshoz, ezért kell beépülnie szorosan az óvoda mindennapi
tevékenységeibe.
Rajzolás, festés, (különféle eszközökkel és technikai megoldásokkal)
Kézi munka jellegű tevékenységek (agyagozás, gyurmázás, tépés, vágás, ragasztás, varrás,
térplasztika, építmények készítése)

Rajzolás-festés
A rajzolás korai szakasza (kb. 3 éves korig) tulajdonképpen a mozgásos játékok közé is sorolható. A
gyermekek firkálás közben magukban a mozgásban és a mozgás eredményeként

létrejött vonalakban és színekben találják meg örömüket. A firkálás, mint „mozgásos játék” a
kézügyesség fejlesztése szempontjából nagyon jelentős.
Az óvodáskor (3 év) kezdetére nő a gyermekek valósághű ábrázolásának igénye. Bár a téri
tájékozódás, a rész-egész viszonya még gyakran gondot jelent.
A mozgástevékenységek, az ott használatos szavak jelentésének megismerése is segít a tér
érzékelésében a valóságban való eligazodásban. A testnevelésben alkalmazott labdás technikai
elemek az ecset és ceruzafogás megfelelő elsajátítását is segítik. A gyermekek – mozgás közben 3752

saját testükről szerzett tapasztalatai az emberábrázolást teszik pontosabbá (testrészek, fej, szem,
végtagok arányai, elhelyezkedése a törzsön).
A rajzolás és festés különféle nagyságú, felületű, formájú anyagra, a képi-plasztikai kifejezőképesség
birtokába juttatja a gyermeket, alakítja elemi képolvasási, komponáló képességét.
A szükséges eszközök használata során lehetőség nyílik megismerésükre, gyakorlás közben a helyes
használatukra. Ezek a gyermekek alkotásainak magasabb szinten való kifejezésében tükröződnek.

Kézi munka jellegű tevékenységek
Az óvodai nevelésben sokszínű tevékenységet – agyagozás, gyurmázás, tépés, vágás, ragasztás,
varrás, térplasztika, építés – jelent.
Ennek gyakorlása közben fejlődik a gyermeknek a kéz finommozgása, a megfigyelő,
problémamegoldó és egyéb képességei., a rész és egész viszonyának (térben) megértése, a térbeli
tájékozódás, a háromdimenziós látásmód kialakulása.
A színes formák vágása, tépése is eszközei a kézügyesség, a forma és szín ismeret fejlesztésének, a
különféle formák, alakok és színek közötti tájékozódásnak.
Az egyszerű népművészeti motívumok technikák alkalmazásával e sajátos szín és formavilágot
ismerhetik meg a gyerekek.
A legváltozatosabb eszközökből a gyermekek különféle építései

a tárgyak és részeik közötti összefüggéseket, külön-külön használatosakból egy új keletkezésének a
lehetőségét és mindezek megértését valósítják meg.
A tárlatlátogatások (múzeumok, képtárak 5-7 évesek) a művészeti tárgyú albumok, könyvek
nézegetése a gyermekeknek esztétikai élményt nyújtanak. Megismerik ezáltal az ember alkotó
tudásának, képzelőerejének, érzésvilágának képi, téri megjelenítését.

A rajzolás, festés, kézi munka jellegű tevékenységek biztosítása és megvalósítása:
Az óvodapedagógusnak e tevékenységek tervezésénél, szervezésénél törekedni kell arra, hogy a
gyermekek:
képi, plasztikai kifejezőképességét (különféle technikai megoldásokkal)
komponáló, rendező, térbeli tájékozódó képességét
élmény és fantáziavilágát, képi formában történő kifejezését
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téri, formai színképzetét
esztétikai érzékenységét, igényességét
képi gondolkodását fejlessze.

A fejlesztéshez nélkülözhetetlen a közösen átélt élmények biztosítása is. A gyermekek környezetében
végbemenő változások és azok színeinek megfigyeltetésével a szépség iránti vonzódás- és
értékelőképesség alakítható.
Tevékenység irányításánál érvényesüljön:
Egyéni bánásmód, differenciálás
Fokozatosság, technikák nehezítése
Komplexitás (együtt, más tevékenységi formák fejlesztése is)
Szabadon választhatóság a különféle technikák megismerésével
Ehhez szükséges:
Élmények (fantázia fejlesztése)
Hely biztosítása
Idő (mindennapi tevékenység során)
Jó minőségű eszközök

E tevékenység az óvodai élet mindennapjaiban valósulnak meg: a csoportszobában állandó helye van
és rendelkezésre állnak különféle eszközei.
Fontos az alkotó (műhely jellegű) sarok kialakítása, mely egyben segíti a gyermekek élményeinek
nyugodt, képi téri feldolgozását.
A fentiek biztosítása az óvodapedagógus feladata. A megvalósításra a hét minden napján biztosítani
szükséges a megfelelő időt, helyet, eszközt.
E tevékenység a gyermek vagy felnőtt kezdeményezésére kötetlen formában történik.

Ének-zene
Az óvodás gyermek igen fogékony, miden érdekli, mindent befogad, mindent egyformán kedvel.
Kevés dolgot utasít el.
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Így van ez az ének-zene területén is. Gyermekkorban a jó, értékes zene hatása életre szóló. Az
éneklés, zenélés felkelti a gyermekek érdeklődését, formálja zenei ízlésüket, esztétikai
fogékonyságukat.

Az élményt nyújtó ének-zenei tevékenység során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás
szépségét, a közös éneklés örömét. Az éneklés, a mondókázás általában egyidejű közös tevékenység,
(a dal, mondóka elkezdődik és befejeződik). Ez a gyermek részéről fegyelmezettséget igényel.
A kötelezően szervezett mozgástevékenységek is előkészítői, segítői az óvodai zenei nevelésnek. Az
ott alkalmazott, változatos térformák, különféle járások, futások, ugrások, kartartások. A zörejek, mint zenei hangok - és egyéb hanghatások, általában mozgással együtt jelennek meg, ezáltal a hallásés ritmusérzék fejlesztés, komplex módon érvényesül.

Ének-zenei tevékenység megvalósítása:
Fontos a tiszta éneklési készség fejlesztése – ezt segíti a minél több természetes énekhang hallása, - a
gyermekeket körülvevő világban a zenei hangok felfedeztetése.
A zenei hangok, zörejek, környezet tárgyainak hangjai jelen vannak a testnevelési foglalkozásokon is
pl.: különféle eszközök használata – babzsák, labda, bot, kötél – közben keletkezett hangok, (vagy
uszodában a visszhang, a bugyborékolás, a víz csobbanása, a korcsolyapályán a korcsolyaélek
összecsengése, a jég csikorgása).
Az ének-zenei tevékenység fejleszti a gyermek ritmus, hallás, és komplex zenei képességeit:
Ritmusfejlesztés:
egyenletes lüktetés megéreztetése(különösen fontos)
dalok, mondókák ritmusának megfigyeltetése
tempóérzék fejlesztése és az ettől eltérő különbségek felismerése
ütemérzék fejlesztése különféle mozgások összekapcsolásával
táncos lépésekkel ismerkedés

Hallásfejlesztés:
hangmagasság iránti érzék
hangszínérzék
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dinamikai érzék
éneklési készség
tonális érzék
hangápolás, hangképzés fejlesztése

Komplex képességfejlesztés:
formaérzék (motívumok hosszának megéreztetése…)
emlékezőképesség, dalfelismeréssel, visszhangjátékkal
improvizációs készség, kreativitás (ritmikai, dallami játékok)
belsőhallás fejlesztés

Dalos-játékok, illetve dalok kiválasztásának szempontjai
kapcsolódjanak az adott évszakhoz, ünnepekhez (óvodában megtartott)
könnyen elsajátítható legyen
hangkészlete alkalmazkodjék a gyermekek életkorához, fejlettségéhez
pozitív érzelmeket közvetítsen
érzelmileg is rá tudjanak hangolódni a gyerekek

A zenei tevékenységnek nincs meghatározott időpontja, időtartama.
A nap bármely szakában a gyermekek hangulatának, kezdemé-nyezésének, óvodapedagógus
kezdeményezésének, megfelelően alakul.
A gyermekek a dalosjátékok, népi mondókák –játékok megismerésével, azok eljátszásával a
népszokások apró elemeivel is találkoznak, amelyek segítik azok továbbélését.
Az ének-zenei tevékenység a gyermekek zenei anyanyelvének megalapozását szolgálja.

Környezet megismerése-védelme
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A környezet nem más, mint ami körülveszi az embert, aminek ő is alkotóeleme, amiben az élettere
van, ahonnan az életfeltételeit biztosítja.
A gyermek, míg éli a maga életét - játszik, beszél, mozog, étkezik, alszik - a személyét átfogó
környezetben, addig

alakulnak érzelmi viszonyulásai, értékrendje, megismerési, cselekvési, döntési, együttműködési
képességei.
A környezet megismerése és védelme nem határolható le előre meghatározott tevékenységekre,
időkeretekre. Állandóan és mindenkori folytonossággal jelenlévő tevékenységi forma az óvodában
Legfontosabb elv mindent a természetes környezetben megfigyeltetni, az összefüggéseket,
változásokat megértetni, és ezáltal megfelelő ismeretekhez juttatni a gyermekeket.
Így:
A helyi sajátosságokra, tapasztalatokra építve a helyi környezeti elemek bevonásával a gyermeket
körülvevő világ személyes megtapasztalása (Tudvalévő, hogy csak az jelenik meg a gyermek
környezetképében, amely számára tapasztalható, azaz ahol ő létezik.)
szerepek, magatartási módok megtanulása, viselkedési és életviteli stratégiák kialakítása és
gyakoroltatása
környezeti értékek felismertetése, fogalmak tisztázása
olyan képességek fejlesztése, melyek szükségesek az ember és kultúrája megértéséhez (múlt és jelen)
a környezet védelme érdekében a tudatos, felelősségteljes cselekvés kialakítása
Természeti változások megfigyelése:
Természetes környezetben az időjárás és a természet változásainak megfigyelése és folyamatos
nyomon követése. Hőhatások (hideg-meleg) és fényviszonyok (világosság-sötétség) következményei.
Ehhez a természet - alkalmazkodása és azok jellemző jegyei.
E természeti változásokhoz az ember életmódbeli alkalmazkodása: - építési szokások, fűtés, világítás,
öltözködés, étkezési kultúra.
Állatok, növények tulajdonságainak, életmódjának megfigyelése, gondozása.
Anyagok - szilárd, folyékony, légnemű - tulajdonságainak megismerése, hőhatásra bekövetkező
változása.

Társadalmi változások megfigyelése
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A gyermekek figyelmének ráirányítása a szűkebb (lakóhely) és tágabb (ország, világ) környezet
jelenségeire, az ott élő emberek életmódjára, kultúrájára.
A gyermekek lakókörnyezetének (falu, város) közvetlen megismerése - közlekedés, nevezetességek,
ünnepeik, hagyományaik – segítséget ad a könnyebb eligazodásban, biztonságot teremt számukra.
Viselkedési minták gyakorlása közösségen belül: köszönés, kérés, egymásra odafigyelés, másság
elfogadása.
Falu és város azonosságainak és különbözőségeinek felismerése az ott élő emberek életformájának
megfigyelése. A felnőttek által végzett munka (foglalkozások) jellemzőinek megismerése.

Természet védelme
Meg kell értetni a gyermekkel, hogy a saját életterük védelme, gondozása egészségesebbé teszi
fejlődésüket. Így a közvetlen és közvetett környezet tisztaságának és annak megtartásának
felismertetése. A természet - növények, állatok - védelme, gondozása. Nagyon fontos mindezekben a
gyermekek cselekvő részvétele életkornak, fejlettségnek megfelelően.

Ismeretnyújtáshoz szükséges feltételrendszer
Az óvodai élet mindennapjaiban valósulhat meg a gyermek vagy felnőtt kezdeményezésére alapozva.
A gyermekek számára mindvégig játék legyen, de érződjön e tevékenység során ennek fontossága.
Így élményszerűen tapasztalhatják, figyelhetik meg azt, cselekvő, játszó részesei lehetnek.
A szabadban - természetes környezet - folytatott tevékenységek a tapasztalás közvetlensége révén az
élmény hitelességét biztosítják. Segítséget adnak a gyermekeknek a környezettel való együttélés
szabályainak megtanulásában, a környezetbarát életvitel kialakításában.

Megvalósítása: a csoport hetirendjébe építve, a gyermek vagy felnőtt kezdeményezésére alapozva. A
napirendi időkereten belül bármikor.

Környezet téri-formai-mennyiségi megismerése
A matematika tartalmú tevékenység rugalmas, fegyelmezett gondolkodásra a felfedeztetés, az
ötletes megoldások keresésére nevel.
E tevékenység keretei között a gyermekek az őket körülvevő valóságos világ - matematikájának összefüggéseit ismerik meg. Ez csak akkor válik értékessé, ha összhangban van a gyermekek fejlődési
ütemével.
3758

Az óvodába lépés pillanatától fontos a gyermek érdeklődésén alapuló - életszerű helyzetekben - a tér,
a mennyiség, és a forma azonosságainak, különbözőségeinek és egymás közötti összefüggéseinek
megfigyeltetése, megértetése.
Az óvodai életben a matematikai tartalom mindent átfog, áthat és állandóan jelen van. Így a játékban
(építő, utánzásos, dramatikus, mozgásos, szellemi) a mese-versben (meseszereplők száma,
tulajdonságaik), a rajzolás-festés-kézi munka jellegű tevékenységben (az eszközök mennyisége,
nagysága, vastagsága, formája, kép és téri alkotások).
Ének-zenében (mondóka és gyermekdal szövege, játéka, mozgása, hallásfejlesztés, ritmusérzék
fejlesztés). Környezet megismerése-védelme esetében: (természet: állat, növényvilág, időjárás,
társadalom: közlekedés, emberi fejlődés, kapcsolatok, ünnepek).

Munka jellegű tevékenységeknél: (naposi munka – terítés, csoportszoba átrendezése, környezet
rendben tartása – játékok elrakása). Mozgástevékenységek: testnevelés (torna, atlétika, labda),
kiegészítő mozgástevékenységek (pl. úszás, korcsolya), és az itt használatos eszközök nagysága
formája mennyisége.

Mindezek a tevékenységek segítői, közvetítői a matematikai tartalmú ismeretek átadásának:
névutók használata a térben és síkban ábrázolt világban
jó ítélőképesség, szabályok és szempontok önálló kialakítása

tapasztalatok a rövidebb-hosszabb, keskenyebb-szélesebb, ugyanolyan kifejezések használatáról
(összemérés, egymásra illesztés)
testek és síkmértani formák felismerése, megkülönböztetése a közvetlen környezetben
szabad építés különféle elemekből
síkbeli alkotások, mozaikok, képkirakás – síkbeli viszonyok felismerése

tükrözés, hajtások mentén,(festékfoltokkal) utánzó mozgásokkal
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mennyiségek létrehozása, tárgyak, személyek osztályozása megadott szempontok szerint
halmazok képzése, pár fogalma
mennyiségek összehasonlítása, relációk, becslések gyakorlása
mennyiségek becslése összkép alapján felismerés
párok, ellentétpárok keresése, összehasonlítása, megnevezése
számlálás, megszámlálás

Megvalósítása:
A szabadon választott vagy kötelező sokszínű tevékenységi rendszerben önállóan vagy közösséggel
együttműködve történik. A csoport heti-rendjébe építve a gyermek vagy felnőtt kezdeményezésére
alapozva, a napi időkereten belül bármikor.
Az élethelyzetek, az élmények és bizonyos témakörök mindig természetes komplexségükben kínálják
az óvodapedagógus számára e tennivalókat. Lehetőséget kell adni a gyermekeknek a többoldalú
megtapasztalásra, érzékelésre, amelyek segítik majd a gyermekek igazán tartós ismeretét.
A témák összefűzése, egymás mellé illesztése nem igényel szigorú és merev rendszert, de tudatos
tervezést kíván. A tervezés a gyermek sajátos fejlődési üteméhez, e területen megnyilvánuló egyéni
képességeinek fejlődéséhez igazodjon.

8. 4. A gyermekek fejlettségi szintjének mutatói az óvodáskor végére
A nevelési program megvalósítása során nem szabad megfeledkezni arról, hogy az egyes gyermekek
között különbségek jelentkeznek. A hiányzások következtében előálló lemaradások, a gyermekek
eltérő fejlődési üteme, illetve az azonos ismeretek, készségek elsajátításához szükséges erőráfordítás
különbözősége az óvodai nevelés differenciáltabb szervezeti formáit igényli. A helyesen
megválasztott formák az egyes gyermekek nevelésében jelentkező speciális igényekhez igazodnak. A
gyermekek az óvoda tervszerű nevelőmunkájának folyamatában, fokról fokra magasabb fejlettségi
szintre jutnak, elérve végül azt a szintet, amely optimális kiindulópontja az iskolakezdésnek.

Testi fejlettség, mozgás
Hétéves korra megtörténik az „első alakváltozás”, a testarányok eltolódnak. A gyermek nyúlánkabb,
fiúsabb, vagy lányosabb benyomást kelt.
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A megtanult mozgások tökéletesebbek, összerendezettebbek lesznek, jellemző a mozgáskombinációk
megjelenése. A fejlődés - a fejlesztés segítségével - három fő irányt követ: a teljesítményjavulást, a
mozgásvégrehajtás minőségét, pontosságát, az ismert mozgás kombinációját. A gyermekek ugyanazt
a mozgást egyre több kombinációban és egyre több feladathelyzetben képesek felhasználni.

Fejlettek a gyermekek motorikus képességei:
Kondicionális képességek: (a mozgásnak az energetikai feltételeit biztosítja) ezen belül kiemelten az
állóképesség, mely a fizikai megterheléseknél a szervezet biológiai egyensúlyát hosszú időre
biztosítja. E képességek légzési és keringési funkciók fejlesztését is szolgálják.
Koordinációs képességek: (jellegzetes elemét a szabályozási folyamatok alkotják) térbeli tájékozódás
- helyzet változtatás érzékelése és a mozgás megfelelő szabályozása, egyensúlyozó képesség, ritmus
képesség (változó hangritmusok megragadása illetve egyszerű ciklikus mozgások ritmusának tartása).
A mozgásfejlesztő játékeszközök rendszeres használatával fejletté válik a kéz finommotorikája.

A gyermekek mozgása összerendezett, harmonikus fejlődést tükröz. Állóképesek, erősek,
mozgásukban gyorsak, ügyesek, lazák, szervezetük ellenálló, egyszóval egészségesek.

Szociális magatartás

A gyermekek képesek megfelelni bizonyos alkalmazkodási követelményeknek. Környezetükkel való
kapcsolatrendszerük széleskörű. Nagy a nyitottságuk, közvetlenségük társaik és a felnőttek
irányában. Szívesen vesznek részt - keresik is a lehetőséget - a közös tevékenységekben. Azonos korú
társaikkal tartalmas kapcsolatot alakítanak ki. A tevékenységekben képesek a szerepek kiosztására,
döntéshozásra. Saját maguk és társaik kiszolgálásában önállóak. Egymással és a felnőttekkel szemben
udvariasak, türelmesek.
Környezetük - óvodai - elvárásai egyre nagyobb szerepet kapnak cselekvéseik között, s mindezek
fontosabbak és tudatosabbak lesznek.
Teljesítményigény: a gyermekek tevékenységében egyre inkább elhatárolódik a játék a feladattól.
Belső igényként jelentkezik, hogy elsajátítson valamit - egy készséget, ügyességet, tudást - és ezzel
létrehozzon valamit.
Kitartás: feladatvégzés közben figyelme kevésbé elterelhető, a véletlenszerű ingereknek képes
ellenállni.
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Feladattudat: a kapott feladat elvégzését előbbre valónak tekinti minden más tevékenységnél. Belső
szükségletének kielégítését képes késleltetni.

Pozitív emberi magatartás, társaikhoz való viszonyulás, segítőkészség, figyelmesség jellemzi
személyiségüket. Kialakul az egészséges versenyszellem. A figyelem, türelem, kitartás, kudarctűrés,
viselkedésükben is nyomon követhető.

Értelmi fejlettség, kommunikációs képesség
Gazdag ismeretekkel rendelkeznek a többféle és több oldalról történő megtapasztalás segítségével.
Mindezeket gondolati síkon is képesek megfogalmazni, kifejezni.
Saját testükről szerzett információik széleskörűek. Magatartásukban erősen csökken a gondolkodás
érzelmi telítettsége, előtérbe kerül az ismeretszerzés igénye.

Megismerő funkcióik: érzékelés észlelés -

tér és belső érzékelés

térészlelés, térlátás - magas szintű.

Óvodai és külső környezetben magabiztosan mozognak, könnyen teremtenek kapcsolatokat. Bátran
kommunikálnak a felnőttekkel és társaikkal. Minden helyzetben képesek megértetni magukat.
Tisztán, érthetően, választékosan beszélnek. Aktív szókincsük - a széleskörű tevékenységek
segítségével - gazdag.
Értik és használják a különféle metakommunikációs jelzéseket. Ennek fejlődéséhez a sokmozgásos
tevékenységek nagymértékben hozzájárulnak.

E szakmai program segítségével a gyermekek személyisége olyan széleskörű fejlődést mutat, hogy
bármilyen szakmai program alapján dolgozó iskolában képesek eredményesen helytállni.

9.
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A pedagógiai program nyilvánossága

A pedagógiai program 1-1- példányát betekintés céljából elhelyezzük:
A fenntartónál
A vezető óvónő irodájában
Az óvodai csoportokban
A honlapunkon letölthető formátumban

A pedagógiai program minden érdeklődő számára elérhető, megismerhető.

AJÁNLÁS A TESTNEVELÉSI FOGLALKOZÁSOK TESTGYAKORLATAINAK ANYAGÁHOZ

Atlétika jellegű gyakorlatok
Járások
Természetes járás, járás ütemtartással, irányváltoztatással, különböző kartartásokkal.
Futások
Lassú, közepes iramú, belegyorsuló futás, gyors futás, futás tempó-változtatással, irányváltoztatással,
térd és sarokemeléssel, futás versenyszerűen.
Ugrások (távolugrás, magasugrás)
Helyből, nekifutásból (valamennyi homokgödörbe!)
Dobások (kislabdával vagy babzsákkal)
Vízszintes és függőleges célba.

Torna jellegű gyakorlatok
Szabadgyakorlatok
Különböző állások, ülések, térdelések, kéz és lábtámaszok szolgálhatnak kiinduló helyzetként.
karmozgások, lábmozgások, törzsmozgások
járások, testsúly áthelyezések, szökdelések, ugrások, fordulatok, forgások
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kéziszer gyakorlatok: kötél, szalag, bot, labda, karikagyakorlatok
koordinációs gyakorlatok: olyan gyakorlatok, amelyek a testrészek elmozdulásának időbeli, térbeli
összehangolását teszik szükségessé

Talajgyakorlatok
gurulások, hossztengely körüli gurulás, gurulóátfordulás előre, hátra
kézállásba fellendülés próbálgatása
tarkóállás talajon

Természetes támaszgyakorlatok
kúszások, csúszások, mászások talajon, padon
függések érintő magas szereken

Egyensúlyozó járások
talajon, padon, gerendán, eszköz nélkül, eszközzel

Szekrényugrások
felugrások
függőleges repülés
zsugorkanyarlati átugrás (először padon)

Labdás gyakorlatok
labda gurítások talajon, padon
labda vezetések, átadások kézzel, lábbal
labda feldobások, elkapások, falhoz pattintások
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Testnevelési játékok
futó, fogó, küzdő játékok
egyéni versengések
sorversenyek
váltóversenyek
(egyszerű, majd egyre bonyolultabb szabályokkal, különféle eszközök vagy szerek segítségével)

A CSOPORTNAPLÓ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSE

Csoport megnevezése, életkori megoszlása
A csoportba járó gyermekek névsora, jelei
Óvodapedagógusok neve

Hetirend:

szeptember 1-től május 31-ig
június 1-től augusztus 31-ig

Napirend
Feladatrendszer tervezése, szervezése
- Egészséges életmódra nevelés, egészség óvása
- Szocializáció, érzelmi biztonság segítségével
- Értelmi nevelés, anyanyelv ápolása az óvoda mindennapjaiban
Közösségi események és ideje
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Tevékenységek havi terve
Óvodapedagógus megfigyelései, tapasztalatai, ebből adódó feladatai
- Gyermekek egyéni fejlődése
- Testi, mozgás, szociális magatartása, értelmi képességének alakulása

Az elvégzett mérési eredmények rögzítése

NAPIREND

Tevékenység kezdete

Tevékenység vége

Tevékenység megnevezése

Óvoda nyitása
Gyerekek érkezése

Szabadon választható
tevékenységek a csoportszobában
vagy a szabadban, ami minden nap
felkínálásra kerül, mert a hely, idő,
eszköz mindig biztosított.
Spontán kezdeményezések
Kötelező tevékenységek
Tízórai

Ebédhez készülődés
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Tisztálkodás
Készülődés az ebédhez
Naposi tevékenységek
Ebéd
Készülődés a délutáni
pihenéshez
Délutáni pihenés

Délutáni pihenés, melyet egyéni
szükségleteiknek megfelelően
vesznek igénybe a gyerekek
Szabadon választható
tevékenységek
Uzsonna

Hazamenetel

HETIREND

Szeptember 1-től – Május 31-ig
Tevékenység
ideje

Kötelező tevékenység

Szabadon választható tevékenység

Hétfő

Testnevelés

-játék,
-munka jellegű tev.
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-ének-zene

-mese-vers,
-rajzolás-festés-kézimunka

-környezet
megismerésevédelme
-környezet tériformai-mennyiségi
megismerése
-Nincs
meghatározott
napja (a gyermekek
spontán érdeklődése alapján gyermek
vagy
óvodapedagógus
kezdeményezésére).

Kedd

Kiegészítő mozgástev.

játék,
munka jellegű tev.
mese-vers,
rajzolás-festés-kézimunka

Szerda

Mindennapi testnevelés

-játék,

-ének-zene

-munka jellegű tev.

-környezet
megismerésevédelme

-mese-vers,
-rajzolás-festés-kézimunka

-környezet tériformai-mennyiségi
megismerése
-Nincs
meghatározott
napja (a gyermekek
spontán érdeklődése alapján gyermek
vagy
óvodapedagógus
kezdeményezésére).

Csütörtök

Testnevelés

-játék,
-munka jellegű tev.

3768

-mese-vers,
-rajzolás-festés-kézimunka

Péntek

Mindennapi testnevelés

-játék,
-munka jellegű tev.
-mese-vers,
-rajzolás-festés-kézimunka

HETIREND
Június 1-től – Augusztus 31-ig
Tevékenység
ideje

Kötelező tevékenység

Szabadon választható tevékenység

Hétfő

Mindennapi testnevelés

-játék
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-munka jellegű tev.
-mese-vers,
-rajzolás-festéskézimunka
-ének-zene
-környezet
megismerése-védelme
-környezet téri-formaimennyiségi
megismerése
Kedd

Mindennapi testnevelés

Szerda

Mindennapi testnevelés

Csütörtök

Mindennapi testnevelés

Péntek

Mindennapi testnevelés

TEVÉKENYSÉGEK HAVI TERVE

Környezet megismerése, védelme
Természeti változások
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Rajzolás, festés

Nincs meghatározott
napja (a gyermekek
spontán érdeklődése
alapján gyermek vagy
óvodapedagógus
kezdeményezé-sére).

Környezet megismerése, védelme

Kézi munka

Társadalmi változások

Mindennapi testnevelés

Környezet téri, formai, mennyiségi megismerése

Testnevelés

Ének-zene

1-2 hét, 3-4 hét

Kiegészítő mozgástevékenység(ek)

Mese-vers

Játék

Munka jellegű tevékenység
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MÉRÉSI NAPTÁR:

KIMENETI

IDŐ/TERÜLET

ANAMNÉZIS

BEMENET

FEJLETTSÉGI
SZINT

SZINT
SZINTHEZ
VISZONYÍTOTT
FEJLETTSÉG

ÓVODÁBA
LÉPÉSKOR
X

AZ ÓVODÁBA
LÉPÉST KÖVETŐ
X
3. HÓNAPIG

RENDSZERES
IDŐKÖZÖNKÉNT
X

3772

5-7 ÉVES
KORBAN
X

TERMÉSZETJÁRÓ TÚRÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK TERVE

Kiscsoport

Ősz

Ismerkedés az óvodával: óvoda épülete, udvara
Őszi megfigyelések a természetben
Gyűjtögetés /falevelek, termények/
Séta az óvoda körül
Tél

3773

X

Séta az óvoda körül
Téli megfigyelések / hideg hatása növényekre, állatokra, emberekre/
Madarak etetése /madáretető készítése szülők segítségével/
Séta a Duna partra
Folyóiratok, könyvek nézegetése, elkezdeni ezeket gyűjteni /szülői segítség/
Tavasz

Tavaszi megfigyelések /kedvenc madaraink, növények, bogarak, stb./
Séta a Duna partra, nyíló virágok megfigyelése, fák, bokrok beazonosítása, bogarak megfigyelése,
azonosítása
Felnőttek tevékenységeinek megfigyelése /kerti munkák az óvodában/
Ki hol lakik? Mindenkit „meglátogatunk” és levelet viszünk, hogy ott jártunk-óvoda közvetlen
környezetének felfedezése
Első buszos kirándulásunk
Nyár

Kedvenc helyünk a Duna parton /a MI FÁNK kiválasztása, gondozása, változásainak megfigyelése/
Növények gondozásában való részvétel /öntözés/
A kis gólyák megfigyelése: séta Óvárosba a gólyafészekhez
Gyűjtögetés

Középső csoport

Ősz

3774

Őszi megfigyelések az óvoda környékén és kedvenc helyünkön a Duna parton / a MI FÁNK
megfigyelése/
Séta Óvárosba /elköltöztek a gólyák/
Gyűjtögetés /levelek változatos színe, formája, termények, terménybábok, eszközök készítése/
Kerti munkák az óvoda udvaron /magvak, termések gyűjtése, csoportosítása, későn nyíló virágok
megfigyelése, falevél söprögetés/
Kerti munkák megfigyelése /kirándulás Kertvárosba, kiskertek megfigyelése, őszi betakarítás
figyelemmel kísérése/
Tél

Téli megfigyelések a Duna parton /növények, fák, állatok, víz befagyásának figyelemmel kísérése/
Természeti jelenségek megfigyelése
Búvárkodás szakkönyvekben -Könyvtárlátogatás /József Attila Könyvtár-MMK/
Kísérletek vízzel, hóval, jéggel
„Madárkarácsony” kedvenc helyünkön /szülők segítségével/
Tavalyi helyeken madáretetők felállítása, figyelemmel kísérése, élelem folyamatos pótlása,/
Nyomkeresés a Duna parton
„Hótúra” a felső Duna parton /szülőkkel/

Tavasz

Tavaszi megfigyeléseink az óvoda környékén
Duna parti kirándulás, ibolyás tisztás megtekintése
Séta Óvárosba a gólyafészekhez
Az induló élet megfigyelése /rügyek, csíráztatás, hajtatás/
„Víz napja”: kísérletek, játékok vízzel, megfigyelések a Dunán
Kirándulás Táborállásra /tavaszi munkák a kiskertekben, megfigyelés, segítés a veteményezésben/
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Tavaszi munkák az óvoda udvaron
„Föld napja”: Városi rendezvényen való aktív részvétel
Kirándulás
Túra /állatok életének megfigyelése/

Nyár

Kedvenc könyveink rendszerezése, folyóiratok átválogatása
Kirándulás
Növényeink gondozása
A meleg hatásának megfigyelése / növényekre, állatokra, emberekre gyakorolt hatása- kísérletezés, a
víz párolgásának megfigyelése/
Túra a Duna parton /szülőkkel/

Nagycsoport

Ősz

Nyári élményeink felelevenítése, fényképek nézegetése
Természeti megfigyeléseink folytatása a kedvenc helyeinken /óvoda környéke, Duna part/
A fák sorsa a városban /A MI fánk összehasonlítása a városrész és távolabbi részek fáival, a „legszebb
fa” kiválasztása, fakéreg minták „gyűjtése”/
Táborállás –betakarítás megfigyelése
Kirándulás - őszi munkálatok megfigyelése
Élősarok berendezése, folyamatos rendben tartása
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„Ősz az erdőben” kirándulás a Kiserdőbe /növények, állatok, madarak megfigyelése, erdő
elcsendesedésének megfigyelése, hogyan készül a természet a télre/
Diavetítés: erdei madarak, állatok, növények képeinek megtekintése
Segítés: óvoda udvarának rendben tartása /levélsöprés/
Levelek, termések gyűjtése, összehasonlítása, levél-termés párosítása
Játékos verseny szervezése a szülőkkel közösen /felismerő verseny-fa, bokor, virág, tájékozódási
verseny, eddigi természeti megfigyeléseink játékos versenyben való felhasználása/
KÖRLÁNC vetélkedőn való részvétel

Tél
Téli megfigyeléseink a Duna parton
„Madárkarácsony” a kedvenc fánknál /szülőkkel együtt/
Madáretetők kihelyezése, folyamatos figyelemmel kísérése
Madáretetők téli vendégeinek felismerése képről. Képes dominó készítése
Városban élő madarak megfigyelése/verebek, galambok, varjúk, rigók, cinkék,/
Hóval kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése /hógyűjtés különböző helyeken, megfigyelések, kísérletek,
természetkárosító hatások megfigyelése, levegőszennyeződés hatása/
Gyönyörködés a havas Duna partban /játék a hóban: hóemberépítő verseny/
„Hótúra” szánkózás közösen a szülőkkel
Téli búvárkodás a könyvtárban /MMK/
Folyóiratok figyelemmel kísérése
Tavasz

Éledő természet megfigyelése, időjárás változásainak megfigyelése, összehasonlítása a télen
tapasztalt jelenségekkel
Időjárás, évszaknaptár készítése
Növények megfigyelése /magok csíráztatása, a MI kertünk-veteményezés virágládába, kerti munkák
megfigyelése/
Kísérletezés: a napfény, víz, meleg, emberi munka hatásainak megfigyelése
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Kirándulás /tavaszi munkák megfigyelése/
„Víz” világnapja: kísérletek, játékok a vízzel, víz körforgása
„Föld” világnapja: városi rendezvényen való részvétel
Tavaszi választék a piacon: virágok, zöldségek, gyümölcsök
Kirándulás /hóvirágos terület megfigyelése, tavaszi virágok a természetben, beazonosításuk/
Madárhangok gyűjtése az erdőben, városban /magnó/
Állatvilág megfigyelése: a kora tavaszi időjárás hatására előbújó állatok /giliszták, rovarok, békák,
gyíkok, méhek munkája, cserebogár táplálkozásának megfigyelés, kártékonyságának bemutatása,/
Kirándulás / madarak és fák napja alkalmából/

Nyár

Erdei óvoda megszervezése/ helyszín, utazás, szállás, étkezés, programok, játékok,/
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