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A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE 
 

A közoktatással kapcsolatos általános jogszabályok:  
• a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, 
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet.   

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

• 3/2011.(I.26) NEFMI rendelet 
az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és 
kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletet módosításáról 
 

 



 5 

BEVEZETŐ 
 

 

Az iskola rövid története 

 

A TÉBLÁB Alapfokú Művészeti Iskola látványosan fejlődő művészeti 

csoportosulásként néhány év alatt meghatározó szerepet vállalt és kapott Budapesten. 

Az iskola elsődleges célja a Kárpát-medencében található hihetetlenül gazdag 

hagyományos kultúra ápolása, egy nagyvárosi urbanizált világban való újraélesztése. 

A sokhelyütt már csak nyomaiban fellelhető paraszti folklór újszerű közegben való 

megjelenése mellett ennek sajátos színpadi adaptációjára is vállalkozik. Ezeket a 

tevékenységeket nagyszámú szülői és baráti háttér is támogatja.  

 

Gyermek és felnőtt táncházak, ismeretterjesztő előadások, nyílt táncórák, valamint 

fesztiválok jellemzik tevékenységünket.  A hagyományosan évről évre megrendezett 

nemzetközi TÉBLÁB Néptánc Fesztivál a Dél-pesti régió kiemelkedő programja. 

  

Az iskola diákjai különböző rangú zsűrizett fesztiválok díjnyertesei, többek között 

1996-ban a Magyar Televízió által szervezett Ki - Mit - Tud? -on a televíziós 

válogatóig jutottak, amelynek köszönhetően még abban az évben meghívást nyertek 

Ankarába egy világfesztiválra, ahol 48 ország gyermek táncegyüttesei között 

Magyarországot képviselték. 10 éves múltra visszatekintő programokban jó 

kapcsolatot alakítottak ki a magyarországi finn társaságokkal. Diákjaink 1997-ben és  

2002-ben önálló finnországi körúton vettek részt. 

 

Az elmúlt néhány évben több nemzetközi fesztivál meghívottjai voltunk; szerepeltünk 

Hollandiában, Svájcban, Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban, 

Macedóniában, Szerbiában, Erdélyben, és még számos más országban. A határon túli 

magyarokkal kialakított kapcsolatnak köszönhetően közösen megélt fesztiválok 

valamint ismeretterjesztő előadások sora jellemzi munkánkat.  

Évente 15-20 alkalommal kapunk felkérést a XVIII. és a X. kerület különféle ünnepi 

rendezvényein. Tevékenységünknek köszönhetően a tánc, a folklór egyéb ágaival 
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együtt nemcsak kuriózum jellegű produkcióként, hanem a mindennapok szerves 

részeként jelent meg kerületünkben.  

Legfontosabb feladatunknak a magyar és a velünk együtt élő népek autentikus 

kultúrájának megismerését, megismertetését tartjuk. A tánc nyelvén keresztül 

nevelünk emberségre, szeretetre, a múlt tiszteletére. Programjainkat a közönséggel 

kialakított közvetlen viszony, humor és játékosság jellemzi.  

 

A több síkon működő művészeti csoportosulás 1999 óta intézményi keretek között 

művészeti iskolai formában működik. Ez az intézményi háttér jó lehetőséget biztosít 

az oktatáson túl a közvetlen kutatómunkára is.  

 

A Magyar Táncművészeti Főiskolával kialakított hosszú távú együttműködésnek 

köszönhető, hogy a TÉBLÁB a magyar táncművészet fellegvárának leányiskolájaként 

működik. 

Az Apáczai Kiadó gondozásában megjelentetett „Dráma és tánc” című tankönyv videó 

és fotó mellékletét a TÉBLÁB Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és növendékei 

készítették.  

 

A TÉBLÁB Alapfokú Művészeti Iskola elsődleges célja nem profi táncosok 

nevelése, hanem olyan nyitott lelkeké, akik saját hagyományaik megismerésén 

keresztül értékelik és elfogadják a másságot, más népek kultúráját is.  

 
 
Az iskola szerepe Budapest életében 

 
 Helyzetelemzés 
 

Budapest művészeti életében immáron több mint egy évtizede szinte egyedül vállaljuk 

fel az iskola több száz fiatal magas színvonalú szórakoztatását is táncházakkal, 

kiállításokkal, bemutatókkal, fesztiválokkal.  

Iskolánk több éve képviseli hazánkat különböző nemzetközi fesztiválokon 

Finnországtól Törökországig, Hollandiától Erdélyig.  
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Budapest két rangos nemzetközi összművészeti fesztiváljának vagyunk fő szervezői a 

XVIII. és a X. kerületben. Egyik legfontosabb sikerünk, hogy környezetünkben a 

hagyományos kultúra – a népzene, a néptánc, a tárgyi művészeti ágak – az itt lakók 

életének szerves részévé vált. 

Munkásságunkért 2002-ben a művészeti iskola kollektíváját Budapest Főváros 

Önkormányzata „Budapestért” díjban részesítette.  2006-ban pedig Budapest XVIII. 

kerületének képviselőtestülete, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata PRO 

URBE – Díjat adományozott az iskolának. 

 

A 2005-2006-os tanévben fogalmazódott meg szűkebb környezetünkben az igény 

arra, hogy más művészeti ágakkal és több új telephellyel bővüljön a művészeti 

iskola tevékenysége. Felméréseink alapján a 2006-2007-es tanévtől kezdve a 

székhelyen, a régi és az új telephelyeken megmarad a hagyományos tanszakunk, a 

néptánc. A képző-és iparművészeti ágban a grafika, festészet, kézműves, kerámia, 

fotó-videó, tűzzománc készítő, makett- és papírtárgy-készítő tanszak indul, a 

színművészeti ágban mindkét tanszakot bevezetjük, mert a színjáték és a bábjáték 

iránt nagy az érdeklődés.  

A zeneművészeti ágban a népi hangszeres tanszakok közül a népi hegedű, a népi  

brácsa, népi bőgő/cselló, dob/gardon, a népi furulya és a népi ének, tanszakot 

szeretnénk indítani. 
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I. NEVELÉSI PROGRAM 
 

 

I.1 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÓ-
NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, 
FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 
 

I.1.1 Az iskola pedagógiai alapelvei 
 

Pedagógiai alapelvünk, hogy: 

• a művészeti iskolánk nevelő – oktató munkáját az egyetemes és nemzeti 

kultúra művészeti értékeinek megismerése, az európai humanista értékrend hatja 

át. 

• Kiemelt figyelmet fordítunk a különböző kultúrák iránti nyitottságra. 

• Pedagógiánk elfogadott alapelve: a komplexitás elve, azaz annak állandó 

figyelembevétele, hogy a nevelés során biológiai, fiziológiai, pszichológiai és 

társadalmi törvényszerűségek hatásával kell számolnunk. 

• A nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a növendék egyenrangú 

félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; 

• Színvonalas, sokoldalú képzést valósítunk meg a választott művészeti 

ágban, amely felkészít a félévi és év végi vizsgákra, bemutatókra, fesztiválokra, 

koncertekre, országos és nemzetközi versenyekre. 

• A tanítási- tanulási és alkotó folyamatban a növendék olyan önálló feladatokat 

kap, amelyben hasznosítja a megszerzett tudást, átélheti az alkotás örömét. 

• Korszerű, sokoldalú tudást-műveltséget biztosítunk a művészeti 

nevelésben magas színvonalú művészeti műveltség elsajátítatásával. 

• A művészeti neveléssel elősegítjük a tanuló tehetségének kibontakozását, 

önállóságának, magabiztosságának folyamatos fejlődését. 

 

• Tanulóink megismerik a kultúra, jelesen a művészeti kultúra értékeit, 

amelynek a személyiségbe történő beépülése az élet örömeinek felismerését és átélését 

teszi lehetővé a művészet átörökítő szerepén keresztül. 
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• Különleges esztétikai élményt nyújtunk azáltal, hogy tanulóinkat alkalmassá 

tesszük arra, hogy ne csak befogadói, de alkotói is legyenek a művészeti 

tevékenységnek. 

• Erkölcsi tartásra törekvő egyéni és közösségi nevelést valósítunk meg, 

amikor együttműködési készséget, ugyanakkor az egészséges versenyszellemet 

alakítunk ki a művészeti értékek felfedeztetésével, amelyek idővel beépülnek a 

személyiségbe. 

 

• Egészséges életmódra, környezetvédelmi gondolkodásra, a mindennapok 

esztétikájának észlelésére való nevelés alapelveinket meghatározó tényező, amely 

azt a törekvésünket erősíti, hogy a tanulók mindennapi életének részévé váljon az 

egészségük megőrzése, nemcsak testileg, de mentálisan is. 

A szép és ápolt, szűkebb és tágabb környezet kialakításának igénye természetes 

követelmény legyen minden tanulónkban. 

 

• Kialakítjuk, illetve fejlesztjük az adott művészeti tevékenységhez szükséges 

alkotói készséget. 

 

• Az intézményben folyó képzés teljes ideje alatt az alapvető készségek biztos 

kialakítása után a képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt. A szilárd alapokat 

megteremtve nyitottá, fogékonyakká tesszük a tanulókat az értékek befogadására, 

önmaguk megismerésére, kreatívvá a szerzett képességek alkalmazásában. 

Érzelemközpontú nevelésünk és oktatásunk fokozatosan teljesítményközpontúvá 

válik, kialakul a sikereket és kudarcokat egyaránt elviselni tudó, versenyképes tudás. 

 

• Tanulóinkat az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi munka, 

kultúra megbecsülésére, az egészséges életvitel igényére, s az ehhez szükségen 

önfegyelemre, az erkölcsös cselekvés igenlésére és igényére, a természetben és az 

emberi alkotásban megjelenő szépség értékelésére, valamint tevékeny és alkotó 

életre neveljük. 
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I.1.2 Az iskolában folyó oktató-nevelő munka értékei 
- a művészetpedagógia eszközével a hagyományőrzés nemzeti identitástudat 

erősítése- a „tiszta forrásból” merítés elve szerint évszázados értékeke közvetítése, 

átörökítése, 

- gyermeket tanítunk és nem tantárgyat, a hasznosítható tudás megszerzésének 

előtérbe állítása a személyiség sokoldalú fejlesztése, 

- önállóság, öntevékenység, motiváció, alkotó részvétel a tanulásban, 

- műveltség megszerzésének kívánalma, továbbtanulási aspirációk, folyamatos 

önművelés, 

- nyitott az újra, rugalmasság, kreativitás, leleményesség, a másság elfogadása, 

tolerancia 

- autonómia, önelfogadás, önértékelés,  

- fegyelmezett kitartó tanulás 

- a gondolkodás, a problémamegoldás, a tanulói tevékenység előtérbe állítása,  

- kooperáció másokkal, együttműködési készség 

 

I.1.3 Az iskola nevelési célja 
 

 

A művészeti iskola elsődleges célja a meghatározott követelmények teljesítésével 

történő képességfejlesztés, amelyet a művészeti műveltség megalapozásával, 

elmélyítésével és állandó fejlesztésével ér el. E célját úgy éri el, hogy a követelmény 

eléréséhez szükséges tananyagot eszköznek tekinti a gyermekek érzelmi, értelmi és 

kifejezőképességeinek fejlesztésében. A készség és képességfejlesztést, az 

ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként tekinti, követelményeit a 

gyermek életkori jellemzőihez igazítja. 

 

Lehetővé teszi, hogy a művészeti iskolából kikerült fiatalok önbizalommal, kiváló 

alkalmazkodóképességgel, az élet igényeihez rugalmasan alkalmazkodjanak, a 

társadalomban és benne, a művészeti életben eligazodjanak. Tevékeny, magas fokú 

viselkedéskultúra jellemezze növendékeinket, és a sajátos kommunikációs (vizuális-

auditív)technika birtokában magabiztos, kreatív emberekké váljanak. Az egyetemes és 
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nemzeti kultúra értékeit megőrző, a nemzeti hagyományokat ápoló kompetens 

személyek legyenek. 

 

Az iskola célul tűzi ki továbbá, hogy elősegíti a tanulók kulturális igényeinek 

fejlődését, a művészetek iránti érzékenységüket, nyitottságukat, önművelés iránti 

igényüket továbbfejleszti. 

 

A tanulókat a mindennapok esztétikai értékeire fogékonyságra neveli. 

 

Alakítani kívánja önismeretüket, önállóságukat, fokozni kívánja a művészeti 

problémák iránti érzékenységüket. 

 

 Az életkori sajátosságoknak megfelelő gyermeki élet biztosításával a 

 kiegyensúlyozott, boldog felnőtté válás útjának támogatása, ösztönzése.. 

 Az iskola célja az is, hogy segítse az önmagával és környezetével elégedett gyermeki 

 személyiség kibontakozását az individuum teljes tiszteletben tartásával. 

 

  Iskolánk alapvető célja a gyermekközpontúság átvitele minden telephelyre, illetve 

  kialakítás az új telephelyeken.  

 Az iskolai nevelésünk középpontjában a gyermek áll. A pedagógusok személyes 

 kapcsolataikkal, egyéni bánásmóddal teremtik meg a feltételeket az egyéni 

 fejlődéshez. A „ játékos oktatás” feszültséget oldó, megnyugtató hatású, a testi, lelki, 

 szociális egészségkultúra egyensúlyának biztosítására. 

 

AZ EGYES MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK CÉL-ÉS 
FELADATRENDSZERE 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben több művészeti ágban folyik a művészeti 

nevelés-oktatás. Ennek megfelelően a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet által 

megfogalmazott egyes művészeti tevékenységek célja és feladata – amelyet az iskola 

tantestülete kiválónak és teljes körűnek tart - került átvételre. 

 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 
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 NÉPZENE 

 

Az alapfokú népzeneoktatás célrendszere és funkciói 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó 

népzenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek 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. 

 

 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. 

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. 

 

SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZET 

 

A színművészeti képzés célrendszere és funkciói 

Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó színművészeti-bábművészeti nevelés 

célja az, hogy lehetőséget biztosítson a színművészet-bábművészet iránt vonzódó 

tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező 

készségeik kialakítására, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és 

gyakorlására, figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, 

előzetes színházi-dramatikus tapasztalatait. 
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 A képzés feladata (funkciója) az, hogy lehetővé teszi a színművészet-bábművészet 

 területén a változatos dramatikus tevékenységformákban való részvételt, a 

 színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerését. 

 A differenciált feladatokon keresztül a tanulók megismerik a dramatikus technikákat 

 és a színházi-bábszínházi konvenciókat, azok széles körű alkalmazását. 

 Lehetővé válik a tanulók drámával és színházzal-bábszínházzal kapcsolatos fogalmi 

 készletének, aktív szókincsének bővítése, számos élő és felvett színházi előadást - 

 köztük társaik által készített produkciókat láthatnak. 

 Megélhetik a tanulók azt az élményt, hogy egyénileg és csoportosan előadást 

 tervezhessenek, létrehozhassanak, illetve a létrejött előadást bemutathassák; a közös 

 alkotómunka örömteli együttlétét, az önkifejezést, az önértékelést. 

A bábművészet területén kiemelt cél az alapvető bábszínpadi technikák megismerése 

mellett az, hogy  a tanulók egyénileg és csoportosan a létrejött előadást bemutassák. 

 

TÁCMŰVÉSZET 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

 

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a 

táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra, hogy a 

múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével és 

megszerettetésével lehetőséget teremtsen a tanulók számára életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra és műveltség megszerzésére. 

 

A táncművészeti nevelés-oktatás feladata az, hogy 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. 
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A 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. 

 

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET 

 

A képző- és iparművészeti oktatás célrendszere és funkciói 

 

A képző- és iparművészeti oktatás célja, hogy a vizuális kultúra ágait, a műfaj 

sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait ismertesse 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. 

Az alapfokú képző-és iparművészeti oktatás feladata, hogy a követelmények és 

tantervi programban megfogalmazott tananyag elsajátítása által 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. 

 

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 
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tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja 

készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és 

szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket, és a különféle szakirányú 

területeken szerezhetnek jártasságot. 

 

 

I.1.4 Az iskola feladata 
 

Az alapfokú művészeti iskola alapfeladata, hogy feltárja a művészet, ezen belül a 

választott művészeti ág megörökítő és átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás a 

legértékesebb emberi alapképesség.  

 

A művészeti iskola feladatát oly módon teljesíti, hogy olyan ismereteket ad, amelyek 

elsajátításával és alkalmazásával a növendék alkalmassá válik: élményvilága vizuális 

és auditív megjelenítésére, kreativitásának bemutatására a művészet különböző 

területein. 

Azt az igényt igyekszik kielégíteni, hogy a művészeti iskolából kikerülve valamennyi 

tanuló aktív részese legyen, akár mint értő befogadója, akár mint aktív szereplője a 

művészetek világának. 

 

Affektív feladatok 

 

A gyerek érzelmi biztonsága és személyes kapcsolata elemi szükséglet az iskolai 

életben. Az érzelem adja az alapját az értelem helyes működésének. 8O%-ban az 

számít, hogy milyen az érzelmi intelligenciánk. Ennek lesz döntő befolyása a 

későbbiekben, boldogulásunkban. Ezt az érzelmi intelligenciát pedig az érzelmi 

biztonság megteremtése alapozza meg, és a művészetek fejlesztik. Nem művészeket 

képezünk - bár ez sem kizárt -, az a fontos, hogy a gyerekek a művészetek légkörében 

nőjenek fel. 

           A művészet az emberi jellem fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze.  

Feladatunk tehát: 

• az esztétikumra nevelés az esztétikum által,  

• a művészet iránti érzékenység kialakítása,  
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• a mindennapi élet esztétikumának felismerése. 

• Fontos, hogy minél többet cselekedtessük a gyereket, próbálja ki önmagát a 

legváltozatosabb művészeti tevékenységekben. Az ember számára a   

(mű)alkotás élmény, felpezsdíti az életkedvet. 

Kognitív feladatok  

 Alapelvünk: minden egészséges gyermek fejleszthető. Az iskola sokszínű 

 tevékenységet kínál, amiből lehetősége van képességeinek, érdeklődésének megfelelő 

 ismeretek elsajátítására.  

A gyerek szeret és akar tanulni.    

Feladatunk:    

• megőrizni, ébren tartani természetes kíváncsiságát és felfedező kedvét,  

• az általános műveltség tartalmának bővítése az egyes művészeti tantárgyak 

egyenértékűsége jegyében,  

• a különböző művészeti ágak tananyaga nevelési lehetőségeinek, a tanulók 

nyitottságának, érdeklődésének hatékony kihasználása, 

• a differenciált képességfejlesztés, tehetséggondozás és fejlesztés. 

 

Morális feladatok 

    Feladatunk: 

• természetes élethelyzetek és szituációk, örömteli kortárskapcsolatok 

lehetőségének biztosítása élet/élménygazdagító együttlétekkel; 

• pozitív példaadás, következetesség; közösen felállított szabályok, 

betartásuk ellenőrzése 

• az iskolában olyan szituációt kell teremteni, ahol természetes, hogy a 

tanulókat tilos hátrányosan megkülönböztetni bármilyen okból, így 

különösen a gyermek hozzátartozói, színe, neme, vallása, nemzeti, etnikai 

hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy 

társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete miatt. 

 

 

Életmóddal kapcsolatos feladatok 

    Mindig a gyerek ismereteiből kell kiindulni. 

 Feladatunk: 
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• korszerű, sajátos pedagógiai módszerekkel új és új művészeti ismeretekhez 

juttatni a tanulót. 

• Érezzék életszükségletnek a művészetek megismerését, szabadidejüket  

ilyen irányú tevékenységek töltsék ki. 

 

I.1.5 Az iskola nevelési-oktatási eszközei, eljárásai 
 

Intézményünk olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly az 

alkotófolyamaton keresztül történő képességfejlesztésen van. A tananyag eszköz, a 

tanulók értelmi, érzelmi és lelki kifejezőképességeinek fejlesztéséhez. 

A művészetoktatás a képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás 

eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek életkori fejlődésének jellemzőihez 

igazítja. 

A fenti célok eléréséhez elengedhetetlen a feladatok megoldásához szükséges 

eszközök biztosítása, személyre szabott feladatok megfogalmazása, differenciálás. 

A feladatok megoldása érdekében alkalmazott tevékenységformák, módszerek, 

eljárások, eszközök: 

- valós élethelyzeteket modellező feladatrendszer, 

- egy-egy feladat megoldására projektmódszer alkalmazása, 

- tehetséggondozó eljárások, 

- kreativitást fejlesztő tevékenységrendszer, 

- közösségfejlesztő módszer,  

- egyénre szabott személyiségfejlesztő módszer, 

- játékos oktatás, 

- élményre épülő alkotómunka. 

Nevelési eszközök: 

- minta, példa, példakövetés, egyéni utak bejárásának lehetővé tétele.  

Ösztönző eszközök: 

- megerősítés, biztatás, dicséret, jutalmazás és szereplési lehetőségek. 

A célok, feladatok, követelmények megvalósítását az alaptevékenység – a tantárgyak 

tanítása – valamint a szabadidős tevékenységek biztosítják. 
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I.2 A MŰVÉSZETI ISKOLA SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL 
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATAI 
 

 „A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kicsalogató 

és azokat társas kapcsolatokban kipróbáló öntapasztalás folyamata, melynek során arra 

építünk, ami a személyiségünkben lehetőségként adott. Olyan élményekkel szolgáljuk 

e fejlesztő munkát leginkább, amelyben a gyermek önmaga rájöhet arra, hogy mire 

képes.” (Bagdy Emőke) 

Minden ember tehát egyedi, veleszületett személyiségvonásokkal jön a világra. Ezek a 

személyiségjegyek a környezet és nevelés hatására változnak, fejlődnek. Az egyén 

veleszületett személyiségjegyeire kell építeni a személyre szabott fejlesztő munkát.  

A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepe van a nevelő személyiségének (hiteles 

példa, modell), a tananyagtartalomnak, a módszernek, a gyakorlatnak, a 

cselekvésre serkentő motivációknak, a tanár-diák együttműködési készségnek.  

 

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 az iskola által oktatott 

művészeti ágakban megjelennek.  

 

Az iskola a művészeti nevelés sajátos módszereivel olyan személyiségeket, kíván 

kibocsátani, akik a mindennapokban harmóniára törekszenek. Igényük van az 

önművelésre, önállóságról, öntevékenységről és magas fokú együttműködésről tesznek 

tanúbizonyságot. A kulturált viselkedés szabályait betartják, és igényük van arra, hogy 

másokkal is betartatják.  

 

Az alapfokú művészeti iskolában folyó nevelés feltárja a művészeti élmény katartikus 

szerepét, megérteti, hogy az alkotás a legértékesebb emberi alapképesség. 
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 Iskolánk művészeti nevelése megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, az értékes 

 alkotások iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az 

 emberi tulajdonságokat, magatartási szokásokat, amelyek a művészetek területén az 

 eredményes szereplés összetevői.   

A személyiségfejlesztésre vonatkozó feladatainkat az általunk meghatározott 

pedagógiai alapelvekből és célokból bontottuk le 

Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 

1. A tanulók erkölcsi nevelése 

Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és 

meggyőződéssé alakítása. 

2. A tanulók értelmi nevelése 

Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez 

szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való 

törekvés igényének kialakítása 

3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése 

Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas 

kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség 

kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása 

4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése 

Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és 

önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása 

5. A tanulók akarati nevelése 

Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására 

vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az 

elkötelezettség kialakítása. 

6. A tanulók nemzeti nevelése 

Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A 

nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 

7. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése 

Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény 

felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód 
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és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód 

iránti igény kialakítása. 

 

 A személyiségfejlesztés színterei 

.  

 A művészeti képzés fejleszti 

• az érzékszerveket,a melyek a tanulás legfontosabb eszközei, 

• a gondolkodást, azaz a logikát, a kombináló készséget, az originális 

megoldásokat,  

• a személyiség önmeghatározó képességét, amely ösztönzi az egyéniség 

önmegismerő folyamatát, azaz magának az egyedi jellemnek a kialakulását, 

• az ízlést, a kritikai érzéket és a következetes bírálat képességét. 

 

A színjáték-bábjáték tanszak jelenléte fontos a művészeti képzésben, mert a 

személyiségfejlesztés, a gyermekközpontú pedagógia egyik alappillére. Segít az 

önkifejezésben, a vitakultúra fejlesztésében, a gátlások feloldásában, a 

kapcsolatrendszerek kiépítésében, a közösségformálásban, a tapasztalás örömében, a 

lelki problémák mozgatórugóinak felfedésében, fejleszti a kommunikációs készséget. 

  

A képző- és iparművészet, a vizuális kommunikáció, a tárgy-és környezetkultúra – 

különböző életkorokban, személyenként eltérő mértékben – képesek kifejteni motiváló 

hatásukat, alkalmasak a differenciált képességfejlesztésre, a tehetséggondozásra. 

A vizualitás nélkülözhetetlen a tanulásban, a művelődésben, a mindennapi életben. 

A képző-és iparművészeti technikák széles repertoárja gazdagítja a gyerekek 

kreativitását, személyiségét. 

 

   A zenei nevelés speciális, mással nem helyettesíthető szerepet vállal a lelki - érzelmi 

- értelmi nevelésben. A zene az emberről, annak a világhoz, az élethez való 

viszonyáról szól. Ezen belül a zenemozgás képzelőerejüket, érzelmeiket mozgósítva a 

világot képszerűén, plasztikusan láttatja. Gyermeknevelő erejét a lélek oly mély 

rétegeiben fejti ki, hol a szó már kevés. A lelkesítő, örömszerző, megnyugtató vagy 

éppen felemelő zene igazi érzelmek átélésével szépre és jóra fogékony 

személyiségeket nevel. Improvizatív megjelenítés alkalmával a zenei 
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mozgásélményen túl az összetartozás, egymásrautaltság megélésével is gyarapodnak a 

gyerekek. Az adott légkörben őszintén megnyilvánulhatnak, szabad önkifejezésre 

kapnak lehetőséget. Mesefantáziájukhoz ez az autentikus kiegészítő. Kifejezhetik 

érzelmeiket mozdulataikkal, arcjátékukkal s így megtanulják racionálisan kezelni őket, 

elfogadható módon használni a mindennapokban. 

    Célunk, hogy fantáziájukat kreativitásra  tudják  váltani. Ösztönös zenei felfedezések, 

 sikerélmények kísérjék az ízlésformálásuk során.  

      

A táncművészet a mindent kifejező mozgást helyezi a fókuszba. Az egészséges 

életvitel, a jókedv, a tánc létöröm. A művészeti iskolában mindenki megtalálhatja a 

kedvére való mozgásformát.  A néptánc eszköztárával önkifejezését valósíthatja meg. 

A kapcsolatteremtő képessége kulturált keretek között fejlődik. 

Lelki érzékenysége, finomsága megtalálja gyökereit a jeles napok, ünnepek, 

bemutatók, táncházak régmúltat idéző világában. 

 

A személyiségfejlesztési munkánk a tanév első hetében megkezdődik, azzal a céllal is, 

hogy az önálló személyiségek a tanév során koherens közösséggé szerveződjenek. A 

tanévet egy öt napos ismerkedési szakasszal indítjuk, amikor felmérjük az adott 

művészeti ághoz való affinitását, hiszen a személyiség és közösségfejlesztő 

tevékenység nem választható szét mereven a tehetséggondozástól. 

A művészeti iskola a szorgalmi időszakon kívül is szervezni kíván belföldi és külföldi 

nyári táborokat. A külföldi kapcsolatok kialakításában együttműködünk az 

anyaiskolákkal, az önkormányzatokkal, a helyi művelődési házakkal, és a 

személyes kapcsolatokat is szeretnénk megismerni és felhasználni. A művészeti 

ágaknak megfelelő táborokban a gyerekek a nyaralás örömei mellett, intenzívebben 

foglalkozhatnak a választott művészeti területekkel. A szakfoglalkozásokat tanáraink 

mellett meghívott művészek, szakemberek tartják. 

 

I.3 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA  SZEREPLŐINEK 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS  FELADATOK 
 

A nevelésben nem választható szét az egyéni személyiségfejlesztés és a 

közösségfejlesztés, ezért a két területet egységben látjuk, és a fejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok is ezt a szemléletet tükrözik. A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az 
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egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. Iskolánkban a 

közösségfejlesztés fő területei: 

- tanórák – szaktárgyi órák 

- tanórán kívüli foglalkozások – bemutatók 

- kiállítások, fesztiválok 

- szakmai kirándulások 

- táncháztalálkozók 

- művészeti táborok 

 

Mindkét terület sajátos foglalkoztatási formát követel, mások az egyes területek 

feladatai, céljai, abban azonban megegeznek, hogy valamennyien tevékenyen 

hozzájárulnak: 

- az egyén (tanuló) közösségi magatartásának kialakításához 

- véleményalkotó, véleménynyilvánító képességeinek 

fejlődéséhez 

- a közösségi normák, szokások elfogadásához (etikai értékrend) 

- a másság elfogadásához 

- az együttérző magatartás kialakításához 

- harmonikus embertársi kapcsolatok fejlesztéséhez 

Az iskola osztályai munkaközösségek és egyben alkotóközösségek is, amelyekben az 

egén helye és szerepe meghatározó, ugyanakkor jellemzője az együttműködés, a közös 

cél eléréséért folytatott erőfeszítés, az összetartozás, egy közösséghez tartozás érzése. 

A közösség egy meghatározott, a pedagógus által közvetített és képviselt normák 

szerint dolgozik, amelynek alaptételei: bizalom és szeretet. Jellemzője a kölcsönösség. 

Az osztályokban tanító pedagógusok feladata a közösségépítés, a közösségfejlesztés, 

ezen keresztül a személyiségformálás. A közösséghez tartozás egyfajta 

biztonságérzetet is alakítson ki a tanulókban.  

Feladataink:  

- az egyén a közösségben aktív, alkotó tag legyen 

- tudjon és merjen véleményt formálni, tudja álláspontját előadni, 

megvédeni 

- képes legyen a másságot elfogadni, a közösségért áldozatot 

hozni 

- képes legyen a közös értékrend szerinti szokások elsajátítására 
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- fejlődjön és kibontakozzon kommunikációs készsége 

A feladat jelentősége kiemelkedő, hiszen a kommunikációs kultúra részben a 

műveltség, a tudás alapja, részben a társadalmi érintkezés döntő tényezője.  

- a tanulás folyamatához pozitív élmények kapcsolódjanak 

- megfelelő rend, a belső normák és szabályok kialakítása és 

megtartása biztosítsa a tananyag elsajátításának 

eredményességét 

 

 

Az alapfokú művészetoktatás táncművészeti ága eleve közösségi tevékenység, de a 

népi zeneművészeti,- képző- és iparművészeti,-a színművészet-bábművészeti ág is épít 

a közös alkotó munkára. 

A nevelés során önálló egyéniségek személyiségfejlesztése folyik. Célunk azonban az 

is, hogy az önálló személyiségüket megtartva igazi alkotó közösséggé formáljuk a 

kezdeti heterogén csoportokat. Ennek a törekvésnek az a célja, hogy a közös 

művészeti élmény is az öröm forrása legyen, hogy a közös élmények erősítsék 

személyiségüket.  

A közösségformálás szakaszai: 

A tanulók - a beiratkozás után kialakult – csoportjaiból, folyamatos irányítással, 

kezdetben eredményesen együttműködő, majd összeforrott, öntevékeny csoportokat 

kell formálni. A tanuló életkorának, fejlettségének megfelelő szinten tudjon 

bekapcsolódni a tervezés, szervezés, döntés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés 

folyamataiba. 

Feladataink:  

- szabályok kialakítása 

- közös tevékenységek tudatos szervezése, tervezése 

- élmények, szokások, hagyományok kialakítása 

- önismeret, együttműködés, szolidaritás, segítőkészség, empátia 

fejlesztése 

- egyén- és közérdek, többség-kisebbség fogalmának tisztázása 

- jogok és kötelességek fogalmának tisztázása, megalapozása 
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A közösségfejlesztés során a társakhoz való kötődést, alkalmazkodást, összetartozás 

érzését, illetve a közösen elvégzett eredményes munka elégedettségét tapasztalják meg 

tanítványaink. A közös zenélés, éneklés, népi játékok, a különböző táncformák, a 

közös színjátszás, a bábjátékok, a közös alkotások kiemelkedően fontos szerepet 

játszanak az egyén és a közösség kapcsolatának, egymásra hatásának fejlesztésében, a 

közösséghez való alkalmazkodás, a szocializáció tudatos alakításában. A 

képzőművészetben például egy-egy téma, ábrázolandó tárgy vagy természetrészlet 

közös feldolgozása és tanulónkénti összehasonlítása, vagy tematikus kiállítások 

nyújthat együttes élményt, összetartó erőt a tanszak tanulói között. 

Az egyéni érdek alárendelése a közösségnek, valamint a közösség részéről az egyéni 

munka eredményeinek elismerése, ennek fejlesztése a művészi tevékenységbe 

beágyazottan jelenik meg. A csoporton belüli közösségi viszonyok fejlesztéséhez 

fontos az egymás iránti felelősség erősítése (pl. többszólamú éneklés, 

kamaraprodukció, koreográfia, közös kiállítás, egy tanév munkáinak közös tárlata, ). A 

tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejleszti a csoport 

együttgondolkodását. A hibák közös javítása, a bírálat hozzájárul a felelősségtudat 

erősítéséhez. 

A csoportot kisebb egységekre bontva közös feladatokat adhatunk a tanulóknak, 

olykor versenyeztetve őket, az együtt végzett munka felelősségének kialakítása, 

örömének átérzése érdekében. A tanulók rendszeresen értékelik egymás munkáját, 

hogy ez által fejlődjék értékítéletük objektivitása, a segítőszándék kifejeződése. A 

tanulók saját teljesítményüket is értékelik az eredményesség szempontjából, mivel azt 

kívánjuk tudatosítani, hogy egymás munkájának értékelésekor és önmagukkal 

szemben is tárgyilagosan ítéljenek.  

 

A személyiség- és közösségfejlesztési munkánk – ahogyan korábban is jeleztük - a 

tanév első hetében megkezdődik, azzal a céllal is, hogy az önálló személyiségek a 

tanév során koherens közösséggé szerveződjenek, akiket a közös érdeklődés még 

inkább összetart. Ennek érdekében a tanév első heteiben az iskola tanárai találkozóra 

hívják a székhely és telephelyek növendékeit, hogy tanári bemutatót tartsanak a 

választott hangszereken, bemutassák, milyen táncokat tanulhatnak, milyen 

képzőművészeti alkotásokat készíthetnek a jövőben. 
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    A közösen vallott értékek mentén szerveződött egyéneket a közösen folytatott 

 tevékenységek különböző   színterein   megélt   saját   élményeik   teszik   a   közösség   

 tagjaivá,   fejlesztik személyiségüket. 

    A közös tevékenységben  megélt  személyes  élmény,  az  értéképítési  folyamat  

 közben jobban megismerhetik önmagukat. 

 

 

I.4 A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ 
OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK 
FELADATAI 
 

Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott 

személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. 

Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 

• Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a 

nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 

• Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás 

áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. 
 

 Közvetlen módszerek Közvetett módszerek 

Szokások kialakítását  

célzó, beidegző módszerek 

 

- Követelés 

- Gyakoroltatás 

- Segítségadás 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

A tanulói  közösség 

tevékenységének megszervezése 

- Közös célok kitűzése, 

elfogadtatása 

- Hagyományok kialakítása 

- Követelés-ellenőrzés -ösztönzés 

Magatartási modellek 

bemutatása, közvetítése 

 

- Elbeszélés 

- Tények és jelenségek  

   bemutatása 

- Műalkotások bemutatása 

- A nevelő személyes  

   példamutatása 

- A nevelő részvétele a tanulói     

közösség tevékenységében 

- A követendő egyéni és 

csoportos minták kiemelése a 

közösségi életből. 

Tudatosítás (meggyőződés 

kialakítása) 

 

- Magyarázat, beszélgetés. 

- A tanulók önálló elemző 

   munkája 

- Felvilágosítás a betartandó 

magatartási normákról 

- Vita 
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Az osztályfőnöki munka 
Intézményünkben osztályfőnöki feladatokat lát el az a főtárgy tanár, aki legalább egy csoport 

szakmai munkáját irányítja, szervezi a csoport közösségi életét, tanítási órán kívüli 

tevékenységét.  

 

Pedagógus beosztásából adódó általános elvárások, feladatok: 

- nevelő-oktató munkáját a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola pedagógiai programja szerint 

végzi 

- a tanterv alapján a táncoktatás tantárgy tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes 

tanítási órákra, audiovizuális és egyéb szemléltető eszközök kiválogatása vagy készítése 

- oktatja és neveli a művészeti iskolában tanuló gyermekeket, betanítja és irányítja a 

táncosokat 

- részt vesz az év eleji toborzásban és beíratásban 

- megismerteti és betartatja az iskola házirendjét 

- értékeli a tanulók tanulmányi előmenetelét 

- a tananyag megtanítása, feldolgozása, megbeszélése 

- a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és 

gyakorlati meghallgatása, megtekintése és értékelése 

- jelenléti ívet vezet a diákokról 

- szervezi a tanulócsoportok közösségi életét 

- köteles a hosszabb ideje hiányzó növendék esetében a hiányzás okát felderíteni, a szülőkkel 

a kapcsolatot felvenni 

- felkészíti tanulóit és részt vesz a felvételi és az év végi vizsgákon 

- lehetőség szerint látogatja a kollegák rendezvényeit, óráit 

- tevékenyen közreműködik a Tébláb AMI ünnepségeinek, kulturális rendezvényeinek 

szervezésében és lebonyolításában 

- előzetes egyeztetés alapján csoportjával részt vesz a különböző iskolai rendezvényeken és 

ünnepségeken 

- félévente egy alkalommal nyílt tanítási órát tart, ahol a szülők láthatják gyermekük 

előrehaladását és megbeszélhetik személyesen az esetleges problémákat, illetve ekkor 

egyeztetik a programokat és fellépéseket 

- évente legalább 2 szülői értekezletet tart 
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- köteles a tanítás megkezdése előtt 15 perccel megjelenni az oktatás helyszínén, a technikai 

eszközöket előkészíteni, próbaruhába öltözni 

- az iskolatitkár útmutatása alapján vezeti a tanügyi nyilvántartás rá vonatkozó részét  

- köteles folyamatosan aktualizálni a csoport névsorát 

- a diákok problémafelvetéseit meghallgatja, közös megoldási javaslattal él 

- személyesen részt vesz a diákoknak rendezett versenyeken 

- az általa vezetett tanulócsoport számára történő jelmezkiadásnál és jelmezosztásnál köteles 

jelen lenni 

- jelmezt csak szülő aláírásával adhat ki 

- köteles a kijelölt időben és helyen munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidőt 

munkában tölteni 

- hivatásból eredő kötelessége, hogy fejlessze szakmai és általános műveltségét, tökéletesítse 

pedagógiai munkáját, ennek érdekében használja fel az önképzés és a szerezett 

továbbképzéseken biztosított lehetőségeket 

- részt vesz a tantestületi üléseken, a nevelési értekezleteken és a szervezett továbbképzéseken 

- vezeti a tanügyi nyilvántartásokat 

- a további elvégzendő feladatait a nyilvános iskolai SZMSZ tartalmazza. 

Felelőssége: 

- felelős a rábízott növendékek fejlődéséért 

- felelős a növendékállomány magatartásáért 

- anyagi felelősséggel tartozik az általa használt, számára átadott technikai eszközökért, 

berendezésekért, azok tartozékáért 

- felel a saját termében elkövetett károkozásért. 

 

 

A tanár-diák kapcsolat: 
Az alapfokú művészeti iskolában folyó képzés az átlagostól eltérő tanár-diák kapcsolatot 

eredményez. Ebben az intézménytípusban nem érvényesül a tankötelezettség. A művészeti 

órákon való részvétel a tanulók önként vállalt feladata. A tanuló eredményes munkájához 

szükséges a magas színvonalú szakmai munka, az élményt nyújtó oktatás, a sikerélmény, a 

közösségi és egyéb rendezvények biztosítása. Mindezek a körülmények az átlagostól eltérő 

tanár-diák viszonyt eredményeznek. Közvetlenebb, oldottabb légkörű tanítási órán az 

együttműködés jellege inkább partneri, mint más kompetenciákkal rendelkező partnerek 
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együttműködése. Ez egyrészt következik abból, hogy a művészeti iskolai órák más 

környezetben, a szabadidő terhére szerveződnek, más típusú közösség együttműködésében 

valósul meg, másrészt pedig a projekt, vagy a projektszerű oktatás elve új alapokra helyezi a 

tanár-diák kapcsolatot. A tanár- diák kapcsolat a partnerségen túl bizalmi viszony is. A 

művészeti iskola rendezvények, programok, táborok, fesztiválok és versenyek lehetőséget 

biztosítanak a tanuló megismerésére, a felmerülő problémák, gondok megbeszélésére, a 

kamasz fiatalok támogatására, segítésére, a személyiség kibontakoztatására. 

 

 

I.5 KIEMELT FIGYELMET ÉRDEMLŐ TANULÓKKAL 
KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK HELYI RENDJE 

 

1. Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

 

Az esélyegyenlőség elve szerint minden tanuló számára biztosítani kell a 

továbbhaladás lehetőségét. Célunk, hogy a magatartási problémákkal küszködő 

gyermek is a közösség részévé váljon, elismeréseket szerezzen.  

A cél elérése érdekében a pedagógus feladata, hogy bizalmi viszonyba kerüljön a 

gyerekkel, kialakítva biztonságérzetét, együttműködő, segítő kapcsolatot alakítson ki a 

szülőkkel, ügyeljen a gyakori információáramlásra, hogy a gyermek viselkedésének 

változását kiváltó okot vizsgálni tudja. A gyermekekhez szeretettel, bizalommal 

közeledő, munkáját elismerő pedagógus lehet igazán hatékony ebben a munkában.  

A nyugodt, következetes nevelői magatartásnak, valamint a differenciált oktatási 

módszernek kiemelkedő szerepe van a beilleszkedési gondok megoldásában. 

A pedagógus fontos feladata a kapcsolatteremtés módjainak, a helyes magatartási 

formáknak a megtanítása is. Feladatunk továbbá a hiperaktivitás felismerése, és a 

megfelelő tanítási módszer alkalmazása.  

Nem veszítünk el egyetlen tanulót sem, mivel differenciáltan foglalkozunk a nagyon 

és a kevésbé tehetséges gyerekkel. Az erősen motivált, de kevésbé tehetséges 

gyermeknek igyekszünk megtalálni feladatát, különböző célfeladatok kijelölésével. 

A tanórán kívüli programok meghatározásakor is a képességek kibontakoztatását és a 

felzárkóztatást segítő programok kapják a fő hangsúlyt. 
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A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót a művészeti nevelés segíti abban, hogy 

megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, vállalja másságát, elfogadja és 

másoknak is megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődést.  

 

 2. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
 

Az alapfokú művészeti iskola alapvető feladatai közé tartozik a tehetségek felkutatása, 

gondozása, kibontakozásuk elősegítése. Éppen ezért az iskola egész nevelési-oktatási 

programja a tehetséggondozás célját szolgálja.  
A tehetséggondozásban nincs egy igazi út, amely minden gyermek számára járható. 

Az, hogy milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel 

vagy csoporttal foglalkozni csak bizonyos információk birtokában lehetséges 

megtervezni. Ezek: 

• az érintett gyerek, gyerekek kora 

• milyen szinten állnak, mit tudnak? 

• milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük? 

• mit tud a pedagógus szakmailag nyújtani? 

• mennyiben lehet számítani a családi háttér támogatására? 

• milyen feltételrendszer mellett dolgozik a pedagógus? 

• mennyi időt és energiát tud és akar befektetni ebbe a munkába a pedagógus? 

• milyen elismerés és kik részéről várható a nevelő extra teljesítményéért? 

 

Mindezek tisztázása után a növendék(ek), szülők bevonásával a lehetséges 

módszereket közösen megválaszthatjuk. Ezek: 

a) „Minőségi" csoportba irányítás (egyénenként eltérő időben) kimagasló 

tehetségek esetében. 

b) Évugratás vagy léptetés: amikor egy tanévben esetleg 2 év anyagát is minden 

nehézség nélkül képes elsajátítani a gyermek. 

c) Gazdagítás, dúsítás: hogy a tanévi anyagot az idő 2/3-a alatt sikerül 

feldolgozni, és a fennmaradó 1/3-nyi időben a növendékek egyéni fejlesztő 

programokkal dolgoznak. 

A művészi képességek (rajz, zene, tánc, színművészet stb.) rendszerint korán 

megmutatkoznak, de a motivációs akarati tényezőktől, a környezet serkentő-gátló 
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hatásától is függ, hogy lesz-e belőlük művészi tehetség. 

A tehetségek megmutatkozásának, bizonyításának, a tehetség mértékének 

megállapítására alkalmas tevékenységi formák az alábbiak az egyes művészeti 

tanszakokon: 

• pályázatokon való részvétel (nemzetközi, városi szinteken) – minden tanszak, 

• versenyeken való részvétel (házi, városi, országos, nemzetközi) – minden 

tanszak; 

• külső rendezvényeken (más iskolai, városi, külföldi) való szereplés – zene, tánc, 

színjáték tanszakok, 

• gálaesteken, tanévzárókon történő fellépések – zene, tánc, színjáték tanszakok, 

• helyi tárlatokon való bemutatkozás – képző és iparművész tanszakok; 

• szaktáborokon való részvétel – minden tanszak 

• zeneművészeti ágban; bemutató hangversenyek, ünnepségeken való 

közreműködés, versenyeken való eredményes szereplés, alkotó táborok 

 

A tehetségek oktatása nem pusztán a tantervi keretek közé szorított információ-

közvetítésből áll, sokkal inkább olyan folyamatként kell felfogni, amely állandó 

tökéletesítésre ösztönöz az egyén saját képességeit, készségeit illetően. 

 

A különösen tehetséges tanulók az egyes csoportok produkcióiban központi szerepet 

kapnak, ezzel a csoport számára is erős motiváció alakulhat ki tehetségük még jobb 

alkalmazására. 

 

Az iskola tehát élhet a magasabb évfolyamra lépés lehetőségével úgy, hogy a 

kimagaslóan tehetséges tanuló akkor is magasabb évfolyamra léphet, ha nem töltötte le 

az egész tanévet. Természetesen jegyzőkönyv rögzíti az igazgató és a tanári kar 

döntését. 

Ebbe a körbe tartozik a beiskolázáskor végzett felmérés, amelynek alapján a 

tehetséges tanulók nem feltétlenül az előképző vagy első évfolyamba kerülnek, hanem 

a követelmények teljesítésének bizonyítása után magasabb évfolyamba léphetnek.  

 

A tehetséges tanulóknak meg kell adni a lehetőséget, hogy szakirányú 

szakközépiskolába felvételizhessenek. Ahhoz, hogy a tanuló az adott művészeti ág 
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területén minél nagyobb tudást birtokoljon, szükséges – ahogyan azt már korábban is 

megfogalmaztuk - a rendszeres részvétel különböző művészeti rendezvényeken, 

kiállításokon, fesztiválokon, versenyeken, bemutatókon. Ösztönözni kell a 

tanulókat a rendezvényeken való részvételre, és lehetőséget kell nyújtani számukra a 

megyei és országos szintű bemutatókon történő megjelenésre. A művészeti pályára 

készülő tehetséges tanulót sokat kell szerepeltetni. Kiállítási, illetve szereplési 

lehetőséget nyújtunk számára az iskolai és a helyi rendezvényeken egyaránt.  

 

3. A sajátos nevelési igényű gyerekekkel/tanulókkal való foglalkozás rendje 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmények nem jogosultak a sajátos nevelési igényű 

tanulók után emelt normatíva igénylésére. Fejlesztő foglalkozásokat számukra az 

intézmény nem tud biztosítani. Ugyanakkor a művészetpedagógiai módszerekkel, a 

megélt sikerekkel és örömökkel jelentős mértékben hozzájárulunk fejlődésükhöz. A 

sajátos nevelési igényű tanulókat nyilvántartjuk, megkülönböztetett figyelemmel és a 

differenciálás módszerével segítjük előmenetelüket. 

 

4. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Az iskolánkban folyó ez irányú tevékenység minden pedagógus feladata. A főtárgyat 

tanító tanárok együttműködnek a szülőkkel a problémák megoldásában. 

 

 

I.6 A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN 
VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 
  
 
 
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: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
d) a házirend elfogadása előtt, 
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e) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 
f) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, 
g) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, 
h) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához. 

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt 

a) saját működéséről, 

b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

c) hatáskörei gyakorlásáról, 

d) a diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről. 

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 SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a 
nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 

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 
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza annak működését. 

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

A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 
nyilvánosságra kell hozni. 

A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, továbbá ilyenhez csatlakozni. 
 
I.7 A SZÜLŐ, TANULÓ ÉS PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY 
PARTNEREI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, 
TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

 

Az együttműködés alapja a folyamatos kapcsolattartás, a rendszeres kommunikáció, 

információáramlás, a segítőkész, pozitív megnyilvánulások, nyitottság. Pedagógiai 

programunkat a szülőkel együttműködésben tudjuk megvalósítani, ezért nagyon fontos 

a szülők folyamatos tájékoztatása az iskola működéséről, a szülő véleményének 

folyamatos megismerése, az igényekhez igazodó oktatás megteremtése érdekében.  
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Feladatunk továbbá kialakítani a szülőkben is a rendszeres kommunikáció igényét, a 

kétirányú információáramlás kialakulását.  

 

A szülők tájékoztatásának formái: 

Szülői értekezlet 

Személyes beszélgetés 

Fogadó óra 

Nyíltnap 

Tájékoztató levél 

Kiadványok 

Honlap 

 

 

Az iskola külső és belső kapcsolatának rendszere egymásra épül. Hatékony művészeti 

nevelő-oktató munka nem valósítható meg a szülők közreműködése nélkül. 

A szülőkkel meglévő jó kapcsolatunkat erősíteni szeretnénk azzal is, hogy a nyári 

táborokba, a külföldi utakra minél több gyereket viszünk el, esetleg nagyobb szülői 

kísérettel. Az esetleges szponzorok és szülők, gyerekek közös rendezvényeit 

valósítjuk meg a gyerekek díszelőadásaival. A részletes kapcsolattartási 

lehetőségeket a MIP és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

A kapcsolattartás formái a pedagógusokkal: írásban és szóban, 

 - évfolyam szinten szülői fórum szervezésével, 

 - iskolai nyílt napok szervezésével, amelybe bevonjuk a növendékeket is, 

 - bemutatók, kiállítások alkalmával,  

 - fogadónapok kitűzésével. 

 

A TÉBLÁB AMI a Magyar Táncművészeti Főiskola néptánc tagozatának gyakorló iskolája. 

A néptánc pedagógus szakos hallgatók iskolánkban végzik a hospitálási, gyakorlati 

feladataikat, intézményünk tanárai mentortanárként irányítják a hallgatók munkáját.  

Az iskola szoros kapcsolatot épített ki a társintézmények pedagógusaival, vezetőivel. Az 

intézményvezetőkkel a kapcsolattartás folyamatos, rendezvényeinket egymással egyeztetve, 

egymást segítve szervezzük. Hatékonnyá teszi munkánkat a civil szervezetekkel való 

együttműködés is, amely a kölcsönösségen, az együttműködésen alapszik.  
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Továbbtanulást segítő kapcsolatok: 

Magyar Táncművészeti Főiskola 

Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium 

 

Civil szervezetek, kapcsolatok: 

Kikelet Hagyományőrző Egyesület 

 

Roma származású, hátrányos helyzetű diákokkal kapcsolatos szervezetek: 

Szeretve Tanulni Egyesület 

SOFI 

 

Átjárhatóság 

Iskolák közötti átjárhatóság: 

Az alapfokú művészetoktatási követelményei és tantervi programja alapján készítettük el 

programunkat, ezért iskolánk tanulói más művészeti iskolában folytathatják tanulmányaikat, 

illetve intézményünk átvétellel fogadhat más művészeti iskolából érkezett tanulókat.  

Telephelyek közötti átjárhatóság: Az évfolyamok függvényében biztosított. 

 

 

I.8 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 
 
Az alapfokú művészeti iskolában művészeti alapvizsgát kell szervezni, és művészeti 
záróvizsga is szervezhető. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való 
továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga 
vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú művészeti iskola az oktatásért felelős 
miniszter rendeletében foglalt keretek között határozza meg.  
Az alapfokú művészeti iskolában a művészeti alapvizsgát és a záróvizsgát a tanév rendjéről 
szóló miniszteri rendeletben meghatározott időpontban kell megszervezni. A művészeti 
alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A művészeti 
alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata.  
 
A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban 
a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú 
tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
  Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
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c) a jogszabályban meghatározott óraszámnál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 
alapján osztályozó vizsgát tehet, 
d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 
előtt tesz vizsgát. 
Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 
teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási 
évben kell megszervezni. 
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 
vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 
körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 
gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a 
vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló 
vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 
megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára 
felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. A vizsgázó 
javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 
augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  
A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 
Tanulmányok alatti vizsgát – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási 
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott 
tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 
 
Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben 
a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre 
lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az 
adott tantárgy tanítására. 
A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának elnökét és 
tagjait az igazgató bízza meg. 
A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű 
lebonyolításáért. 
A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató 
felel a vizsga jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek 
megteremtéséért.  
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb húsz óráig tarthat. 
 
 
 
Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait 
az évfolyam megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja 
tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév 
folytatásától. 
Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi 
követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az 
engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon folytathatja. 
 
 
 A vizsgákról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az intézmény nevét, 
OM azonosítóját, címét, a tanuló nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, anyja 
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születési nevét, lakcímét, a vizsgatárgy nevét, az írásbeli vizsga időpontját értékelését, a 
szóbeli vizsga időpontját, a feltett kérdéseket, a vizsga értékelését és a kérdező tanár aláírását, 
a végleges osztályzatot, a jegyzőkönyv kiállításának helyét és idejét, az elnök, a jegyző és a 
vizsgabizottság tagjainak nevét és aláírását. 
 
 
I.9 A FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 
 
A szülő gyermeke tanköteles korától kérheti a gyermek felvételét az alapfokú 
művészetoktatási intézménybe. 
Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskolaváltás, valamint az új tanuló 
átvételének szabályait, szükség szerint különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, 
türelmi idő biztosításával, vagy évfolyamismétléssel. 
 A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói 
jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján 
történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a 
beíratás napján jön létre.  
Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A 
felvételi eljárás rendjét az iskola igazgatója határozza meg. A beiratkozás időpontját a 
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban – a helyben 
szokásos módon – nyilvánosságra kell hozni. 
A jelentkező képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és 
szakképzettségű – pedagógusaiból álló bizottság méri fel. A bizottság a jelentkezők 
képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálására, továbbá 
arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra vegyék fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú 
művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell 
tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az alapfokú 
művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának az adott évfolyamra 
meghatározott rendelkezései alapján. 
Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, 
vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, 
átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre 
vonatkozó tájékoztatással, továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is. Az iskola 
igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-
számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a 
köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 
 
A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Olyan esetben, amikor a tanuló 
tanév közben kíván az iskolába belépni, a tanulót az alapfokú művészetoktatásban kapott 
bizonyítványa alapján, ennek hiányában a felvételi vizsgán elért eredményének 
figyelembevételével soroljuk be a meghatározott évfolyamba. 
 
A tanulói jogviszony megszűnik, ha kiskorú tanuló esetén a szülő vagy a nagykorú tanuló 
írásban bejelenti, hogy kimarad az iskolából, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá az 
utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát, valamint 
az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján, ha a tanuló nem tesz 
záróvizsgát, az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján és ha a 
tanuló tanulói jogviszonyát – a tanköteles tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt az 
igazgató a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló 
szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés 
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jogerőre emelkedésének napján ( ez hátrányos helyzetű tanuló esetében nem alkalmazható). 
Megszűnik a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, aki egy tanéven belül igazolatlanul tíz 
tanóránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt 
legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.  
 
A nevelési-oktatási intézmény köteles a tanulót, valamint a gyermek, a kiskorú tanuló szülőjét 
írásban értesíteni gyermeke felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a gyermek, 
tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos döntéséről, az intézmény 
működésének rendjéről, továbbá minden olyan intézkedésről, amelyre vonatkozóan 
jogszabály az értesítést előírja. 
 
 
I.10 A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 
SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK.   
 
(A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke.) 
 
A pedagógiai program végrehajtásához szükséges személyi feltételeket a mindenkori 
tantárgyfelosztás tartalmazza. Az eszközöket és felszereléseket az alapfokú művészetoktatás 
tekintetében a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 2.sz. mellékletében előírtak, valamint helyi 
tantervi programunk speciális szükségletei alapján a határoztuk meg.
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II. HELYI TANTERV 
 
A választott kerettanterv megnevezése: 
 
Az alapfokú művészetoktatásban több tanterv nem készült, választási lehetőség nincs. A 
jogszabály szerint érvényben lévő tanterv bevezetésére a 2011/2012-es tanévtől felmenő 
rendszerben került sor. 
 
 
Jogszabályi háttér: 

• 3/2011.(I.26) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi 
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletet 
módosításáról 
 

Az oktatási miniszter a helyi tantervek elkészítéséhez – művészeti áganként és 
évfolyamonként – részletes tananyagot tartalmazó tantervi programot ad ki. 
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. 

A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott – 2. mellékletét első alkalommal a 
2011/2012. tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni. 
 
 

AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS 
TANTERVI PROGRAMJA 

 
BEVEZETŐ 
 
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 
megőrzésében, a különböző kultúrák 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 
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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. 
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- 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. 
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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 alkotó-alakító 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 
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folyamata során. A pedagógiai folyamat, különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt, 
figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a tananyag felépítését és az egyes évfolyamok 
követelményeit. 
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Helyi tanterv 
Az a tanterv, melyet egy iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek 
megfelelően kiválaszt, vagy összeállít.  
A közoktatásról szóló törvény 8/B. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú 
művészetoktatási intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a helyi tanterv az 
oktatásért felelős miniszter által – művészeti áganként – kiadott Alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programjára épül. 
A közoktatásról szóló törvény 45. §-ának (3) bekezdése alapján az alapfokú művészetoktatási 
intézmény a helyi tantervét az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 
alapján készíti el, vagy az ily módon készített tantervek közül választ, és azt építi be helyi 
tantervként pedagógiai programjába. A helyi tanterv összeállításánál lehetőség van a helyi 
sajátosságok figyelembe vételével történő tantervfejlesztésre. 
 
Követelmények 
A tanulói teljesítmény és továbbhaladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer.  
A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, 
rendszerezésére, kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a 
hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő 
jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok 
fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak 
megfelelően, egymásra épülően határozza meg az évfolyamok végén elvárható 
követelményszinteket. 
 
Kompetenciák 
A művészetoktatás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő ismeretek, képességek, 
attitűdök rendszerének leglényegesebb, alapvető elemei, amelyre a fejlesztési célok 
irányulnak. 
 
Tananyag  
Az oktatás és a tanulás kiválasztott, különböző módon (spirális, lineáris, koncentrikus, 
egyéb) elrendezett ismeretanyaga. A tananyag komplex rendszert alkot, amely több 
szempontból is csoportosítható, és amelyben domináns szerepet kap az ismeretanyag 
gyakorlati alkalmazása.  
A kompetencia alapú tananyag egy adott oktatási program része, amely moduláris felépítésű 
is lehet, tanuló- és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni 
fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. Homogén és heterogén csoportokban a tanulók 
személyes, kognitív, szociális és speciális kompetenciáit fejleszti. 
 
Tanszak 
Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom. A tantárgyaknak a művészeti ág sajátosságai 
alapján rendezett csoportja.  
 
Tantárgy 
A művészeti ágon belül választott tantervi program. 
 
Főtárgy 
Az elsődlegesen kiválasztott tantárgy. 
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Kötelező tantárgy – kötelezően választható tantárgy 
A főtárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges tantárgy. 
 
Választható tantárgy 
A főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy. 
 
Óraterv 
A jogszabályokba foglalt tanulási idő pedagógiai céloknak megfelelő felosztása tantárgyak és 
évfolyamok szerint. Az óratervben hagyományosan heti óraszám szerepel. A helyi tanterv az 
éves órakeretet megtartva didaktikailag indokolt esetben más óraszám felbontást is 
alkalmazhat.  
 
Tantervi program 
Az oktatás tartalmának, kiválasztásának, elrendezésének, feldolgozásának koncepciója. 
Funkciója az oktatási folyamat tervszerűségének megalapozása, az oktatás alapvető tartalmi 
egységeinek meghatározása.  
 
Tantervi tananyagtartalom 
A tantervi tananyagtartalomnak általában két szintje van. Az első szinten találhatjuk azt a 
tantervi tartalmat, amely részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy 
legfontosabb témáit, témaköreit, fogalmait, személyeit, műveit. A második szinten találhatjuk 
azokat a tartalmakat, amelyek több téma együttesét, csomópontjait jelentik, összefüggésekre, 
kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a kultúraközvetítés szempontjából relevánsak.  
 
Taneszköz 
Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában 
felhasználható, az oktatás céljainak elérését elősegítő tárgy. A taneszközök lehetnek 
hangszerek, háromdimenziós (tanári demonstrációs eszközök, tanulói munkaeszközök), 
nyomtatott (tanári és tanulói segédletek), oktatástechnikai taneszközök (anyagok és egyéb 
eszközök). 
 
Vizsgakövetelmények 
Az egyes tanulói teljesítmények és a jogszabályban rögzített normák összehasonlítására 
alkalmas kritériumrendszer az oktatási rendszer szakaszainak határain. Az alapfokú 
művészetoktatási intézményeket érintően a jogszabályban rögzített a művészeti alapvizsga és 
záróvizsga követelménye. E vizsgakövetelmények az Alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programjára épülnek. 
 
 
 

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

 
Oktatási program, (pedagógiai rendszer) a helyi tantervben  
 
A tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő, dokumentumok, szakmai eszközök 
rendszere. A pedagógiai rendszer jellegzetes komponensei a következők: 
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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.  

 
 

II. 

1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei 
és formái 
 
A követelményeket évfolyamonként határozza meg a tanterv. 
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1.1. A beszámoltatás formái 

A) Évközi beszámoltatás  
• gyakorlati feladat végrehajtása önállóan vagy tanári irányítással, 
• szóbeli felelet, 
• írásbeli felelet 

 
B) Év végi beszámoltatás (vizsga)  

• nyilvános bemutató  
• színpadi produkció  
vagy 
• csoportos gyakorlatsor 
vagy 
• bemutató óra (tanári irányítással végrehajtott feladatok); 
• gyakorlati feladat végrehajtása (önálló munka; pl.: gyűjtőmunkák, gyakorlatsor 

összeállítása, levezetése stb.); 
• szóbeli vizsga (pl.: előadás elemzés); 
• írásbeli vizsga (pl.: teszt, esszé). 

 

1.2. A beszámoltatási formák alkalmazásának szabályai 

a) Az év végi beszámoltatás (vizsga) 
• az előképző évfolyamain nem kötelező, 
• az 1–10. alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanult valamennyi tantárgyból 

kötelező: 
• gyakorlati tantárgyakból a nyilvános bemutató kötelező, 
• 9. és 10. évfolyamon a főtárgy követelményei alapján kötelező előadás bemutatása, 
• a szaktanárok választása alapján lehetőség van a kombinált beszámoltatásra: több 

tantárgyból összevontan számolnak be a tanulók a tanév anyagából (pl. a színpadi 
előadást úgy kell összeállítani, hogy abból mérhető legyen a színjáték, a 
mozgásgyakorlatok, illetve a beszédgyakorlatok tantárgy adott évre előírt 
követelményeinek teljesítése is). 

b) Év közben a beszámoltatás rendszeres (havonta 1 alkalom). 
c) Művészeti alapvizsga az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően tehető. 
d) Művészeti záróvizsga az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően tehető. 

 

1.3. A tanulók teljesítménye értékelésének, minősítésének formái 
 

1.3.1. Az értékelés szempontjai: 
• sokszínű, serkentő, ösztönző hatású fejlesztő értékelés 
• folyamatos, rendszeres, minden tevékenységre kiterjedő 
• tárgyilagos, objektív, a tanuló személyiségét fejlesztő, segítő szándékú 
• következetes, szakszerű és felelősségteljes, 
• céljai és követelményei mindenki számára legyenek előre ismertek 
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1.3.2. Az értékelés típusai: 
Az értékelés formái 
Diagnosztikus értékelés (helyzetfeltáró) 
• végezhetjük a tanulók előzetes tudásának, készségeinek felmérésére 
• tanév közben célja lehet a felmerülő tanulási problémák feltárása, amelyet a helyzet 
elemzése és  
a korrekciós lehetőségek kidolgozása követ 
• fajtái: év eleji szintfelmérés, hibaorientált értékelés 
 Formatív értékelés (formáló, segítő) 
• mint leggyakrabban alkalmazott értékelési eljárás, visszajelzést ad a tanulónak az aktuális  
tudásáról, megerősíti, illetve korrekcióra készteti 
• célja az eredményes tanulás elősegítése, a tanítási - tanulási folyamat optimalizálása 
• fajtái: szóbeli, portfólió, projekt, egyéni feladatvállalás 
 Szummatív értékelés (összegző) 
• a pedagógiai folyamat nevezetes szakaszainak lezárásakor alkalmazzuk, amikor globális 
képet  
akarunk kapni arról, hogy a tanulók milyen mértékben sajátították el a követelményeket 
• az adott tantárgy helyzetét vizsgáló ellenőrzési folyamat egyik lehetséges módszere is lehet 
• fajtái: szakmai vizsga, bemutató, kiállítás, egyéni feladatmegoldások 

 

1.3.3. A tanulói teljesítmény értékelése 
A pedagógus szóban és írásban is értékeli a tanuló munkáját. Az előképző első és második 
évfolyamán az értékelés szöveges, az alábbiak szerint: 
 

• nem felelt meg- /aki nem tudta elsajátítani a tananyagot/ 
• megfelelt- / aki nagy részben elsajátította a tananyagot, a hiányosságai rövid időn belül 

pótolhatók/ 
• jól megfelelt- / aki a tananyagot magabiztosan tudja, de időnként tanári segítségre 

szorul/ 
• kiválóan megfelelt- / aki tanári segítség nélkül magabiztos tudással rendelkezik/ 

 
A tanítási naplóba sem kerülhet be érdemjegy, hanem a következő rövidítéseket kell 
alkalmazni. 
 

N nem felelt meg 
M megfelelt 
J jól megfelelt 
K kiválóan megfelelt 
 

A szorgalom értékelésnél a következő rövidítéseket alkalmazzuk: 
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P példás (5) 
J jó (4) 
V változó (3) 
H hanyag (2) 
 
 

A pedagógus a tanuló teljesítményét az alapfok és a továbbképző évfolyamain a tanítási év 
közben érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti.  
Az Alapfok 1-6-ig és a Továbbképző 7-10-ig évfolyamán az érdemjegyek és osztályzatok a 
következők: 
 

• Jeles (5): aki ismeri, érti, tudja, reprodukálni képes a tananyagot, pontosan szabatosan 
fogalmaz, a megszerzett ismereteit képes alkalmazni, önállóan tanári segítség nélkül, 
szabadon ad elő. 

 

• Jó (4): aki kevés jelentéktelen hibával dolgozik, apró bizonytalanságok jellemzik, 
kisebb előadási hibákat vét, de törekszik a hiányosság leküzdésére. Előadásában, 
munkájában kevés tanári segítséget igényel.  

 

• Közepes (3): aki pontatlan, több hibával dolgozik, többszörösen szorul nevelői 
segítségre, ismeretei felszínesek, kevésbé tud önállóan dolgozni. 

 

• Elégséges (2): aki nagy hibaszázalékkal dolgozik, csak a tananyagi minimumot 
teljesíti, képtelen az önálló feladatmegoldásra. 

 

• Elégtelen (1): aki a tananyagot minimálisan sem sajátítja el, tanári irányítással sem 
képes a tananyag reprodukálására 

 
Fontosnak tartjuk a tanulói tudásszint rendszeres mérését, ezért a tanulók teljesítményét 
havonta kell érdemjegyekkel is értékelni. (Kivétel az SZMSZ szerint) A tanulók félévkor az 
osztályban tanító szaktanárok jelenlétében félévi vizsgát, év végén az osztályban tanító 
szaktanárokból és külső szaktanárokból álló bizottság előtt  vizsgát tesznek. A vizsga anyagát 
a szaktanár állítja össze. A bemutatás csoportosan és egyénileg történik. A minősítésre a 
szaktanár tesz javaslatot. A bizottság szótöbbséggel dönt. Az előképző évfolyamain nem kell 
vizsgát szervezni.  
 

1.3.4. Az értékelés egyéb módja 
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A havi érdemjegyeknek és a félévi vizsga eredményeinek átlaga adja a félévi osztályzatot. A 
félévi osztályzat, a második félévi havi érdemjegyek, valamint az év végi vizsga 
eredményeinek átlaga adja a bizonyítványba bekerülő év végi osztályzatot.  
Ezzel az értékelési rendszerrel célunk, hogy a tanulók egész éves munkáját értékeljük, 
ugyanakkor szem előtt tarjuk, hogy az év végi osztályzat kialakításában ne legyen döntő a 
vizsgához kötődő esetlegesen negatív pszichikai állapot. 
Az év végi vizsga a főtárgyakra és a kötelező tárgyakra vonatkozik.  
Az elméleti tantárgyakból félévkor szóban, év végén szóban, vagy írásban, felmérés, vagy 
teszt formájában adnak számot tudásukról a tanulók. 
Az év végi vizsga jegyeit az iskola által szerkesztett vizsgalapon kell feltüntetni, amelyet a 
három fős vizsgabizottság aláírással hitelesít. 

 

1.3.5. A szorgalom értékelésének, minősítésének formái 
 
Példás:  
Annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a tőle telhető legjobb 
eredményre törekszik; 

• Munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan munkavégzésre; 
• Többletfeladatokat vállal, feladatait maximális önállósággal és megbízhatóan végzi el; 
• Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig készül, 

figyel, érdeklődő; 
• Érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, 

ismeretanyaga a tananyagon kívülire is kiterjed. 
 
 
Jó: 

• a tanuló szorgalma, ha figyel az órákon, az órákra képességeihez mérten 
lelkiismeretesen készül, az órán megfelelően dolgozik, de többre nem törekszik; 

• Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenőrzi munkáját, önmagát; 
• Általában felkészül, de különösen érdeklődést nem mutat, az órai aktivitása, a 

munkához való viszonya jó; 
• Érdeklődése megmarad az iskolai tanagyag keretein belül. 

 
Változó: 

• Annak a tanulónak a szorgalma, aki munkája ingadozó, hanyag és jó munkák 
váltogatják egymást; 

• Önállótlan, csak utasításra kezd a munkához, nem ellenőrzi önmagát; 
• Munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt; 
• Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 
 

Hanyag: 
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• a tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, a munkáját nem 
végzi el; 

• képességeihez, a körülményeihez képest csak vonakodva és keveset tesz tanulmányi 
előrehaladása érdekében, munkavégzése megbízhatatlan, pontatlan; 

• gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz; 
• érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi. 

 

1.3.6. A szorgalom értékelése 
 

A tanulók szorgalmának félévi és év végi értékeléséhez a nevelőtestület felé a főtárgy 
tanár tesz javaslatot a nevelőtestületi osztályozó értekezleteken. 

• A főtárgy tanár a javaslattétel előtt kikéri az osztályközösség és az osztályban tanító 
tanárok véleményét. 

 
A tanulók szorgalmának és értékelését (érdemjegyét) a nevelőtestület hagyja jóvá. 
Vitás esetekben a nevelőtestület szótöbbséggel határoz. A jutalmazó és fegyelmező 
intézkedésekről a szülőt értesíteni kell.  

 

2. Továbbhaladás az intézményben 
 
Félévenkénti tájékoztató értékelés után, a tanév végén a nevelőtestület dönt a tanuló 
továbbhaladásáról.  
A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 
követelményeket sikeresen teljesítette. 
A tanuló kiemelkedő előrehaladása esetén a főtárgy tanár javaslata alapján a tanuló és a szülő 
egyetértésével az igazgató dönt a rendkívüli továbbhaladásról. 
Ezen esetben a tanuló több évfolyam anyagából osztályozó vizsgát tehet, amely 
vizsgabizottság előtt zajlik. 
A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az 
utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. 
Akik a 2004/2005. tanévben kezdték meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási 
intézmény első alapfokú évfolyamán, a továbbképző évfolyamokra művészeti alapvizsga 
letétele után léphetnek.  
Az alapfokú művészetoktatásba a 2004/2005-ös tanévet megelőzően beiratkozottak akkor 
kezdhetik meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási intézmény továbbképző 
évfolyamán, ha legalább két alapfokú évfolyamot sikeresen elvégeztek. 
 

2.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei 
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A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 
követelményeknek eleget tett. Ha a tanév végén a tanuló elégtelen osztályzatot kapott, 
javítóvizsgát tehet. 
Az iskola magasabb évfolyamára lépés egyik alapfeltétele a foglalkozások rendszeres 
látogatása, mert a képzés elsősorban gyakorlati foglalkozásokra épül, amelyet tanári irányítás 
nélkül nem lehet elsajátítani. 
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása a tanítási órák 
egyharmadát meghaladja, a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület 
engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

 

3. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 
kiválasztásának elvei 
 
A taneszközök kiválasztása a szaktanárok javaslata alapján történik.  

A tankönyvválasztás a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével a szaktanár joga. 
A kiválasztásnál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

• tartalma feleljen meg az iskola helyi tantervének, 
• korszerű ismereteket közvetítsen, 
• didaktikai módszerei feleljenek meg – a pedagógiai programban meghatározott – az 

iskolában folyó nevelés-oktatás alapelveinek, céljainak, feladatainak, eszközeinek, 
eljárásainak, 

• segítse a tanulást, motiváljon, 
• nyelvezete az adott korosztálynak megfelelő legyen, 
• szerkezete legyen világos, érthető, 
• esztétikus, igényes legyen 
• az ára legyen kedvező. 

Az iskola biztosítja a kiválasztott tankönyvek könyvtári hozzáférhetőségét is. 
Az alapfokú művészetoktatás néptánc tanszak számára a tananyaggal harmonizáló tankönyv 
nem készült. 
Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, tankönyvvé nem 
nyilvánított szakkönyvek kiválasztásának elvei csak általánosságban határozhatók meg. 
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4. HELYI SZABÁLYOZÁS 
 

A tantárgy- és tanárválasztás szabályai 
 
Az intézményünkbe jelentkező tanulók jelentkezési lapjukat közvetlenül a 
választott pedagógushoz adják le. A maximális létszám elérést követően csak 
akkor választhatja a tanuló a pedagógust, ha megfelelő jelentkező van újabb 
csoport indítására. 
 
A tantárgyválasztás és a tantárgyválasztás módosításának eljárásrendje 
 
Az iskola igazgatója 

• a nevelőtestület javaslatát figyelembe véve minden év március 10-ig elkészíti a 
tantárgyválasztási tájékoztatót;  

• a kikért véleményeket ismerteti a nevelőtestülettel, kikéri véleményét, majd 
véglegesíti a tantárgyválasztási tájékoztatót; 

• minden év április 15-ig a hirdetőtáblán közzéteszi a következő tanévre szóló 
véglegesített tantárgyválasztási tájékoztatót és jelentkezési űrlapot, amely tartalmazza 
a választható tantárgyak megnevezését évfolyamonként és előreláthatóan az oktató 
pedagógus nevét. 

 
A tanulók 

• az osztályfőnöktől/iskolatitkártól kérhetnek jelentkezési űrlapot 
• a tanuló május 20-ig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint, valamint a tanár 

megválasztásával kapcsolatos döntését a jelentkezési űrlapon; 
• a tantárgyválasztás jogát a szülő (törvényes képviselő) és a tizennyolcadik életévet be 

nem töltött tanuló közösen gyakorolja, ezért az érvényesség érdekében a jelentkezési 
űrlapot mindegyikőjüknek alá kell írni; ha a tanuló tizennyolcadik életévét a döntés 
meghozatalakor betöltötte, a tantárgyválasztás jogát önállóan gyakorolja, a 
jelentkezési űrlapot egyedül írja alá. 

 
A tantárgyválasztás módosításáról 

• ha a tanuló választását módosítani szeretné, augusztus 20-ig írásbeli kérelemmel 
fordulhat az iskola igazgatójához; 

• a tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását, a tanulót e jogáról írásban 
a jelentkezési űrlapon tájékoztatja az iskola. 

 
A választható tantárgy felvételének feltételei: 

• minimum 10 fő jelentkezése az adott tantárgy felvételére 
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A nevelő- oktató munka megtervezése 
 
Az intézmény pedagógusai munkájukat csoportonként havi lebontású tanmenetben tervezik 
meg. A tanmenetek a nevelőtestület által elfogadott egységes szerkezetben készülnek.  
Az adott évfolyamon a nevelési oktatási folyamatok megtervezését rendszerszerűen kell 
megvalósítani, figyelembe kell venni az alapfokú és a továbbképző évfolyamok tanterv által 
meghatározott kimeneti követelményeit, valamint a tananyag egymásra épülését a spirális 
rendezés elve szerint kell megtervezni. 
A tanmenetekben szerepelnie kell, hogy a fejlesztési célokat a pedagógus milyen konkrét 
táncanyag magtanításával és milyen módszerekkel kívánják elérni. 
Ilyen módon maximálisan érvényesül a pedagógus szakmai szabadsága, nagyobb teret kap az 
alkotói fantázia, jobban érvényesülnek a pedagógus kompetenciái is, ugyanakkor a tanterv 
egységes célrendszere miatt az iskolán belüli és az iskolán kívüli átjárhatóság is megvalósul. 
A pedagógus szakmai kiteljesedése motiváltsága színesebb és gazdagabb iskolai arculatot 
eredményez.   
 
Nevelő-oktató munkánk középpontjába a tanulói tevékenység áll, a tananyag eszköz a 
személyiség sokoldalú fejlesztéséhez, a szakmai képességek és kulcskompetenciák 
fejlesztéséhez. A tanmeneteket a célok elérésének tudatos tervezésére szolgálnak, amelyet a 
pedagógus a naplóban köteles tárolni. A változásokat a tanmenetben vezetni kell. A 
tanmeneteket az igazgatóhelyettesek hagyják jóvá.  
Az éves tanmenet elkészítésének határideje szeptember 1., a jóváhagyás határideje 
szeptember 15.  
Új csoport indulása esetén a tanmenet elkésztésének határideje szeptember 15, a jóváhagyás 
határideje szeptember 30.  
A személyes feladatvállalás megtervezésére az egyéni feladatellátási terv szolgál. 
 

Óraszámok meghatározása 
 
Az előképző évfolyamain a fenntartó határozza meg a heti kötelező óraszámot, döntését a 
pedagógusokkal és a szülőkkel egyeztetve hozza meg. Ez telephelyenként a szülői igényeket 
és a pedagógus órarendjét figyelembe véve változó lehet. 
 
A heti négy kötelező tanítási órán felül a tanulók szabadon választható tantárgyakat is 
tanulhatnak a tantárgyválasztás szabályai szerint. 
A szabadon választható tantárgyak tanulásának feltételei: 

• minimum 15 fő jelentkezése 
• térítési díj megfizetése 

 
A tanítási órák szervezése 

 
A tanítási órákat 2x45 perces időkeretben szervezzük. A heti kötelező négy tanítási óra egy 
napon is szervezhető, ebben az esetben a tanszaknak tevékenységéhez és sajátosságához 
igazodva szünetet kell biztosítani. 
 

Az előképző alapfokú és továbbképző évfolyamok összevonásának szabályai 
 
Az összevont osztályok esetén a differenciálás és dúsítás módszerét kell alkalmazni. A 
tanmenetben fel kell tüntetni a különböző évfolyamokra vonatkozó fejlesztési és szakmai 



 53 

terveket. Az elméleti tantárgyak esetén a tananyag feldolgozásának szintjét, módszerét és 
tematikáját a csoport összetétele alapján szintén a pedagógus határozza meg.  
 
Az elméleti tantárgy tananyagtartalmát a csoporton belüli évfolyamokra lebontva úgy kell 
megtervezni, hogy a kimeneti időszakra a tananyagtartalmat minden tanuló a 
követelményeknek megfelelően sajátítsa el. A mélységében történő gazdagítás és a 
projektmunka alkalmazásával, a tananyag újszerű feldolgozásával a magasabb évfolyam 
tanulói is motiváltak lesznek a tananyag megismerésében. A differenciálás az alkalmazható 
tudás megszerzésében is jelentős szerepet játszik. Az összevont osztályokban a kötelezően 
választható tantárgyakból is osztályzatot kell adni. 
 
 
A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ 
INTÉZKEDÉSEK 
 
Az esélyegyenlőség elve szerint minden tanuló számára biztosítani kell a továbbhaladás 
lehetőségét. 

 
 

A NÉPTÁNC TANSZAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI 
 
A néptánc tanszak szakmai munkaközössége úgy döntött, hogy nem határozza meg minden 
évfolyamon a kötelező táncanyagot, hanem a pedagógus döntésére bízza a táncanyag 
kiválasztását. A pedagógus ismeri legjobban a csoport felkészültségét, igényét, 
terhelhetőségét, érdeklődését és összetételét, életkori jellemzőit, ezért a táncanyag 
meghatározásával a pedagógus képes a leghatékonyabb fejlesztési tervet készíteni a csoportja 
számára. 
 

ARCULATI SAJÁTOSSÁGOK 
 

 
NÉPTÁNC TASZAK 

 
Intézményünkben a tanév végi bemutatókon a néptánc autentikus formanyelvén kívül a 
dramatikus és tematikus feldolgozás is megjelenik. A magyar néptánc alkalmas érzések, 
gondolatok, történetek megjelenítésére is. A tanszak pedagógusai nyitottak más művészeti ág 
formanyelvének, és a tánc kifejezési eszköztárának ötvözésére, amelynek eredményeként 
megszületik a tánc újraalkotása, a tartalom és a forma sajátos megjelenítése.  
A pedagógusok személyes alkotói tehetségének kiteljesedésére is színteret és lehetőséget 
biztosít az intézmény.  
A pedagógusok az önálló műhelymunka mellett egymással együttműködve táncos projektek 
létrehozásában is tevékenykednek. 
Pedagógusaink képzőként vesznek részt továbbképzéseken, kiváló koreográfusok és aktív 
előadó művészeti tevékenységet is folytatnak.  
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4.1 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 néptánc oktatás 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) 
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Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 
Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 
 

Óraterv 
 

Tantárgy 
Évfolyamok 

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

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 
Kötelező tantárgy     1 1 1 1   1 1 
Kötelezően 
választható tantárgy   1 1     1 1   

Választható 
tantárgy 2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
 
A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, 
míg a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges 
időre utalnak 
 
A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 
Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 
továbbképző évfolyamainak számát jelenti 
 
A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 
más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 
vehet 
 
A tanítási órák időtartama: 45 perc 
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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 
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• 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 

 
 

TANANYAGTARTALOM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZEMPONTJAI A 
NÉPTÁNC TANSZAKON 
 
A helyi táncanyag elsődlegességének elve 
 
Iskolánk földrajzi környezetének egyik néprajzi vonatkozású jellemzője, hogy 
hagyományaiban igen szegény, ezért néptánc és népzene tekintetében a Közép Magyarországi 
Régió értékeit vesszük helyi táncanyagnak.  
 
A hagyományápolás kiemelt feladata iskolánknak. Célunk hogy az itt élő fiatalok 
megismerjék szűkebb hazájuk népi kultúráját. Ezért a tananyag meghatározásakor kiemelt 
szerepet kapott a Mezőföldi és Galgamenti táncok tanítása.  
 
A helyi táncanyag elemeinek tanításán túl feladatunknak tekintjük a néphagyomány gyűjtését, 
megismertetését, feldolgozását, színpadra állítását. Ezen rendkívüli tánckincs tanítása átöleli 
az alapfok évfolyamait.  
 
A Tébláb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tanszakán tanító pedagógusok 
fontosnak tartják az egyes évfolyamok táncanyagainak tanulókkal való megismertetésén kívül 
a magyar néptánc hagyományok és az ahhoz kapcsolódó kulturális értékek átadását, 
továbbéltetését is. 

 
A kötelező tananyagon kívül a helyi adottságok és lehetőségek figyelembevételével a népi 
kultúra egységének közvetítése a cél, és ez által, egy bővített profilú művészeti nevelés alakul 
ki. 
A pedagógusok maguk dönthetnek arról, hogy a dialektus, mely tánctípusával milyen 
mértékben kíván foglalkozni, továbbá dönt arról is, hogy mely kistájnak vagy falunak a 
táncanyagát tanítják. 
 
A megfogalmazott célkitűzések áthatják az iskolai nevelés teljes spektrumát, melyek a 
tanáraink által készített tanmenetekben fogalmazódnak meg. 
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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 
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• 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 

 
 
Helyi szabályok: 
 

• A vizsgára jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével érvényes, amelyet a tanuló a 
főtárgy tanártól igényelhet. 

• A vizsgára jelentkezés határideje: tárgy év február 15, vagy szeptember 1. (alapfokú 
művészeti vizsga rendezhető a tanév elején is, amennyiben a tanuló előző döntését 
megváltoztatva mégis szeretné folytatni tanulmányait a továbbképző évfolyamain) 

• A témaköröket, tételeket a vizsgára jelentkezés napján át kell adni a tanulóknak. 
• A vizsga más művészeti iskolával közösen is szervezhető. 
• A vizsga időpontjáról és helyszínéről, a vizsga menetéről a tanulókat és a szülőket 

tájékoztatni kell. 
• A tanuló értékelése, minősítése az iskola által elkészített értékelési lapon történik. 
• A kérdező tanár a főtárgy tanár 
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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 
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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 
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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 népi játék–ismeret bővítése, az alapvető táncos 

alakzatok fogalmi rendszerének kialakítása és alkalmazása 
• A ritmus–tér–térforma fogalmainak alkalmazása a gyakorlatban 
• A játék központi szerepének megtartása 
• Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
• A játékbátorság, a kezdeményezőkészség, az improvizációs készség, a ritmuskészség 

és a mozgáskoordináció fejlesztése 
• Az éneklési kedv, a társak előtti kommunikáció ösztönzése, közösségfejlesztés, a helyi 

szokások és normák kialakítása 
 
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 
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• 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 
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• 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 
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• Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 
ugrástípusok, térdhasználat, térben való eligazodás, dinamikai gyakorlatok, pozíciók, 
körtartás, körív mentén haladás (séta, járás, futás, ridázás) lenthangsúly–fenthangsúly 
gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, tempóváltások, 
páros fogás, kargesztusok, térirányok gyakorlatai, csapások, gesztusok 

• Énekes–táncos népi gyermekjátékok: a játékismeret bővítése, a játék központi 
szerepének megtartása (szerepjátékok, párválasztó játékok) a kör– és páros táncok 
előkészítése 

Táncgyakorlat: 
• A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése, a 

tananyag bővítése 
• A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc bevezetése 
• A verbunk előkészítése, a választott verbunk és csárdás elemeinek, a jellegzetes 

összekapaszkodási módoknak a megismerése 
• Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 
Zenei ismeretek: dudaritmus, kanásztánc ritmus, ritmusgyakorlatok, strófa, a hangszerek 
funkciója, játékmódja, jellegzetes hangszer együttesek, 
Népi ének: a választott tánchoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték dallamok 
Táncfolklorisztika: az ugrós tánc fejlődése, formái, a csárdás jellemző vonásai, a tánctípus 
meghatározása, táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok 
földrajzi, történelmi háttere 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió gyermekjátékai és táncai 
 
 
Követelmények 

• A tanuló ismerje a választott ugrós, verbunk és csárdás elemeit, a tanult népdalok 
szövegét, dallamát, a tanult hangszereket, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

• A tanuló legyen képes az ugrós és eszközös ugrós valamint csárdás elemekből 
csoportosan és párban történő improvizációra, a tánctípus fogalmának 
meghatározására, a tájegységek, falvak földrajzi meghatározására 

 
 

4. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

• A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
• A körtáncok technikai előkészítése 
• A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 
• A táncalkalmak megismerése, a viselkedésmódok, illemszabályok, a megfelelő táncos 

magatartás elsajátítása 
• A zenei lüktetésrendhez történő igazodás hangsúlyainak tudatosítása 
• Az improvizációs készség, az előadói készség, a ritmusérzék, a mozgáskoordináció, a 

mozgásemlékezet, a fizikai állóképesség fejlesztése 
• A közösséghez tartozás, kötődés erősítése, a másságot elfogadó attitűd valamint a férfi 

és női szerepből adódó viselkedésmódok szerint a nemi identitás erősítése 
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• Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika 

• Tánctechnika: alapvető mozdulattípusok, támasztékszerkezet, súlyváltások, 
ugrástípusok, forgások, térdhasználat, térben való eligazodás, térkitöltő játékok, 
dinamikai gyakorlatok, pozíciók, körtartás, körív mentén haladás, lenthangsúly–
fenthangsúly gyakorlatok, összekapaszkodási módok, tartás–ellentartás gyakorlatai, 
tempóváltások, páros forgás, térirányok, forgások, csapások, gesztusok (kar, láb) 

Táncgyakorlat: 
• A Dunai táncdialektus ugrós–eszközös táncai közül választott tánc elmélyítése 
• A Tiszai táncdialektus csárdásai közül választott tánc ismeretének bővítése, ritmikai, 

plasztikai, dinamikai lehetőségeinek megismertetése 
• A Tiszai táncdialektus verbunkjai közül választott tánc bevezetése 
• Ismerkedés a Déli körtánc dialektussal 
• Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 
Koreográfia: az ugrós–eszközös vagy a csárdás táncanyagából 
Zenei ismeretek: a Tiszai dialektus jellegzetes hangszerei (cimbalom, klarinét, tekerő) 
parasztbanda, cigánybanda, a hangszerek funkciói, játékmódja, 4/4–es lüktetés, nyújtott 
ritmus, éles ritmus 
Népi ének: a választott csárdásokhoz és karikázókhoz kapcsolódó népdalok, gyermekjáték 
dallamok 
Táncfolklorisztika: a csárdás fejlődése, formái, jellemző vonásai, a tánctípus meghatározása, 
táncalkalmak, a táncos magatartás jellemzői, tánckezdő szokások, a táncok földrajzi, 
történelmi háttere 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 
is 
 
Követelmények 

• A tanuló ismerje a választott ugróst, verbunkot és csárdást, a tanult népdalok szövegét, 
dallamát, a tanult hangszerek jellemzőit, a tanult táncok földrajzi elhelyezkedését 

• A tanuló legyen képes a tánctípus fogalmának meghatározására, a tanult táncok 
földrajzi elhelyezésére, az elsajátított táncokból történő improvizálásra 

 
 

5. évfolyam 
Fejlesztési feladatok 

• A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
• Összefoglaló és rendszerező gondolkodás ösztönzése, összefüggések feltárása a tanult 

táncdialektus ismeretanyagán keresztül 
• A mozgás közbeni éneklési készség fejlesztése 
• A legényes és a forgós–forgatós táncok előkészítése 
• A táncrend fogalmának kialakítása 
• A táncszerkesztés elveinek, az összekapaszkodási módok variációs lehetőségeinek 

megismertetése, a táncos partnerkapcsolat kialakítása 
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• 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 
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• 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 
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Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 
 
A tanuló ismerje 

• Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a 
helyi tantervben meghatározott tájegységek szerint 

• A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, 
táncfolklorisztikai ismeretek összefüggéseit 

• A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 
• A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 
• A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat 

során 
• A színpadi törvényszerűségeket. 
• A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 
• A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat 

 
A tanuló legyen képes 

• Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, 
a tudatos színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek 
tánc közbeni használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat 
kialakítására 

• A megszerzett ismeretekről beszélni 
• A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való 

igazodásra, ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat 
• A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 
• A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra 
• A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 
• A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 
• Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik 

elő 
 
 
 

A művészeti alapvizsga követelményei néptánc tantárgyból 
 
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 
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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 
 
 

HELYI SZABÁLYOK 
 
Megjelenés a vizsgán: próbaruha, rendezett hajviselet, karaktercipő 
 
Értékelés, osztályozás a néptánc tantárgy gyakorlati vizsgáján: 
 
Jeles (5): 
Az a tanuló, aki a bemutatott koreográfia folyamatait magabiztosan tudja, jól tud 
alkalmazkodni a színpadi térhez, a partneréhez és a koreográfiában résztvevő társaihoz. 
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyagból tanári segítség 
nélkül képes improvizálni, az improvizálás során megvalósul a zene és a tánc összhangja, 
mozgása tudatos, tartalmazza a tánc legfontosabb stílusjegyeit. 
 
Jó (4): 
Az a tanuló, aki a koreográfia eltáncolása közben kisebb hibákat vét. 
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyagból kevés tanári 
segítséggel képes improvizálni, az improvizálás során megvalósul a zene és a tánc összhangja, 
mozgása tudatos, tartalmazza a tánc legfontosabb stílusjegyeit. 
 
Közepes (3) 
Az a tanuló, aki a koreográfia eltáncolása során több hibát vét. 
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyagot felszínesen ismeri, 
többszöri tanári segítségre szorul, de törekszik a korrigálásra. A zene és a tánc összhangja 
nem valósul meg folyamatosan, tánca stílusbeli hibát tartalmaz. 
 
Elégséges (2) 
Az a tanuló, aki a koreográfia eltáncolás során sorozatosan hibákat vét. 
Aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncanyag ismerete minimális, 
csak tanári segítséggel képes improvizálni, tánca sokszor nem igazodik a zene ritmusához, ezt 
csak tanári segítséggel képes javítani, tánca több stílusbeli hibát tartalmaz. 
 
Elégtelen (1) 
Az a tanuló, aki a koreográfiát, valamint a szabadon választott és a vizsgabizottság által 
megjelölt tánc anyagát nem sajátította el, még tanári segítséggel sem képes az improvizációra, 
tánca bizonytalan, nem illeszkedik a zenéhez. 
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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 lábfő-részeken 
• 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 
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Követelmények 
• A tanuló ismerje az erdélyi táncok elsajátításához szükséges technikákat 
• A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, újraalkotására, 

a tanult koreográfiák bemutatására, a zene és tánc összhangjának gyakorlati 
megvalósítására 

 
8. évfolyam 

 
Fejlesztési feladatok 

• A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
• Az ismeret elmélyítése, bővítése 
• A forgástechnika fejlesztése különböző lábfőrészeken 
• A páros forgás és forgatás technika fejlesztése 
• A stílusjegyek felismerése, elsajátítása és alkalmazása 
• Az önálló táncszerkesztési gyakorlat, improvizációs készség, előadói készség, 

ritmusérzék, fizikai erőnlét, sajátos egyéni karakter kialakítása 
• A táncos elemek dinamikai különbségeinek megvalósítása, a forgás– és ugrókészség 

fejlesztése 
• A tánctételek funkcióinak megismertetése, a megfelelő táncos magatartás kialakítása 
• A táncrend fogalmának értelmezése az Erdélyi dialektus különböző területein 
• A táncszók ismerete és alkalmazása 
• A táncok újraalkotási igényének kialakítása a tanuló személyisége, habitusa, tánchoz 

való viszonyulása szerint 
• A zene és tánc összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, 

rendszerezése 
• Az önálló tanulói tevékenység és egyéni szerepvállalás ösztönzése 
• A táncos életmód igényének kialakítása, az életminőség javítása 

 
Tananyag 
Táncelőkészítő gimnasztika, az alapfok tananyagának megfelelően 

• Tánctechnika: a magasabb nehézségi fokú, összetett mozdulattípusok 
előadásmódjának fejlesztése, térben való használata 

Táncgyakorlat: 
• Az Erdélyi dialektus területéről kiválasztott táncrend tananyagának bővítése 
• A Dunai dialektus területéről kiválasztott táncrend, az alapfokon szerzett ismeretek 

felhasználásával, rendszerezésével 
• Az évfolyam célkitűzéseinek, feladatainak, az életkori sajátosságoknak, jellemzőknek 

megfelelő tánctípus anyaga 
Koreográfia: az ismert táncanyagból 
Zenei ismeretek: az erdélyi táncok kísérő hangszerei, zenekari felállások, jellegzetes éneklési 
stílusok, hajnalozó dallamok 
Népi ének: a tanult táncokhoz kötődő dalok ismétlése, bővítése 
Táncfolklorisztika: az erdélyi táncok földrajzi, történelmi háttere, táncalkalmak, 
tánchagyományok, szokások 
Viseletek: jellemző viseletdarabok, azok elnevezései, öltözködési szabályok, a táncos mozgás 
és a viselet összefüggései 
Hagyományőrzés: a saját táncrégió táncai, beleértve az ott élő nemzetiségek tánchagyományát 
is 
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Követelmények 

• A tanuló ismerje a tanult táncokat, újraalkotásuk módját, az erdélyi táncok 
elsajátításához szükséges technikákat, a zene és tánc összhangjának gyakorlati 
megvalósítását 

• A tanuló legyen képes az erdélyi táncok improvizatív megjelenítésére, a tanult 
koreográfiák bemutatására, a stílusos előadásmód megvalósítására 

 
 

9. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

• A test alkalmassá tétele a tananyag szerinti táncos mozgásra 
• Az ismeret elmélyítése, bővítése 
• A forgástechnika fejlesztése különböző lábfő-részeken 
• 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 
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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 
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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 
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HELYI SZABÁLYOK 

 
 
Megjelenés a vizsgán: próbaruha, rendezett hajviselet, karaktercipő 
 
A táncokhoz kapcsolódó elméleti kérdések témakörei: 
 

• Régi stílusú táncok jellemzői 
• Új stílusú táncok jellemzői 
• Tánctípusok jellemzői 
• Táncdialektusok jellemzői 
• Jellegzetes viseletek 
• Jellegzetes zenekari felállások 
 
 

Értékelés, osztályozás a néptánc tantárgy gyakorlati vizsgáján: 
 
Jeles (5): 
Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncrend táncaiból 
tanári segítség nélkül képes improvizálni, az improvizálás során megvalósul a zene és a tánc 
összhangja, mozgása tudatos, tartalmazza a tánc legfontosabb stílusjegyeit. 
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre tud válaszolni. 
 
Jó (4): 
Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncrend táncaiból 
kevés tanári segítséggel képes improvizálni,  az improvizálás során megvalósul a zene és a 
tánc összhangja, mozgása tudatos, tartalmazza a tánc legfontosabb stílusjegyeit. 
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre tud válaszolni. 
 
Közepes (3) 
Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncrend táncait 
felszínesen ismeri, többszöri tanári segítségre szorul, de törekszik a korrigálásra. A zene és a 
tánc összhangja nem valósul meg folyamatosan, tánca stílusbeli hibát is tartalmaz. 
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre tanári segítséggel tud válaszolni. 
 
Elégséges (2) 
Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncrend táncait 
minimálisan ismeri, csak tanári segítséggel képes improvizálni, tánca sokszor nem igazodik a 
zene ritmusához, ezt csak tanári segítséggel képes javítani, tánca több stílusbeli hibát 
tartalmaz. 
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdés megválaszolásához többszöri tanári 
segítség szükséges. 
 
Elégtelen (1) 
Az a tanuló, aki a szabadon választott és a vizsgabizottság által megjelölt táncrend táncait 
nem sajátította el, még tanári segítséggel sem képes az improvizációra, tánca bizonytalan, 
nem illeszkedik a zenéhez. 
A táncrendhez kapcsolódó táncfolklorisztikai kérdésre nem tud válaszolni. 
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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) 
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• A játszó helyszíne, időpontja, a falu társadalmi életében betöltött szerepe 
• A tánc tanulása 
• Gyermeklakodalmas (a felnőttek világának – szokások, táncok, zenei kultúra – 

tanulása) 
• A gyerekek táncalkalmai (kukoricabál, pulyabál, aprók tánca, serketánc) 

 
Az évkör ünnepei gyermekszemmel 

• Szent Miklós napja 
• Jézus születésének története 
• Óévbúcsúztató és évkezdő szokások 
• Szent Balázs napja, Balázsjárás 
• Szent Gergely napja, Gergelyjárás 
• Húsvét vasárnapjának és hétfőjének szokásai 
• Pünkösdi királynéjárás 

 
Követelmények 

• A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a 
gyermekkor jeles eseményeit, játék– és táncalkalmait 

• A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 
megfogalmazására 

 
 

4. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

• A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 
közösségérzet és a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 

• A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 
 
Tananyag 

• A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 
• A legényélethez, leányélethez, párválasztáshoz, lakodalomhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, rituális cselekmények, jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 
• A táncalkalmak jelentőségének megismertetése a párválasztás során 

 
Legényélet, leányélet, párválasztás, lakodalom 

• Munkavégzés a serdülő korban 
• Legényavatás, leányavatás 
• Udvarlási szokások, szerelmi élet, és azok színterei 
• Szokásjogok a paraszti társadalomban 
• Leánynéző, háztűznéző, hozomány 
• Leánykérés, eljegyzés, jegyajándék 
• Lakodalmi előkészületek 
• Lakodalmi tisztségviselők, feladatok 
• Lakodalmi szokások, rítusok 

 
Legények és lányok játék– és táncalkalmai 
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• A fonó helyszíne, szerepe a párválasztásban, társas kapcsolatokban 
• Fonójátékok, tánc a fonóban (hangszerek, tánckíséret) 
• Böjti időszak (tavaszköszöntő játékok és a böjti karikázó) 
• Bálok időpontja, helyszíne, bálrendezés 

 
Lányok és legények szerepe a kalendáris szokásokban 

• Luca kettős alakja 
• Betlehemezés 
• Farsangi szokások 
• A nagyhét eseményei 
• A húsvéti tojás jelentése és díszítésének különböző technikái 
• Pünkösdi királyválasztás 
• Májusfaállítás 
• Nyári napforduló szerepe, Szent Iván napi szokások 

 
Követelmények 

• A tanuló ismerje az év során tanult jeles napok elhelyezkedését a naptárban, a 
leányélet, legényélet jeles eseményeit, táncalkalmait, a párválasztás szokásait, a 
lakodalom menetének, szereplőit 

• A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, 
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 
megfogalmazására 

 
 

5. évfolyam 
 
Fejlesztési feladatok 

• A táncalkalmak szerepének változásai és a változások okainak feltárása 
• A kommunikációs képesség, a verbális kommunikáció, a szocializációs készség, a 

közösségérzet valamint a tér– és időbeli tájékozódás fejlesztése 
• A tananyaghoz kapcsolódóan más művészeti ágak alkotásaira való figyelemfelkeltés 

 
Tananyag 

• A tanuló előző évben megszerzett ismereteinek elmélyítése, bővítése 
• A rituális cselekmények szerepe, a felnőtt– és öregkorhoz kapcsolódó szokások, 

hiedelmek, a jeles napok és ünnepi szokások megismertetése 
 
Felnőttek, idősek és az elbúcsúztatás szokásai 

• Paraszti munka, munkaszervezés 
• Az idősek társadalmi szerepe a paraszti társadalomban 
• Előjelek, jóslások, hiedelmek 
• A haldoklóval, a halottal kapcsolatos szokások 
• Virrasztás, temetés, siratás 
• A halotti tor 
• Fejfák, keresztek 
• Mindenszentek napja 
• Halottak napja, megemlékezés a halottakról 
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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 
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Eszközös pásztortáncok 
• Kanásztánc, pásztortánc 
• Pásztorbotoló, cigánybotoló 

 
Ugrós–legényes tánctípus 

• Ugrós táncok (szóló, csoportos és páros formák, helyi sajátosságok) 
• Erdélyi legényes táncok 

 
Küzdő karakterű páros táncok 
Forgós–forgatós páros táncok 

• Reneszánsz tánchagyomány, forgós–forgatós páros táncok 
• Lassú tempójú páros táncok 
• Mérsékelt és gyors tempójú páros táncok 
• Az új táncréteg jellemzői 
• A reformkor tánckultúrája, a verbunk és csárdás kialakulása 

 
Verbunk 

• A szóló verbunk 
• Szabályozott szerkezetű verbunkok 

 
Csárdás 

• A csárdás tagolódása (lassú és friss, valamint csendes, csárdás, ugrós) 
• Körcsárdás, hármas csárdás 

 
A dialektusok meghatározása, elhelyezkedése, jellemzői 

• Dunai dialektus 
• Tiszai dialektus 
• Erdélyi dialektus 

A tanult táncanyagok elhelyezése a nagy dialektusterületekben 
 
Követelmények 

• A tanuló ismerje a régi és az új táncrétegbe tartozó tánctípusokat, a főbb jellemzőiket, 
a tanulmányok során megtanult táncok földrajzi elhelyezkedését, dialektusait 

• A tanuló legyen képes az együttműködésre, alkalmazkodásra, mások elfogadására, a 
szabályok betartására, a társak előtti kommunikációra, a tanult ismeretek 
megfogalmazására 

 
Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 
A tanuló ismerje 

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

• A hagyományos paraszti élet jellegzetes fordulópontjait, a magyar paraszti világkép 
legfőbb elemeit, eredetüket, s a hozzájuk fűződő mondákat, a parasztság 
hiedelemvilága főbb szereplőit, funkcióit 

 
A tanuló legyen képes 
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• A rítuscselekmények szövegeinek és tartalmának értelmezésére és használatára, a 
szakkifejezések, a megszerzett ismeretek alkalmazására, a tér–idő összefüggéseinek 
felismerésére 

• A paraszti társadalom erkölcsi és viselkedési normáinak megítélésére, értékeinek 
elfogadására 

• Az önálló ismeretszerzésre, az elméleti ismeretek alkalmazására a mindennapi életben 
• A magyar folklórhagyományokat a nemzettudat részeként értelmezni 
• Az azonosságok és különbözőségek felismerésére a hazai és egyetemes folklórban 

 
 

A művészeti alapvizsga követelményei 
 

A vizsga részei 
A vizsga írásbeli vagy szóbeli vizsgarészből áll 

 
A vizsga tantárgya és időtartama: 
Folklórismeret  

Írásbeli: 30 perc 
Szóbeli: 5 perc 

 
A vizsga tartalma 

• A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismereti 
témakörökből áll 

• Az írásbeli vizsga feladatlapja különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, 
értelmezését, valamint problémamegoldást, néhány mondatos értelmező választ 
igénylő feladatokat tartalmaz 

• A szóbeli vizsgán a tanulók egy tétel kihúzása után önállóan számolnak be tudásukról 
Témakörök 

• Jeles napok 
• Munkavégző ünnepek 
• Az emberélet fordulói 
• Táncdialektusok 
• A régi és új táncréteg tánctípusai 

 
A vizsga értékelése 
Írásbeli vizsga 

• A feladatsort vagy a tesztet az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és 
pontozzák 

• Az osztályzatra a pontok alapján a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke 
hagy jóvá 

 
Szóbeli vizsga 

• A tanuló feleletének tartalmi és formai szempontok alapján történő értékelése 
• Az osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá 
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HELYI SZABÁLYOK 
 
Írásbeli vizsga 
 
Az írásbeli vizsgán a kötelező elméleti tantárgy anyagából /folklórismeret/ tesztet töltenek ki 
a tanulók. A teszteket az intézmény pedagógusai javítókulcs szerint javítják és pontozzák. 
Az osztályzatra a helyben meghatározott ponthatárok szerint a szaktanár tesz javaslatot, 
amelyet a vizsga elnöke hagy jóvá. 
 
A vizsga anyaga a helyi tanterv alapján a szaktanár által összeállított folklórismeret 
témakörökből áll. A tesztet úgy kell összeállítani, hogy az feleletválasztós és kifejtős 
kérdéseket tartalmazzon. 
 
Az írásbeli vizsga témakörei: 
 

• Jeles napok 
• Munkavégző ünnepek 
• Az emberélet fordulói 

 
Tételek: 
 

1. Mi az advent? Mit tudsz Szent Miklós napjáról? 
 

2. Ismertesd a karácsonyi ünnepekhez fűződő szokásokat! 
 

3. Mit tudsz a farsangról? 
 

4. Mi a nagyböjt? Ismertesd a nagyhét és a virágvasárnap főbb mozzanatait! 
 

5. Jellemezd a húsvét vasárnap, húsvét hétfő és a fehérvasárnap szokásait! 
 

6. Mi a pünkösd? Ismertesd a pünkösdi király és királynéválasztást! 
 

7. Mit tudsz a munkavégző ünnepekről? Ismertesd az aratást, a szüretet és az ezeket 
záró bálokat! 

 
8. Milyen születéshez kapcsolódó szokásokat ismersz? Ismertesd röviden a 

gyermekkort! 
 

9. Mit tudsz a lakodalomról? Sorold fel főbb mozzanatait, szereplőit! 
 

10. Ismertesd a halálhoz kapcsolódó hiedelmeket és a temetés menetét! 
 
 Értékelés, osztályozás a folklórismeret tantárgy írásbeli vizsgáján: 
 
Jeles (5) 
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Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 85 %-100% közötti 
Jó (4) 
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 66%-84% közötti 
Közepes (3) 
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 41 %-65% közötti 
Elégséges (2) 
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 26 %-40 % közötti 
Elégtelen (1) 
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 0 %-25 % közötti 
 
 
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 
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• 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 
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• 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 
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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. 
 
 
 

HELYI SZABÁLYOK 
 

Az írásbeli vizsgán a kötelező elméleti tantárgy a tánctörténet anyagából tesztet töltenek ki a 
tanulók.  
A tesztet úgy kell összeállítani, hogy az feleletválasztós és kifejtős kérdéseket tartalmazzon. 
 
Értékelés osztályozás a tánctörténet tantárgy írásbeli vizsgáján: 
 
Jeles (5) 
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 85 %-100% közötti 
Jó (4) 
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 66%-84% közötti 
Közepes (3) 
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 41 %-65% közötti 
Elégséges (2) 
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 26 %-40 % közötti 
Elégtelen (1) 
Az a tanuló, akinek a teszt eredménye 0 %-25 % közötti 
 
 
A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz: 
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• 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 
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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 
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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 
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• 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 
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• 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 
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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 

•  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 
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• 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 
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• 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  
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• 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 
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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 
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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 
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PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET 

 

Helyi Tanterv 

 

 

 

 

Érvényes: 2007-legkésőbb a 2026/27-es tanévig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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I. AZ ISKOLA HELYI TANTERVÉNEK KERETEI 
 

1. A MŰVÉSZETI ÁGAK HELYI TANTERVÉNEK ALAPELVEI 
 

Az alapfokú művészeti iskola minden művészeti ág, tanszak esetében a 27/1998.(VI. 

10.) MKM rendelet szerinti kötelező követelmények és tantervi program szerint 

működik. Alapdokumentumai azok a miniszter által kiadott kiadványok, amelyek 

részletesen tartalmazzák a tantervi programot, kiegészítve a részletes, évfolyamonként 

meghatározott javasolt tananyaggal, továbbá a kötelező, minimális eszköz-és 

felszerelési jegyzéket meghaladó optimális feladat ellátást szolgáló ajánlott tárgyi 

feltételeket. 

Az alapfokú művészeti iskola helyi programja nem tartalmaz a programtól eltérő 

tantárgyakat, ezért külön tantárgyi programok nincsenek.  

A fejlesztés lehetőségét azonban nem zárjuk ki, azaz felvehetünk más tanszakokat a 

már működő tanszakok mellé, új tartalmakat emelhetünk be a helyi programba. 

Lehetőséget próbálunk teremteni arra is, hogy a következő években bővüljön az iskola 

tevékenységi köre. 

A 2006-2007-ös tanévtől kezdve a képző- és iparművészet területén a fotó-videó, 

kézműves, kerámia, tűzzománc készítő, grafika, festészet és a makett-és papírtárgy 

készítő tanszakokat indítjuk. A színművészet – bábművészet területén a színjáték és 

bábjáték tanszakot tanítjuk, valamint teljesen új művészeti ágként a népzene 

művészeten belül a népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló dob/gardon, népi 

furulya hangszeres tanszakokat és a népi ének tanszakot ajánljuk növendékeinknek. A 

pedagógiai programban helyet kapó helyi program tananyaga azonos a minisztérium 

által kiadott központi programokkal. Ahol kiegészítő tananyagot is beiktattunk 

jelezzük, de ez nem érinti alapvetően a tantervi anyagot, csak konkretizálja, illetve 

pontosítja. 

 Minisztérium módosította a 27/1998.(VI. 10.) MKM rendeletet, amely módosítás a 

művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit tartalmazza. 

Természetes, hogy a követelmények szerinti vizsgákat fogjuk lebonyolítani a 

következő évtől kezdve. Mivel teljes egészében az rendelet szerinti követelményeket 

és vizsgaanyagot tartjuk elfogadhatónak, ezért a vizsgakövetelményeket a pedagógiai 
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programban nem szerepeltetjük. Tanárainkkal megismertettük a vizsga 

követelményeit. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy az előző tanévben az iskola is kidolgozta 

vizsgakövetelményeit. 

 

2. AZ EGYES TANSZAKOK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI 

KÖVETELMÉNYEI 
 

2.1 ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

 

 

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 növendék 

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. 
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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 növendékek hazai és - a lehetőségeknek megfelelően - nemzetközi 

programokban való részvételének, cserekapcsolatok kialakulásának 

szorgalmazása. 

Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, a régi zene, a  jazz, a népzene, az értékes 

szórakoztató zene iránt, a zenei értékek élményt adó felismerésére és 

befogadására nevelés. 

A zenei pályát választó növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 

A képzés struktúrája, óraterve, tantárgyai 

 

Hangszeres tanszakok: hegedű, brácsa, bőgő/cselló, dob/gardon, furulya 

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 játék-népszokás. 

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 az egyéb 

előtanulmányokat jelöli. 

Hangszeres és vokális tanszakok: 

2+10 évfolyam (hegedű, furulya) 
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10 évfolyam (tekerő, népi ének) 

6 évfolyam (brácsa, bőgő/cselló, dob/gardon ) 

Elméleti és egyéb tanszakok: 

2+10 évfolyam (szolfézs), 

2+6 évfolyam (népzenei ismeretek, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet), 

4 évfolyam (néprajz), 

2 évfolyam (népi játék-népszokás). 

Óraterv 

  
                             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 vagy 

kötelezően 

választható tárgy: 

szolfézs, népi ének 

 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 

 Összesen  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 

 

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell 

értelmezni. 

Az előképzőt a növendéknek nem kötelező elvégeznie. 

Előképző: szolfézs; hangszer, népzenei ismeretek, népi játék-népszokások. 

Főtárgy: népi hangszer, népi ének tanszakok (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, népdalkör, kamarazene, 

zenekar. 

Választható tárgy: a fentiek vagy más művészeti tárgyak (a zeneoktatás kötelezően 

előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a növendék más 
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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 
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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 növendékekkel 

- 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 növendék 

- 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 növendék 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, 
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- 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, 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, 

- szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep), 

- tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A növendék 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. 
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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 

Népi bőgő, cselló, dob/gardon 

A bőgő/cselló tanításának szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékekkel 

- a magyar népzene főbb dialektusait és azok formakultúráját, a magyar népzene 

főbb műfajait, a tánctípusokat, 

- a magyar népzene improvizatív, az előadásmód hagyományaira épülő 

gondolkodásmódját, a népzenét, mint zenei anyanyelvet, 

- a hangszerkezeléshez, zenei kifejezéshez vezető mozgásformákat, tudatosítsa e 

mozgásformák és a zenei elképzelés összefüggő egységét, 

- a hangszer hangolását, felépítését, részeit, 

- a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást. 

Alakítson ki 

- könnyed vonóvezetést, helyes test-, hangszer- és kéztartást, 

- differenciált hangindítást és lezárást, 

- a kezek összehangolt mozgásán alapuló játéktechnikát, 

- képességet dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és táncciklusok 

kialakítására, valamint önálló lényegfelismerő képességet, előadókészséget, 

- pontos tempótartást hosszabb ideig tartó játék esetében is. 

Fordítson figyelmet 

- a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a különböző vonásnemek és a pengetett játék elsajátítására, 

- a basszusfunkciók megértésére, felismerésére és alkalmazására, 
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- hallás utáni dallamtanulásra és segédeszköz (kotta, emlékeztető) nélküli 

muzsikálásra, 

- az aszimmetrikus ritmizálás megtanulására. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A növendék ismerje 

- hangszerei múltját, változatait, a magyar nyelvterület különböző vidékein, 

- a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok dallamaiból, 

- hangszerei repertoárját, előadói hagyományát a magyar nyelvterület különböző 

vidékein, és azok jellemző zenei stílusjegyeit, hangszere irodalmát, a gyűjtött 

anyagot. 

Legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, ezen belül megfelelő ujjrendek és 

vonásnemek kialakítására (legato, détaché, martelé, marcato, staccato, pizzicato), 

- tiszta intonációra, dinamikusan árnyalt hangképzésre, 

- zenei és technikai szempontból tudatos elemző gyakorlásra, 

- technikájának önálló továbbfejlesztésére, 

- elemezni a népdalok formai és harmóniai szerkezetét, 

- énekes dallamok megformálására hangszerei segítségével, az adott dialektus 

stílusának megfelelő hagyományos előadásmódban, 

- több dialektus tánckíséretének eljátszására, 

- a dallamok stílusának és karakterének, valamint saját kézalkatának megfelelő 

ujjrendek és vonások önállóan variált alkalmazására, 

- életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag autentikus, stílushű, a zenei 

összefüggéseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

- biztos zenei hallással, memóriával és megfelelő kottaolvasási készséggel, 

- önellenőrző és összpontosító kézséggel, 

- a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus- és hangsúlyozási 

készséggel, 

- a megismert népzenei dialektusok előadói hagyományára épülő 

rögtönzőkészséggel, 

- az igényes zenei kifejezés eszközeivel. 
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 Népi brácsa 

A brácsatanítás szakirányú feladatai 

A tanuló ismerje meg 

- hangszere hangolását, felépítését, részeit, 

- a különféle ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

- a vonós hangszercsalád többi tagját, 

- a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok 

zenéjének jellegzetességeit, 

- a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat, 

- a szükséges zeneelméleti fogalmak gyakorlati alkalmazását a brácsák különféle 

fajtáin  (funkciós rend, harmóniák, szekvenciák stb.), 

- hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein, a 

jelentősebb zenekarokat és muzsikus egyéniségeket, zenészcsaládokat. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést, a kezek pontosan összehangolt mozgását, 

- helyes test-, hangszer- és kéztartást a hagyományokhoz igazodva, 

- rögtönzési készséget. 

Fordítson figyelmet a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

- a különböző vonásnemek, ujjrendek elsajátítására, 

- a lapról olvasási készség, a memorizáló képesség, valamint a rögtönzőképesség 

fejlesztésére, 

- a rendszeres társas muzsikálásra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A növendék legyen képes 

- természetes, oldott hangszerkezelésre, árnyalt és kifejező hangképzésre, 

- az alapvonások, valamint a különböző vonásnemek alkalmazására, 

- a jobb és bal kéz technikájának összehangolására, 

- az adott tánczenére jellemző hangsúlyozás, aszimmetria és dinamika tudatos 

alkalmazására, 

- énekes dallamok kíséretének megformálására az adott dialektus stílusának 

megfelelően, 

- hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására, 
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- a teljes tánczenei folyamat kíséretére a prímás játéka alapján (tempóváltás, 

típusváltás stb.), 

- önálló zenekari számok összeállítására. 

Rendelkezzék 

- biztos tempótartással, ritmusérzékkel, 

- periódusérzékkel, 

- biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel, 

- lapról olvasási készséggel. 

Ismerje 

- hangszere felépítését, részeit, hangolását, húrozását, 

- a három húros kontra, a hegedűkontra és a négyhúros brácsa fogásait, 

legjellegzetesebb akkordmeneteit, vonókezelését, vonásnemeit. 

Népi furulya 

A furulyatanítás szakirányú feladatai 

Ismertesse meg a növendékkel 

- 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, 
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- test-, hangszer- és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát. 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A növendék 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 együttjátékra 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 növendék 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, 
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- 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. 

VOKÁLIS TANSZAK 

Népi ének 

 A népi ének tanításának szakirányú feladata 

 Ismertesse meg a növendékeket 

- az énekes népzene hagyományaival, a népdalok hiteles megszólaltatásához 

szükséges elméleti és technikai ismeretekkel, hogy tanulmányaik végeztével 

képességeiknek és megszerzett tudásuknak megfelelően tudatosan vállalják a 

megtanult népdalkincs megőrzését, továbbadását, átmentését, 

 - az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel, a népdalok élményszerű, 

 ugyanakkor autentikus megszólaltatáshoz szükséges természetes éneklés technikai 

 hátterével, 

 - a magyar népzenei dialektusok sajátosságaival (hangszín, tempó, ornamentika, 

 szöveg) 

 Fejlessze folyamatosan, módszeresen és sokoldalúan 

 - az énekhang technikai adottságait (légzés, vokális hangzók, hangterjedelem, 

 hangszín), 

 - a növendékek zenei képességeit: hallását, intonálási képességét, ritmusérzékét, 

 - az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás képességét, 

 - a népdalok memorizálási képességét, 

 - az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma-, dallam- 

és tempóérzéket, 

 - a különböző népzenei dialektusok felismerésének képességét, 

 - a dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségeket. 

 

 

 Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 A tanuló ismerje 

 - az emberi hang sajátosságait, és képes legyen ezeket alkalmazni a dallamok 

 megszólaltatásakor, 

 - a magyar népdalok alapvető stílusjegyeit és az öt magyar népzenei dialektus fő 

 jellemzőit és népdalok díszítési és variációs lehetőségeit, 

 - kiemelkedő munkásságú népzenekutatóink tevékenységét és eredményeit, 

 - a legjelentősebb hagyományőrző népi énekeseket. 

 Tudjon 

- helyesen lélegezni, 

- tisztán intonálni, 

- önállóan beéneklő gyakorlatokat végezni, 

- kezdőhangokat önállóan megtalálni, 
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- hangfajának megfelelő terjedelemben törésmentesen énekelni, 

- érthető szövegmondással énekelni, 

 - életkorának, képességének, egyéniségének megfelelő módon, a tanult dialektusok 

 figyelembevételével, stílusosan népdalokat megszólaltatni. 

 Rendelkezzék 

 - a szükséges kottaolvasási, lejegyző készséggel, memóriával és összpontosító 

 képességgel, 

 - jó előadói készséggel, önállósággal. 

 További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 Ismerje a növendék 

 - a magyar népzene minden dialektusterületét (mindegyik dialektusból tudjon 

 önállóan dalfüzért szerkeszteni és azt előadni): dunántúli dialektus és Szlavónia, 

 északi dialektus, alföldi dialektus (Dél-Alföld, Felső-Tiszavidék), erdélyi dialektus 

 (Mezőség, Kalotaszeg, Székelyföld, Gyimes), moldvai dialektus. 

 

 

2.2 TÁNCMŰVÉSZETI ÁG 

 

ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS  

CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú táncművészeti oktatás követelményei és tantervi programja lehetőséget 

nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, 

fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, 

hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, 

magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevel. Hozzájárul, hogy a 

tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és művészetek 

iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét. 

 

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet 

különböző műfajai irány 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 

évfolyamokon képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, 

előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot. 
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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, 

megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő 

táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. 

 

1. A táncoktatás feladatai: 

 

Feladat az iskolai rendszerű táncoktatás. Ennek keretén belül: 

- A tánc iránt érdeklődő tanulók mozgáskultúrájának szakirányú fejlesztése, nevelés az 

egészséges életmódra, ügyességre, magabiztosságra. 

- Járuljon hozzá ahhoz, hogy a gyerekek személyisége nyitottá váljon az alkotó 

tevékenységek, művészetek iránt. 

- Fejlessze mozgáskultúrájukat, fizikai állóképességüket, ritmusérzéküket, hallásukat, tér- 

és formaérzéküket. 

- Kiemelt feladat a táncművészeti alapismeretek átadása. 

- Fordítson figyelmet a színpadi megjelenítésre a tanulók életkori sajátosságait figyelembe 

véve a tánctechnikai tudásra alapozva egyszerű koreográfiák betanításával. 

- Adjon teret a gyermeki fantázia kibontakoztatásának, kreatív megnyilvánulásának 

improvizációs gyakorlatokkal. 

- Időtálló értékek közvetítése révén járuljon hozzá a tanulók ízlésének, kritikai érzékének 

fejlesztéséhez. 

- Irányítsa a tehetséges növendékeket hivatásos pályára, az amatőr táncéletbe való 

bekapcsolódásra. 

 

 

 

 

AZ ALAPFOKÚ TÁNCMŰVÉSZETI OKTATÁS 

ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Fejlessze 

- a tanulók mozgáskultúráját, 
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- testi-lelki állóképességét, 

- kapcsolatteremtő képességét. 

 

Neveljen 

- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, 

- a táncművészetet értő közösséget, 

- táncot szerető fiatalokat. 

Készítsen fel 

- a szakirányú továbbtanulásra. 

 

Az alapfokú táncképzésnek nem célja a hivatásos és versenytáncos képzés, de célja a 

tehetséges tanulók művészei pályára való irányítása, valamint az amatőr táncéletbe 

való bekapcsolódásra ösztönzése. 

 

 

 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, TANSZAKAI 

 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 év 

 

A táncképzés tanszakai: 

- Néptánc tanszak 

 

A táncművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai 

figyelembevétele mellett a tanulók más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhatnak, 

illetve azok központilag meghatározott kötelező tanítási óráin is részt vehetnek. 

 

NÉPTÁNC TANSZAK 

 

A Tébláb Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjában rögzítette, hogy 

részletes oktatási nevelési feladataiban a 
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Dr. Szüdi János főszerkesztésével készült ,,Az alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programja” című kiadványban leírtakat követi. 

/ROM-SULI Mogyoród, 1998., p 191-236./ 

 

A hivatkozott műben megfogalmazott cél- és feladatrendszert Intézményünk az alábbi, 

tanszakra és évfolyamra bontott tevékenységek elvégzésével valósítja meg, amely 

egyben a művészeti alapvizsga követelményeit is tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1./ Óraterv  

 

TANTÁRGY ÉVFOLYAMOK 

 ELŐKÉPZŐ ALAPFOK TOVÁBBKÉPZŐ 

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

NÉPIJÁTÉK 

/főtantárgy/ 

2 2           

NÉPTÁNC 

/főtantárgy/ 

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

FOLKLÓR-

ISMERET 

/kötelező tárgy/ 

  1 1 1 1 1 1   1 1 

TÁNCTÖRTÉNET 
/kötelező tárgy/ 

        1 1   

ÖSSZESEN 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

 előképző-1, -2.  Heti 2 óra népi játék 

 Az alapfokú néptáncoktatásban, A-1-től A-6-ig, heti 3 óra néptáncot, és heti egy óra      

      folklórismeretet tanítunk. 
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 Továbbképző 1-2-ben heti 3 óra néptáncot és heti 1 óra tánctörténetet, továbbképző 3-

4-ben heti 3 óra néptáncot és heti 1 óra folklórismeretet tanítunk.  

 Az órák 45 percesek, melyek összevonhatók. A néptánc és a folklórismeret oktatása 

között kötelező 10 perces szünet tartása. 

 Tanórák megtartása csak a közismereti tárgyak oktatása után lehetséges. 

 Az osztálylétszámok maximum 20 fősek lehetnek, ettől eltérni csak a fenntartó külön 

engedélye alapján lehet maximum 20%-kal. Okév engedéllyel további 20%-al 

növelhető a létszám. 

 Vizsgaelőadáson való részvétel mindenkinek kötelező és térítésmentes. 

 A vizsgaelőadásokon kívüli bemutató, fellépés önkéntes, külön egyeztetés alapján és 

költségeit az Intézmény vállalja magára. 

 Kirándulásokon, táborozásokon való részvétel önkéntes, az Intézmény lehetőség 

szerint támogatást nyújt a költségekhez.  

 

 

Általános célok  

 

A néptánc és a népi játék célja, hogy a magyar nép kultúra iránti érdeklődést 

elmélyítse a tanulókban. A népi játék aktivizáljon, fejlessze a 

kezdeményezőkészségüket, önállóságukat, alakuljon ki az önértékelésük alapja. 

Kiemelkedő a játék esztétikai nevelőereje is amellett, hogy művészeti élményt nyújt a 

gyereknek. A gyermekjátékok tanításával biztosítjuk az átmenetet az óvoda és iskola 

között.  

A játék eredendően nem tekinthető sem kezdetleges éneknek, sem kezdetleges 

táncnak, mégis tud adni mindegyik területhez valamit. Akkor tölti be funkcióját, ha a 

játékot a maga komplexitásában tanítjuk. Az egyes játékok a gyermek testi, lelki 

fejlődését pozitív irányba alakítják, hozzájárulnak az egészséges lelki harmónia 

kialakulásához, segítséget nyújtanak a néptánc tanításában.  

A táncokon keresztül ismerjék meg, hagyományaikat, a magyar nép táncait, 

jellegzetességeit. A rendszeres testmozgáson túl cél, a helyes testtartás, a fizikum 

építése, az állóképesség fejlesztése, a fegyelem és belső rendezettség, 

kiegyensúlyozottság megalapozása, a testtudat kialakítása. A térbeli tájékozódás 

javítása, zenei hallásuk csiszolása, a népi hagyományok ismerete, és az esztétikai 
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nevelés. Fontos, hogy a táncórák alatt erősödjön a közösség, s egyúttal megvalósuljon 

az egyén személyiségének teljesebb kibontakoztatása. 

A néptánc komplex voltánál fogva, a fizikai, erkölcsi nevelésen kívül, az irodalmi és 

zenei neveléshez hasonlóan – az anyanyelvi műveltségre, a népi-nemzeti 

hagyományokra alapozza a konkrét tudást, és erős érzelmi ráhatással, népismeretre, 

megbecsülésre nevel.   

 

Követelmények: 

 

- A játékos gyakorlatok során sajátítsák el a tanulók azon mozgásformákat, melyek 

fejlesztik mozgáskultúrát, koncentráló képességet és improvizációs készséget.  

-  Az adott évfolyamokon tanult tánclépéseket, játékokat ismerjék,  és a gyakorlatban is 

használni tudják – testi adottságaiknak és személyiségüknek megfelelően. 

- Törekedjenek arra, hogy a tudás az ösztönösség mellett pontossá váljék és bármilyen 

közönség előtt „ önmagukat adva „ táncoljanak.  

- Évről évre váljon biztosabbá a ritmus, a zene és a mozgás érzékelése. 

- Ismerkedjenek meg a jeles napokkal, az ehhez kapcsolódó népszokásokkal.  

- Ismerjék meg a magyar néptáncok alapvető motívumait, táncrendjét. 

 

 

A foglalkozások menete: köszönés, bemelegítés, ritmusgyakorlatok, tánc, játék, 

valamint énektanulás, elköszönés. Ez a rend mind a négy évfolyamon ugyanaz, de 45 

perc alatt a játék és tánc aránya változik. Alacsonyabb évfolyamokon sokkal többet 

játszanak, 20-25 percet, addig a magasabb évfolyamokon egyre többet táncolnak. 

Minden évfolyamon játékkal fejezik be az órákat.  

Az évfolyamonkénti ,,tananyag”-ban megjelölt anyagot a tanár szabadon dolgozza fel, 

ezekből választva tervezi meg az órák a menetét. 

 

Előképző első évfolyam 

 

Tananyag: 

 

Feladatok:  
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1. Ismertesse meg a tanulókkal:a hagyományos népi játékokat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

koncentrálóképességét, képzelőerejét. 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 

   

Játékkezdők:  

Mit játszunk lányok 

Csivirintem, csavarintom szomszéd asszony kontyát 

 

Mondókák:  

- Jákobnak volt hat fia… 

- Kipp, kopp kalapács 

- Töröm, töröm a mákot 

- Csütörtök, dinnyét 

- Ecc-pecc 

- Kiugrott a gombóc  

- Csík, csík, csík 

- Pad alatt, pad alatt 

Bemutatkozó, névgyakorló játék: 

Ki segít nekem a sövényt befonni 

Töröm, töröm a mákot 

Ritmikus, tapsos gyakorlatok: 

Kipp-kopp kalapÁcs 

Ez a lábam , ez, ez, ez 

Szökellő gyakorlása: 

Borsót főztem 

An, tan, tition 

Kert alatt künn a kocsi 

Bújós, kapuzós játékok: 

Új vár, fényes vár 

Elmentem én Töröcskére 

Pásztorok keljünk fel 



 23 

Bújj, bújj zöld ág 

Míg a kácsát elhajtottam 

Csiga, kigyóvonal kialakítása: 

Kőketánc, kőketánc 

Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni 

Egy kis várat kerítettem túróból 

Fogyó-gyarapodó játék: 

   

Elvesztettem páromat 

Érik, érik a dinnye 

A kassai szőlőhegyen két szál vessző 

 

Párválasztó: 

 

Elvesztettem zsebkendőmet 

Egy kis várat kerítettem túróból 

Erdő mellett nem jó lakni 

Túrót ettem 

Hajlik a meggyfa 

Kis kacsa fürdik 

 

Fogócska: 

 

Faroklopó 

Lipem, lopom a szőlőt 

Ha én cica volnék 

Nyulak, nyulak ki a bokorból 

 

Párcserélős, höcögős szerepjáték: 

 

Zöld paradicsom, liliom 

Koszorú, koszorú 

Mély kútba tekintek 

Ez a lábam ez, ez ez 
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Egyes, kettes, valamint a tovahaladó csárdás gyakoroltatása: 

 

Anyám, édes anyám 

Zöld erdőben, zöld mezőben 

   

Sarkazó és térdhajlítás gyakorlása: 

 

Hej Kereki, Kereki 

Fogd a kontyod 

 

További feladatok: 

 

Egyenletes járás tapssal kisérve negyed, nyolcad értékben, dallamonkénti váltással.  

A játék az óvodában c. füzetből a hónapmondókák, névcsúfolók ritmusának 

kitapsolása. 

Futótűz először két negyedben, majd négy negyed értékben. 

Ritmusvisszhang. 

Halk, hangos érzékeltetése, beszéddel, énekkel, zenével. 

 

Követelmény az E-1 évfolyam  végén: 

- A gyerekek tudjanak öt mondókát, tíz különböző típusú játékot és öt népdalt. 

- Biztosan alkalmazzák a térben a csiga és-kígyóvonalat. 

- Tudjanak körben haladni kézfogással és anélkül. 

- Egyszerű ritmusképleteket visszatapsolni. 

- A tanult játékokat összefűzve közösen előadni. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább megfelelt szintű ismerete. 
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Előképző második évfolyam 

 

Tananyag: 

Feladatok:  

1. Ismertesse meg a tanulókkal:a hagyományos népi játékokat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

koncentrálóképességét, képzelőerejét. 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 

 

Kiolvasók:  

Mese, mese mátka… 

Kiugrott a gombóc…. 

Héja - héja lakatos…. 

Sárgaföldes gödörbe…. 

Éni – péni – jupiténi….. 

 

Mondókák: 

Jancsi bácsi bumm – bumm – bumm….. 

Névcsúfolók 

Lementem a pincébe … 

 

Játékkezdők – szökellők: 

Gyertek lányok játszani … 

Kocsi, kocsi komámasszony … 

Mit játszunk lányok …. 

 

Fogyó – gyarapodó játékok: 

Járom az új váramat …. 

Itt ül egy kis kosárba… 

 

Szökellő és sergés: 
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Ecc-pecc kimehetsz … 

 

Párválasztók:  

Haj – haj meggy … 

Három csillag van az égen … 

Fonákul van a kendőd … 

Jó a tik nyak … /párnás/ 

Most viszik …. 

Elvesztettem zsebkendőmet …. 

 

Páros játékos csárdás:  

Hogy a csibe hogy … 

Daniéknál a legények … 

Mackó, mackó ugorjál … 

Kertem alatt kiöntött a Kerka….. 

Csömödéri falu végén … 

 

Bújós kapuzás:  

Ninive … 

Mért küldött az úrasszony … 

Végigmentem zalavári töltésen … 

 

Fogócskák: 

Ha én cica volnék … 

Fészekfogó . 

Tüzet viszek … 

Bűdös tojás .. 

 

Versengések: 

Serifes. 

Adj király katonát. 

Kakasviadal.  

Szarkatánc.  

Hozz pajtás katonát. 
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Szerepjátszók: 

Ki vagy Te … /boszorka/ 

A csengeri piacon… 

Festékes.  

Vót é itt az úr … 

Főzzünk, főzzünk.. 

Láncos játék.  

 

Egyszerű karikázók: 

Kifordulások, körben, tovahaladó csárdással.  

Kicsi vagyok én – nyílt ridával.  

 

Vonulós, dobbantóval, cifrával: 

Hej Szélesnek udvarán .. 

Már mi innen elmehetünk.  

Kicsi vagyok én – cifra lengetővel. 

Vígan- vígan, vígangyalom – nyílt rida. 

 

Dudálások: 

Erre gyere … 

Éva szívem, Éva … 

 

Lengető, láb alatt csapó, térdütögető: 

Derék gyerek a prücsök ….  

 

Követelmény az E-2 évfolyam végén: 

 

- A gyerekek tudjanak legalább nyolc kiszámolót, tíz különböző típusú játékot, tíz 

népdalt. 

- Egyénileg és párban, helyben és haladva képesek legyenek a szökellő alkalmazására. 

- A játékokhoz fűződő lépéseket szépen előadni. 

- Egyszerűbb ritmusokat visszatapsolni, dobogni. 

- A titi tá ritmust helyben kidobogni, előre-hátra, jobbra-balra irányokban kijárni.  
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- A tanult játékokból készült koreográfiát előadni.   

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább megfelelt szintű ismerete. 

 

Alapfok első évfolyam 

 

Tananyag: 

Feladatok:  

1. Ismertesse meg a tanulókkal:a tananyagban szereplő tánctípus/okat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket, a tánc művészi és közhasznú 

formáit – alkalmait. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

képzelőerejét, koncentrálóképességét, tér-, forma- és stílusérzékét, improvizációs 

képességét, mozgásmemóriáját és vizuális memóriáját. 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 

 

Bemelegítés  

 

Járás lábujjon, sarkon, külső és belső lábélen, futások különböző kartartással, 

lábemeléssel, törzs, fej és kargyakorlatok. Futások zenére feladattal.  

 

Ritmika 

Nyolcad-negyed-fél értékű járás tapssal, visszhanggyakorlat. 

Futótűz-ritmus továbbadása tapssal, dobogással. 

Négynegyedes ütem tudatosítása - Járás taps, motívum járással 2 körben. 

Kétlépéses csárdás jobbra-balra, 4 negyedben előre és hátra bújással.  

Zene: Tavaszi szél vizet áraszt.. , vagy bmely 4 negyedes dallam. 
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3 negyed érték megismertetése, ritmus tapsolással, járással, együtt a kettő.  

Zene: Hej Vargáné .. 

 

Kontrás taps érzékeltetése – szünet és negyed, járás taps külön és együtt. 

Zene: Volt nekem egy kecském.. 

 

Negyedes járás közben 2X 4 negyedes ritmusképlet visszatapsolása. 

 

Kiszámolók – mondókák: 

1-2-3-4 te kis varga… 

Ekedem – bekedem … 

Ice – bice … 

Ön dön desz… 

Egyedem – begyedem… 

Ekete – pekete… 

Akinek most párja nincs… 

 

Párválasztók: 

Hajdináné rokona … 

Haj – haj meggy … 

Szellemi játékok: 

Ne ülj le … 

Szólánc. 

Szerepjátszók:  

Kecske ment a kiskertbe … 

Új a csizmám … 

Tücsköt ringatok … 

Hogy a kakas … 

Beültettem kiskertemet…. 

Ügyességi játékok:  

Nemzetes. 

Serif.  

Kergetőzők:  
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Büdös tojás … 

Tüzet viszek … 

 

Motívumok: 

 

- dél-dunántúli ugrós alapmitívumok: cifra, höcögő, lengető, térdütögető, csapások 

és ezek variációi, keresztező futók, vonulós-dudálós motívumok 

- egyes és kettes csárdás rugózva, sarkas höcögő, lengető-höcögő, variánsai, futó-

tükörcsárdás 

 

 

Követelmény az A-1 évfolyam végén: 

 

- A tanuló ismerje a tanult játékokat ( 5 ) és népdalokat ( 6 ) 

- Tudják előadni közösen, zenére a dél-dunántúli ugrós alapmotívumokat 

- Ismerjék az alapvető irányokat, jobb-bal, előre-hátra, és az alakzatokat, kör, félkör, 

kör, oszlop, cikk-cak. 

- Legyenek képesek tájékozódni a térben. 

- Legyenek képesek felismerni és megnevezni az irányokat. 

- Év végén a tanult játékfűzést előadni. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Alapfok második évfolyam 

 

Tananyag: 

Feladatok:  
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1. Ismertesse meg a tanulókkal:a tananyagban szereplő tánctípus/okat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket, a tánc művészi és közhasznú 

formáit – alkalmait. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

képzelőerejét, koncentrálóképességét, tér-, forma- és stílusérzékét, improvizációs 

képességét, mozgásmemóriáját és vizuális memóriáját. 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 

 

 Bemelegítés 

 

 guggolások lábfő nyújtással, előre- hátra –oldalra; lábemelés 45o-ban, előre – oldalt - 

hátra, futások, törzs- és karkörzések, talajérintés, térirány gyakorlatok,alap néptánc 

motívumokkal.  

 

Ritmika: 

1. Járás zenére menettempóban, negyed és nyolcad értékű ritmusok alkotása járással, 

kontrás taps – járás – taps,  

2. Visszhangjáték – motívum rögtönzéssel. 

3. Fél értékű mozgás – szünet érzékeltetése. 

4. A hármas ütem fogalma, tudatosítása, háromfázisú mozgással, 

5. Zene: Kis kacsa fürdik … 

6. Kétfázisú mozgás rögtönzése – félértékű hangokkal. 

7. Járás negyed – nyolcad – fél értékben, kétnegyedes ütemenkénti váltással.  

8. Nyitó – csukódó kör, két koncentrikus körben előre – hátra, bújással.  

9. Kétszólamúság a mozgásban: járás + szinkópás taps. 

10. Kérdés felelet – kétnegyed és négynegyedes ritmusokkal, motívumrögtönzés. 

11.  Egylépéses csárdás + egy ütem szünet 

12.  Kétszólamú ritmusgyakorlatok, szólamcserével – motívumcserével.  

13.  Ritmustelefon.  

14.  Motívum rögtönzés, megadott ritmusokra.  

 

Kiszámolók, mondókák: 

1. Madarak voltunk … 
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2. Tik tekerítő.  

3. Egyedem – begyedem bíbolárom… 

 

Párválasztók: 

1. Hatan vannak a mi ludaink… 

2. Kiskertem tele van … 

3. Hajdináné rokonom … 

4. Fehér liliom szál .. 

 

Kapuzók: 

1. Le az utcán … 

2. Hold, hold … 

3. Bújj – bújj bokrosi … 

 

Játékkezdők: 

1. Járom az új várnak …. 

2. Most viszik …. 

3. Túrót ettem … 

4. Ki játszik körben …. 

 

Leányoknak ügyességi játék: 

1. Híd alatt, pad alatt … 

2. Köcsögölés: dínom – dánom.. 

3. Jeruzsálem városában foly a bor … 

4. Mackó, mackó ugorjál. 

 

Fiuknak ügyességi játék: 

1. Bakugrás. 

2. Pecsenyeforgató.  

3. Mackó, mackó ugorjál. 

 

Fogócska: 

1. Terpeszfogó. 

2. Kinn a bárány.  
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Motívumok: 

- Mezőföldi ugrósok: 

1-es, 2-es csárdás, rugózva, sarkas, sarkas- höcögő, lengető- höcögő, futó, 

tükörcsárdás. 

Zene: Haragusznak a batai gazdák.., Cifra szűröm szögre van akasztva… 

- Kanásztánc: 

Egyes csárdás, höcögő, terpeszugró, kopogó, légbokázó cifrával,  

Zene: félre tüdő… 

- Eszközzel való táncolás: 

- Bottal, üveggel, seprűvel,kendővel.  

- Somogyi karikázó: 

- Ingó, csárdás-ingó, lépő-ingó, rida, ridaváltó, belépő.  

Zene: Kerekében lakom .., Cukorborsó szára .., Sütött ángyom …, Arra ment a kanász 

.., Még egy kicsit …, 

 

Az elemek felhasználásával készített koreográfia a különböző ünnepi alkalmakra a 

befogadó intézményekkel egyeztetve. Pl.: Karácsony, március 15., farsang, …. 

 

 

Követelmény az A-2 évfolyam végén: 

 

- A gyerekek ismerjenek 5 új szerepjátszó és négy sportos játékot.  

- Bátran alkalmazzák ( 1- 8 ) a térirányokat. 

- Egyenletes járás közben tudjanak visszatapsolni hosszabb-rövidebb  ritmusokat. 

- Az eszköz ( bot, üveg, seprű, kendő ) jártasság, készség szintjén való használata. 

-     A leányok legyenek képesek közösen eltáncolni saját énekhangunkra a tanult            

leánykarikázót. 

 

Feladatok és a magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 
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 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Alapfok harmadik évfolyam 

 

 

 

Feladatok:  

1. Ismertesse meg a tanulókkal:a tananyagban szereplő tánctípus/okat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket, a tánc művészi és közhasznú 

formáit – alkalmait. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

képzelőerejét, koncentrálóképességét, tér-, forma- és stílusérzékét, improvizációs 

képességét, mozgásmemóriáját és vizuális memóriáját. 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 

 

Tananyag: 

Bemelegítés: 

 Gimnasztika, a már tanultak ismétlése, fejkapás tanulása, gyakorlása, forgás egyedül 

és párban. 

 

Ritmika: 

  A többszólamúság gyakorlása, kontrás taps tanulása, járás-futás váltakozó tempójú 

zenére 

Táncos nyelv: 

  Lassú, közepes, gyors tempó megkülönböztetése, tánctípushoz kötve. 

  Szimmetria-aszimmetria felismerése és alkalmazása a táncban.  

  Térben haladás, párban. 

   Az előző évben tanult táncok ismétlése, felelevenítése. 

 

Táncanyag: 

- Rábaközi dús:  

Kopogó, sarkascifra, légbokázó, lengető, höcögő, ugró-csapó, terpesz-csapó.  

Zene: Szélről legeljetek…, Cifra szűröm szögre van akasztva.., 
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- Rábaközi lassú csárdás 

Kettes csárdás, forgás  

- Rábaközi friss csárdás 

Galopp forgás, szökellők 

- Rábaközi körverbunk 

Taps bemérő, fordulós, fordulós-csizmaverő, lengető-séta, pittyegetős csapó, hegyező.  

Zene: Ez a kislány, barna kislány … 

 

- Kalocsai mars 

Cifra, mars lélés, lengető, kirúgók, karhasználat 

 

 

Követelmény az A-3 évfolyam végén: 

 Ismerje a rábaközi táncrend felépítését  

 Önállóan képes legyen dúsból improvizálni 3 dallamnyit 

  Párban improvizálni tudjon 2 percig a rábaközi lassú, és friss csárdás motívumaiból 

 Az elkészített rábaközi koreográfia eltáncolása 

 Ismerje a kalocsai mars lépésanyagát 

 Képes legyen zenére táncolni kalocsai mars motívumokat  

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Alapfok negyedik évfolyam 

Feladatok:  

1. Ismertesse meg a tanulókkal:a tananyagban szereplő tánctípus/okat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket, a tánc művészi és közhasznú 

formáit – alkalmait. 
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Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

képzelőerejét, koncentrálóképességét, tér-, forma- és stílusérzékét, improvizációs 

képességét, mozgásmemóriáját és vizuális memóriáját. 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 

 

Tananyag: 

Bemelegítés: 

  Gimnasztika, az eddig tanultak nehezített változatai, ugró gyakorlatok, forgás 

diagonálban. 

Ritmika: 

  Nehezebb ritmikai gyakorlatok.  

  Koordinációs gyakorlatok. 

Táncos nyelv: 

  A térirányok pontosítása tánc közben. 

  Az egyéni improvizatív stílus kialakításának elkezdése. 

 Az előző években tanult táncok ismétlése. 

 

Táncanyag: 

  Sárközi táncrend.  

Ugrós: sárközi cifrák, kirúgók, haladók, kopogók… 

Lassú csárdás: Szép páros összefogódzás, haladás a térben, lassú lépő helyben 

forgással, előre-hátrahaladás. 

Friss csárdás: kettes csárdás, egylépés, cifra, lippentő, keresztező, bokázó, sarkazó, 

sergő, forgó, mártogató, kopogók 

Karikázó: 5/8-os lépő, csárdás, keresztező, rezgők, futó, jobbra-balra váltások 

Verbunk: cifra, keresztező, hátravágó, záró, váltó, hegyező, csizmaverő 

  Felcsíki polgári táncok: gólyás, zsidós, icike picike… 

  

A páros forgás közbeni test-fejtartás oktatása nagyon fontos, ezáltal az elszédülés 

veszélye is csökken. A sárközi táncok oktatásánál egyre nagyobb szerepet kap az 

egyéni, improvizatív tánc. Ezt a stílust az előző években tanult táncok ismétlésénél is 

használhatjuk, ha az a tánc alkalmas rá. A lányok karikázójánál a térben való 

tájékozódás fontos, a körforma megtartására ügyelni kell. 
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 Dalok: 

 Sárközi lassú,friss csárdás dallamok. 

 Sárközi karikázó dallamok. 

 Felcsíki dalok 

 

 

Követelmény az A-4 évfolyam végén:  

 Ismerje a sárközi táncrend felépítését, annak részeit 

 Legyen képes inprovizáli 2 percig sárközi ugróst 

 Képes legyen a sárközi lassú és friss csárdás improvizatív táncolására párban 2 percig 

 Lányoknak a karikázóból készült motívumfűzés eltáncolása saját énekre  

 Fiúknak verbunk improvizatív táncolása. 

 Ismerje fel, és tudja eltáncolni a felcsíki polgári táncokat  

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Alapfok ötödik évfolyam 

Feladatok:  

1. Ismertesse meg a tanulókkal:a tananyagban szereplő tánctípus/okat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket, a tánc művészi és közhasznú 

formáit – alkalmait. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

képzelőerejét, koncentrálóképességét, tér-, forma- és stílusérzékét, improvizációs 

képességét, mozgásmemóriáját és vizuális memóriáját. 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 
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Tananyag: 

Bemelegítés:  

  Gimnasztika, az előző bemelegítések ismétlése, lábkörzések, széles mozdulatok 

gyakorlása. 

 

Ritmika: 

  Hosszabb ritmusképletek memorizálása. 

  Nehezebb koordinációs gyakorlatok. 

  Régi és új stílusú zene felismerése. 

 

Táncos nyelv: 

 Az ugrós táncok stílusbeli különbsége a csárdás, és forgós-forgatós táncstílustól. A 

mozgások plasztikai különbségeinek tanulása, (széles mozdulatok, például Dél-alföldi 

ugrós).  

Táncanyag: 

Dél-alföldi páros ugrós és csárdás. 

  Motívumok: 

   Egyes csárdás, kirúgós cifra, oldalazó, hátravágó, kopogó, légbokázó, futó kirúgós 

cifra, csapások, haladó bokázók, földcsapó, szökellős dobogó, darudöbögő, páros 

forgó, páros bokázó, oldalt dobbantós, kisharang, félforduló (átvető) bedöntve is. 

 Forgás irányváltásának fajtái: terpeszes, dobogós, összetett. 

Székelyföldi forgatós táncok. 

  Motívumok: 

  Páros forgás, összerázó, forgásváltó, kinyitás, kiforgatás, vezetés. 

  A Dél-alföldi páros ugrós oktatásánál hangsúlyt kell fektetni a térben mozgásra és az 

egyéni, improvizatív táncolás gyakorlására. Ebben a táncban az összetett motívumok 

igen nagy számban fordulnak elő. Ezeknek a bővítése igen nehéz feladat, mivel 

átléphetik a zenei szakaszolás határait. Sokat kell gyakoroltatni, és azt kell elérni, hogy 

a diák önállóan improvizáljon ezekből a motívumokból.  

 

  Dalok: 

  Dél-alföldi ugrós és csárdás dallamok tanulása. 

  Székelyföldi dallamok tanulása. 
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  Követelmény az A-5 évfolyam végén: 

 Ismerje a Dél-alföldi páros ugrós és csárdás motívumait 

 Képes legyen párban önállóan táncolni 2 percig, zenére 

 Ismerje a tanult székelyföldi tánc lépésanyagát 

  Párban önállóan képes legyen táncolni 2 percig a táncot zenére. 

 A táncokból készült koreográfiák eltáncolása. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Alapfok hatodik évfolyam 

Feladatok:  

1. Ismertesse meg a tanulókkal:a tananyagban szereplő tánctípus/okat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket, a tánc művészi és közhasznú 

formáit – alkalmait. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

képzelőerejét, koncentrálóképességét, tér-, forma- és stílusérzékét, improvizációs 

képességét, mozgásmemóriáját és vizuális memóriáját. 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 

Készítse fel a diákokat a művészeti alapvizsga letételére. 

 

Tananyag: 

  Bemelegítés: 

Gimnasztika, a már tanultak ismétlése, boka, térd, csípő, és váll külön szólamban 

mozgatása. 

  Ritmika: 

5/8-os ritmus tanulása, alkalmazása. 

Összetettebb koordinációs gyakorlatok. 
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Különböző, tanult tánctípusok zenei anyagának felismerése. 

  Táncos nyelv: 

A karikázók jellegzetes mozgás- és énekvilágának megismerése. A Decsi verbunkra 

jellemző kis amplitúdójú mozgás tanulása. 

  Tanulandó táncanyag: 

Szatmári táncrend: 

Szatmári verbunk lassú és friss csárdás: 

  Az új stílus formajegyeinek megismerése, Szatmár az új stílus „bölcsője”.  

  Motívumok: Különböző csárdások, Cifra variációk, bokázók, kisharang, lábfelkapók, 

fonás előre-hátra, félfordulók /átvetők/, kiforgatók, sűrű-ritka csapásolás, páros forgás, 

kar alatt kiforgatás, lánykerülés. 

A táncban, a szatmári táncokra jellemző egyéni improvizatív táncolás, elsajátítása 

külön figyelmet kell fordítani. 

  

Széki táncrend.  

Széki négyes és csárdás: 

 Motívumok: Bekezdő /összerázó/, lépő, irányváltó, kopogók, páros forgó, séta, 

pihenő, oldalozó- tolató. 

  A jellegzetes stílusjegyek elsajátítása, a forgások egyenletessége és a táncos helyes 

testtartása külön gyakorlatokat igényel. 

  Széki lassú: Szép páros összefogódzás, haladás a térben, lassú lépő helyben forgással, 

előre-hátrahaladás. 

 Porka: Forgólépés tanulása, különböző fogásmódok, a fiú és a lány elhelyezkedése 

egymáshoz viszonyítva. 

 Hétlépés: Forgás párban, előre-hátralépő, lánykiforgató, csapás, pihenőlépés. 

Sűrű és ritka tempó: Bekezdő, csapás, lezáró /alapsor/, kopogók, ugrócsapók, 

lábkörzések, lábfőgesztusok. (Ennél a táncnál a lányok csak az alapsort, és a pihenő 

figurákat tanulják). 

   A páros forgás közbeni test-fejtartás oktatása nagyon fontos, ezáltal az elszédülés 

veszélye is csökken. A sűrű-ritka tempó tanítása után az improvizatív gyakorlást 

alkalmazzuk. A ritka tempó négyesbe való beillesztésekor, zenéhez igazodva kell 

tanítani. 
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 A széki táncok oktatásánál egyre nagyobb szerepet kap az egyéni, improvizatív tánc. 

Ezt a stílust az előző években tanult táncok ismétlésénél is használhatjuk, ha az a tánc 

alkalmas rá. 

    

 Dalok: 

Szatmári dalok tanulása  

Széki lassú, csárdás, négyes dallamok. 

  

Követelmény az A-6 évfolyam végén: 

 Ismerje a szatmári és széki táncrend felépítését, annak részeit 

 Legyen képes improvizálni 2 percig szatmári lassú és friss csárdást 

 Képes legyen a széki lassú, porka és hétlépés improvizatív táncolására párban 2 percig 

 Fiúknak magyar verbunk imrovizatív táncolása 3 dallam 

 Fiúknak széki sűrű, ritka tempó improvizatív táncolása 2 percig. 

 Az elkészített szatmári koreográfia eltáncolása 

  

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 A 2004-05-ös tanévtől belépő új diákok részére alapvizsga letétele. 

 

Továbbképző 7. évfolyam 

Tananyag: 

Feladatok:  

1. Ismertesse meg a tanulókkal:a tananyagban szereplő tánctípus/okat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket, a tánc művészi és közhasznú 

formáit – alkalmait. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

képzelőerejét, koncentrálóképességét, tér-, forma- és stílusérzékét, improvizációs 

képességét, mozgásmemóriáját és vizuális memóriáját. 
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Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 

 

Tánctechnika: 

Kar, láb, törzsgyakorlatok, hajlítások, fordítások, ugrások, szökkenések, és csúsztatott 

lábmozdulatok megismerése és gyakorlása. 

Ritmika: 

   Aszimmetrikus és aszimmetriába hajló ritmusok, zenék megismerése, szinkópa tá-tá 

(kettős jártató) rögzítése. Mozdulatimprovizációk gyakorlása. 

Néptánc: 

Mezőkölpényi táncok: 

- Csárdás 

összerázó, átvetős, összeugró, csizmaverő, kiforgató, csalogató, forgás, tapsos, ugró 

bokázó 

- Korcsos 

Forgás, átvető, összerázó, 

- Cigánycsárdás 

Cifrák, kopogók, dobogók,  

 

Somogyi táncrend: 

- Karikázó és ugrós ismétlése és kiegészítése. 

- Lassú és friss csárdás: 

Kettes csárdás, bokázós csárdás, keresztező csárdás, rezgő, mártogató, csalogató. 

 

Tanulandó dalanyag: 

Karikázók: 

Mit visztek, mit visztek… 

Cukorborsó szára… 

Még egy kicsit itt legyünk… 

 

Ugrósok: 

Elszaladt kandisznó… 

Csóri kanász… 

Borsót vittem a malomba… 
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Csárdások: 

Az én szemem fekete… 

 

Koreográfia készítése a tanult táncanyagokból. 

 

Követelmény a T-7 évfolyam elvégzése után: 

 A forgás közben a párok alkalmazzák a tartás ellentartás törvényét 

 Ismerjék fel a mezőkölpényi táncok zenei anyagát, legyenek képesek letáncolni a 

zenéhez kötődő táncokat 

 Képes legyen önállóan táncolni mezőköplényi csárdást és korcsost 3 percig 

 Tudjon a cigánycsárdásból párban improvizatív módon 3 percig táncolni   

 Különbséget tudjon tenni a héjszák között, és ezeket közösen el tudják táncolni 

 A korábbi években tanult ismereteiket bővítsék a somogyi táncokból 

 Párban képes legyen 2 percig improvizálni somogyi lassú és friss csárdás 

motívumaiból. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Továbbképző 8. évfolyam 

Tananyag: 

Feladatok:  

1. Ismertesse meg a tanulókkal:a tananyagban szereplő tánctípus/okat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket, a tánc művészi és közhasznú 

formáit – alkalmait. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

képzelőerejét, koncentrálóképességét, tér-, forma- és stílusérzékét, improvizációs 

képességét, mozgásmemóriáját és vizuális memóriáját. 



 44 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 

 

Tánctechnika: 

Gimnasztika, lépések, futások, lábkörzések, kargesztusok megismertetése, gyakorlása. 

Ritmika: 

4-es, 8-os lépések, éles és nyújtott ritmusok gyakoroltatása. 

Néptánc: 

Galgamenti táncok: 

Karikázók: Egyes és kettes csárdás, Feroer-lépés, dobogó, bekezdő, bukós, 

lennhangsúlyos futó mindkét irányban, váltó jobbra-balra. 

Verbunk: Lépő, fordulgató, bokázó, kettős lengető, cifra, hegyező cifra, oldalugró, 

lábszárcsapó, láb alatt csapó, sarkazó, hátul keresztcifra,  

Csárdás: egylépés, lengető, aprózó, szaladó, hegyező-cifra, bokázó, mártogató, csárdás 

lippentővel, csárdás kifordulással, csárdás kiemeléssel 

 

Tanulandó dalanyag: 

Karikázók:... 

Réten, réten a piros bagi réten… 

Piros bagi nagy határ.. 

Erre gyere rózsám nincsen sár… 

Sej rezeda, rezeda 

 

Csárdás:… 

Fecske madár szállott a vasútra… 

Réten, réten terem a nád… 

Utca, utca piros bagi utca… 

Ugrósok: 

Szánon viszik a menyasszony ágyát… 

Piros bagi templom tornya… 

Mikor megy a legény októberbe katonának… 

 

Mezőségi táncok: 

Szászka: (ritka csárdás): 
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Átvető, kifordító, fiúkerülő, kar alatt forgatás. 

Ritka szökős: Ugyanaz a motívum, mint az előző. 

Sűrű csárdás: Ugyanaz a motívum, mint az előző. 

Ritka magyar: Csapások, lábkörzések, ugrások, lábgesztusok, kézgesztusok, tapsok 

Sűrű magyar: Hasonló, mint a ritka magyar, kiegészülve új motívumokkal, pl.: „repülő 

kéz”, súlyláb csapásolása. A tánc ritmikája a felgyorsult zenei lüktetést követi, 8-os 

16-os mozdulatok. 

Korcsos: Ugyanaz, mint a ritka szökős, plusz leány vezetgetése, jártatása hosszan. 

Daltanulás: 

Hallod e te szelídecske… 

Engem anyám megátkozott… 

Most jöttem Gyuláról… 

Fehér fuszulyka virág… 

Erdély körül van kerítve… 

Annyira kerüld a vizet… 

 

 

 

Követelmény a T-8 évfolyam elvégzése után: 

 Ismerje a galgamenti táncrendet 

 Lányok: a tanult karikázó eltáncolása saját énekre 

 Fiúk: tudjon önállóan táncolni palóc verbunkot 3 percig 

 Párban tudjanak improvizatívan táncolni palóc csárdást 3 percig 

 Alkalmazzák csárdás közben a verbunkból átvett díszítőelemeket  

 Ismeretükről koreográfiában rendezve adjanak számot 

 Forgás közben a párok alkalmazzák a tartás ellentartás törvényét 

 Ismerje a mezőségi táncrend felépítését, és annak a részeit meg tudja különböztetni 

 Fiúk: tudjon önállóan táncolni 2 percig ritka és sűrű magyart 

 Párban tudjanak improvizatív módon táncolni 3-3 percig szászkát, ritka szökőst, sűrű 

csárdást, és korcsost. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 
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 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Továbbképző 9. évfolyam 

Feladatok:  

1. Ismertesse meg a tanulókkal:a tananyagban szereplő tánctípus/okat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket, a tánc művészi és közhasznú 

formáit – alkalmait. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

képzelőerejét, koncentrálóképességét, tér-, forma- és stílusérzékét, improvizációs 

képességét, mozgásmemóriáját és vizuális memóriáját. 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre 

 

Tananyag: 

Tánctechnika: 

Gimnasztika:  

Térd, boka, csípőkörzések, lendített ugrások, ollózások, levegőben történő csapások, 

keresztezések gyakorlása.  

Nyújtás és az izomlazítás külön hangsúlyt kap a bemelegítésnél. 

Forgások, perdülések ismétlése. 

Speciális gyakorlatok. 

Ritmika: 

4-es, 8-os, 16-os mozgások tanulása gyakorlása, tanulása, 32-es ritmus felismerése. 

Aszimmetrikus és aszimmetriába hajló zenék ismétlése. 

 

Néptánc: 

Tanulandó táncanyag: 

Küküllőmenti táncok 

- Csárdás: páros forgás, forgás-váltó, kinyitás, kiforgatás, vezetés. 

- Friss: forgás, cifrák, dobogók, forgás váltások 

- Vénes: lábcsavarások, csapások, aprózó figurák 
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- Pontozó: bokázók, lábcsavarások, csapások 

 

Gyimesi táncok: 

Féloláhos, 

Lassú és sebes magyaros, 

Lassú és sebes csárdás, 

Kettős jártatója és sirülője, 

Héjszák: 

Sima héjsza,  

Korobjászka 

Kerekes, 

Tiszti héjsza, 

Békási russka, 

Hosszúhavasi, 

Régi héjsza. 

 

 

 

 

Követelmény a T-9 évfolyam elvégzése után: 

 Ismerje a küküllőmenti táncrend felépítését, és annak a részeit meg tudja 

különböztetni 

 Fiúk: tudjon önállóan táncolni 2 percig vénest és pontozót 

 Párban tudjanak improvizatív módon táncolni 3-3 percig lassú és friss csárdást. 

 Tudjanak pontszerkezetben gondolkodni, ennek megfelelően pontokat összeállítani.  

 Páros csárdás közben a kapcsolattartás legyen megfelelő. 

 A tanulók ismerjék meg a még fellelhető archaikus környezetben található gyimesi 

táncrendet 

 A gazdag ritmikai elemek közül a nehezen elsajátítható szinkópás mozdulatokat 

pontosan sajátítsák el 

 A forgás közben a párok alkalmazzák a tartás ellentartás törvényét 

 Ismerjék fel a balkáni és a Közép-európai táncréteg zenei anyagát, legyenek képesek 

letáncolni a zenéhez kötődő táncokat 
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 Képes legyen önállóan táncolni gyimesi féloláhost 3 percig 

 Tudjon a gyimesi páros táncokból párban improvizatív módon 3 percig táncolni   

 Különbséget tudjon tenni a héjszák között, és ezeket közösen el tudják táncolni 

  

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Továbbképző 10. évfolyam 

Feladatok:  

1. Ismertesse meg a tanulókkal:a tananyagban szereplő tánctípus/okat, mozgásanyagát, 

variációit, a kapcsolódó ének és zenei kíséreteket, a tánc művészi és közhasznú 

formáit – alkalmait. 

Fejlessze: mozgáskultúráját, fizikai állóképességét, ritmusérzékét, hallását, 

képzelőerejét, koncentrálóképességét, tér-, forma- és stílusérzékét, improvizációs 

képességét, mozgásmemóriáját és vizuális memóriáját. 

Ösztönözze a tanulót: közös alkotásra, rádió és tv táncos témájú műsorainak 

figyelemmel kísérésére, aktív részvételre. 

Készítse fel a diákot a művészeti záróvizsga letételére. 

 

Tananyag: 

Tánctechnika: 

Gimnasztika: 

  Csusszanások, aprózók, koppantók, lábfelkapások, lábgesztusok, kargesztusok, 

ugrások, forgások, forgómozdulatok, láblendítések, csípőmozdulatok. 

  Valamennyi táncos elemet, mozdulatot, a tájegység stílusának megfelelően 

táncoljunk / pl.: cigánytánc aprózva „szűken” táncoljuk/. 

Ritmika: 

   4-es, 8-os, 16-os ritmusú súlyvételek, gesztusok tanulása gyakorlása. 
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  Zenei mellékhangsúly figyelembevétele a táncnál /Méhkeréki/. 

Néptánc: 

Kalotaszegi táncok: 

Legényes,: 

 A legényes pontszerkezetre épül, (bekezdő, gerinc és- záró szakaszra) 

 A motívumok alapjai: ugrások, futás, csusszanás, láb és- kargesztusok. 

 Ugrások: Helyben páros lábbal, terpeszben egy lábról, terpeszből levegőbe történő 

ugrások. 

 Lábgesztusok: elöl koppantás váltott lábbal, hátul ujjhegykoppantás, hátul 

keresztkoppantás, egy lábas koppantás, páros lábú kisolló, lendületolló. Lábkörök: 

elöl hátul lábkörzés, ugyanez zárással, térdelés és lábkörzés kombinációja. Ütések, 

csapások: keresztbe elöl, vagy hátul, levegőbe emelve, ugrás közben elöl-hátul, 

ütés ellentétes irányba, egy kézzel egy irányba, két kézzel kétfelé, két kézzel egy 

irányba. 

 

Csárdás, páros részek: 

 Forgás ellentartással 

 Forgás zárt fogással 

 Forgás egykarú, nyitott fogással 

 Fennthangsúlyos hátrafutással, fennthangsúlyos előrefutás kifordulással 

 Kar alatt forgatás  

  

Daltanulás: 

Hajnali: 

Ej, nem szeretem az idők járását… 

Befogom a lovam… 

Csárdás és szapora: 

Piros farkú fecskemadár… Én istenem tégy egy csodát… 

 

Cigánytánc: Szászcsávás. 

   Cigánycsárdás, egyes és kettes csárdás, átvető, kifordítás, eldobás. 

   Csingerálás, Egymással szemben, improvizatív tánc a tanult elemekből. 
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Daltanulás: 

Gyertek fiúk, menjünk a kocsmába… 

 

 

Követelmény a T-10 évfolyam elvágzáse után 

 Ismerje a kalotaszegi táncrend felépítését, és annak a részeit meg tudja különböztetni 

 Fiúk: tudjon önállóan táncolni legényestből 12 pontot 

 Párban tudjanak improvizatív módon táncolni 3 percig lassú és friss csárdást 

 Tudjanak pontszerkezetben gondolkodni, ennek megfelelően pontokat összeállítani.  

 Ismerje fel a szászcsávási cigánytáncot, elnevezéseit. 

  Tudjanak párban cigánycsárdást táncolni 3 percig önállóan 

  Önállóan tudjon improvizálni a csingerálás motívumaiból 

 A mozdulatokat a cigánytánc stílusának megfelelően sajátítsák el.  

 Tánckészletük bővelkedjen aprózókból, csusszanásokból, kopogásokból, csapásból 

nyolcados tizenhatodos értékben. 

 

Magasabb évfolyamba lépés /záróvizsgára bocsátás/ feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

 

 

Folklórismeret 

 

A Tébláb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjában rögzítette, 

hogy részletes oktatási feladataiban a Dr. Szüdi János főszerkesztésével készült „Az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” című kiadványban 

leírtakat követi. 

              / ROM-SULI Mogyoród, 1998., pp. 191., 212-231./  

Néprajzról általánosan 



 51 

A néprajzi ismeretek elsajátítása, a művészeti nevelés alsó évfolyamain elkezdődik. A 

gyerekeknek tudniuk kell, hogy a magyar műveltség sajátosan keleti gyökerű, amely 

Közép-európai kultúrává ötvöződött. Azért is fontosak a néprajzi ismeretek a 

művészeti iskolában, hogy a gyermekeket befogadóvá neveljük szülőföldjük 

szeretetére. Szeretni csak azt tudunk, amit megismertünk. Lehet a néprajzot tanítani 

külön tantárgy keretében és a mindenkori néptáncórákhoz kapcsolva. A tanulók tudják 

meg, hogy a néprajz nem elvont, elszigetelt tudomány, hanem szervesen, 

elválaszthatatlanul kapcsolódik a kultúránkhoz, népünkhöz, földünkhöz, amelyen 

élünk. Igyekszik egybegyűjteni olyan ismereteket, amelyet a tanulók érdeklődési 

körüknek megfelelően fel tudnak dolgozni. Segítségével közelebb kerülnek a 

népköltészet, népszokások világához, s így jobban megértik a hagyományainkat 

művészi formába öntő írók, költők művészeti alkotásait.  

Ezen ismeretek átadásával hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyerekek szülőföldjüket, 

népüket szerető, értékeit megbecsülő emberekké váljanak.  

 

Óraterv:  a néptánc tanszaknál leírtak szerint 

Alapfok első évfolyam 

Feladat: 

Ismertesse meg a tanulóval: néprajztudomány tárgyát, eszközeit, a tananyagban 

szereplő népszokásokat, ezek eredetét, továbbélési lehetőségeit. 

Fejlessze: közösségi kapcsolatait, általános műveltségét, koncentráló képességét, 

ízlését, kritikai érzékét. 

Ösztönözze: néprajzi és kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására, gyűjtési 

lehetőségek kihasználására,rendszeres múzeumlátogatásra. 

Tegye nyitottá a folklór iránt. 

Tananyag: 

 

A magyar népszokások kialakulásában szerepet játszó kultúrkörök:  

- kereszténység előtti magyarság szokás-és hiedelemvilágának hagyománya, 

- görög- római antikvitás elemei,  

- germán-kelta-szláv európai pogányság nyomai,  

- zsidó-keresztény kultúrkör meghatározó és asszimiláló hatása. 
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A közismeretek átadása érdeklődést felkeltve, játékos formában / tojásfestés, locsolás, 

ajándékozás, kotyolás /  a népszokások megelevenítése: betlehemezés, kiszejárás. 

A paraszti év ünnepi időpontjait befolyásoló különböző történelmi időszámítási 

rendszerek:  

- holdév – napév / állandó és mozgó ünnepek / 

- évkezdő időpontok / ádvent, karácsony újév, Szent György nap, stb. /, 

- vigília-jelenség / az ünnepi nap kezdetének váltakozó felfogása  

- ünnepi félév- gazdasági félév,  

- napfordulók, napéjegyenlőségek, 

 

A téli napforduló ünnepköre 

/ Ádventtől vízkeresztig / 

 

Ádvent / „ Kisböjt” / 

- időbeli meghatározása, egyházi értelme, jelentősége 

- a fonó szokásköre, szerepe a falu téli időszakában,  

- disznótor,  

- ádvent-kezdő névnapok, a hozzájuk kapcsolódó mágokus jósló praktikák,  

/ András, Katalin, Borbála /, 

 Miklós nap XII. 6. 

- Miklós püspök legendája / ajándékozás /  

- Fonóbeli alakoskodás 

 Luca nap XII. 13.  

- egykori évkezdő, napforduló, 

- Luca apokrif szent,  

- Luca női démon, kapcsolatos a fénnyel,  

- Lucajárás,  

- Kotyolás 

- Luca széke, hiedelemmondák. 

 

Karácsony XII. 25-26.  

- Szenteste / vigília kérdés/ 

- A téli napforduló pogány ünnepe,  

- Keleti misztérium-kultuszok, / Mithrasz /,  
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- Hanuka ,  

- Újszöve5tségi történet, Jézus születése 

- Karácsonyi asztal, étketzési szokások, halottkultusz, 

- Mágikus és jósló praktikák, 

- Kántálás, névnapköszöntők, vesszőhordás, Paradicsom-játék 

Betlehemezés 

- Jézus születésének dramatizált megjelenítése, központi magja a pásztorjáték. 

Regölés 

- fő időpontja István nap, / vértanú / 

- Jelmezek, szereplők, hangszerek, 

- Szarvas-ének, párosítók, jókívánságok 

- Földrajzi, történeti elterjedése, 

- Ősvallási, ősköltészeti elemek 

Aprószentek XII. 28. 

- újszövetségi történet 

- - korbácsolás, vesszőzés,  

- - legényavatás. 

Szilveszter – Újév, / Kiskarácsony / 

- évkezdő szokások: zajkeltés, pásztorjárás, köszöntők, aranyosvíz,  

- mágikus és jósló praktikák,  

- étkezési szokások,  

- a moldvai magyarok „ hejgetése „ 

 

Vízkereszt I. 6. 

- Újszövetségi történet / a három napkeleti bölcs, Jézus megkeresztelkedése, kánai  

  Menyegző / 

- vízszentelés, krétaszentelés, házszentelés, 

- csillaghordás, csillagének – a karácsonyi ünnepkör lezáró, a farsang kezdő időpontja. 

 

Követelmény: a tanév végén a tanuló 

 tudja meghatározni a téli ünnepkör kezdő és záró napját. 

 ismerje az egyes jeles napok időpontját. 

 Legyen tisztában az ünnepkörhöz kötődő fogalmakkal. 
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 Ismerje a népszokások rítusait, szokásokat. 

 Az ünnepkör paraszti életvitelhez kapcsolódó eszközöket. 

 Legyen képes önállóan előadni 2 rítus-énekeket, 1 szokásszöveget.  

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

 

Alapfok második évfolyam 

Feladat: 

Ismertesse meg a tanulóval: néprajztudomány tárgyát, eszközeit, a tananyagban 

szereplő népszokásokat, ezek eredetét, továbbélési lehetőségeit. 

Fejlessze: közösségi kapcsolatait, általános műveltségét, koncentráló képességét, 

ízlését, kritikai érzékét. 

Ösztönözze: néprajzi és kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására, gyűjtési 

lehetőségek kihasználására,rendszeres múzeumlátogatásra. 

Tegye nyitottá a folklór iránt. 

Tananyag: 

 

Jeles napok 

/ Vízkereszttől Dömötör napig /   

 

Húsvét előtti 40 nap a nagyböjt, ennek kezdete és a vizkereszt közé eső időszak neve 

farsang, a recens hagyomány szerint. 

Húsvét után 50 nappal van pünkösd. Húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőség 

/ III. 21. / követő holdtölte utáni vasárnapra esik. Így a húsvét III.22. és IV. 25. között 

kap helyet. 

 

Farsang I. 6 – húshagyókedd 
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Eredeti értelme szerint a nagyböjt előtti utolsó este, éjszaka a farsang. Ez a jeles idő a 

hagyományokban és köztudatban fokozatosan terjeszkedik, elvesz két napot az 

eredetileg 42 napos, hat hetes böjtből. E két nap a farsanghétfő és húshagyó-  

kedd. Így terjed ki három napra a farsang lezáró periódusa. A farsang fogalma a 

vízkereszttől, nagyböjtig tartó mulatozós időszakot jelenti. Ez az egyházi tilalmaktól 

és a mezei munkától mentes időszak, melynek során a legkülönbözőbb helyszínek / 

fonó, lakodalom / alkalmat adnak a szórakozásra. Húsvét korai, vagy késői ideje 

szerint beszélhetünk rövid, illetve hosszú farsangról.  

- a házasságkötések és az ezekhez kapcsolódó többnapos mulatságok időszaka,  

- a pártában, illetve nőtlenül maradt házasulandó korban levők tréfás meg- 

- szégyenítése, a farsang végén / tuskóhúzás, lakodalmi paródia / 

- maszkos alakoskodások fonóban, lakodalomban, 

- maszkos felvonulás, tél temetés, farsang temetés, 

- bálszervezés, adománygyűjtés, táncalkalmak, 

- rétegmulatságok, asszonyfarsang, pásztorfarsang, házasok bálja, 

- a mohácsi sokacok busójárása,  

- a hétfalusiak boricatánca, európai moreszka-hagyomány 

 

A farsang szoláris, jeles napjai: 

II. 2. Gyertyaszentelő, időjárásjóslás, 

II. 3. Szent Balázs püspök legendája, balázsolás, iskolástoborzás. 

  

Nagyböjt / hamvazószerdától-húsvétvasárnapig / 

- - egyházi- vallási értelme, tilalmak, kötelességek, 

- Böjti játékok, karikázó, 

- A nagyböjt időszakán kívüli szoláris ünnep: 

- Gergely-járás / III. 12. / Iskolás-toborzó, adománygyűjtés. 

 

Virágvasárnap húsvét előtt egy héttel 

- újszövetségi történet, Jézus bevonul Jeruzsálembe, 

- barkaszentelés, barkával kapcsolatos mágikus praktikák,  

- kiszehordás, villőzés, zöldág-járás, 

Nagyhét 

- az újszövetségi passó-történet, kivetítve a hét egyes napjaira,  
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- általános megtisztító rítusok. 

 

Nagycsütörtök: 

- A harangok elmennek Rómába, kereplés,  

- Pilátusverés. 

Nagypéntek: 

- a legszigorúbb böjt, tüzek kioltása, 

- rituális mosakodás, szótlan víz, hollóvíz, féregűzés. 

 

Nagyszombat: 

_ új tűz gyújtása, tűzszentelés. 

 

Húsvét vasárnapja 

- a hajnali Jézus-keresés, halottkultusz maradványai, 

- körmenet, határjárás, határkerülés,  

- ételszentelés, húsvéti asztal, étkezési szokások. 

Húsvét hétfő 

 termékenység varázsló locsolás 

 vesszűzés 

 tojásajándék 

fehérvasárnap – mátkáló vasárnap 

 komatál küldés fő időpontja 

 műrokonság: komaság, mátkaság 

Zöldfarsang – húsvéttól – pünkösdig 

 játékszokások 

Pünkösd 

 újszövetségi értelmezés: szentlélek ünnepe 

 természet megújulásának ünnepe – római florália, zsidó sávuót 

 pünkösdi király és királyné választás 

 Szent Erzsébet – rózsacsoda 

 Májusfa táncmulatság az ünnepkör lezárása 

Szent György-nap 

 Kihajtás ünnepe 
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 Körmenet, határjárás 

 Mágikus eszközök –gyógyfüvek gyűjtése,  

 Időjóslás. 

Május 1. 

 Boszorkány gyűlés 

 Mulatságok 

 Majálisok 

 Szerelmi jelkép = májusfa 

Június 24. 

 Szent Iván éj 

 Nyári napforduló 

 Termékenységvarázslás = tűzugrás 

 Párosítók 

 Füstölt gyümölcs, gyógyfűvek mágikus hatása 

 

Követelmény: a tanév végén a tanuló 

 tudja meghatározni a tavaszi ünnepkör kezdő és záró napját. 

 Tudja meghatározni a húsvét időpontját. 

 ismerje az egyes jeles napok időpontját, neveit. 

 Legyen tisztában az ünnepkörhöz kötődő fogalmakkal. 

 Ismerje a népszokások rítusait, szokásokat. 

 Az ünnepkör paraszti életvitelhez kapcsolódó eszközöket. 

 Legyen képes önállóan előadni 2 rítus-énekeket, 1 szokásszöveget.  

 Ismerje a nyári napfordulóig tartó munkához kötődő szokásokat, ünnepeket. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 
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Alapfok harmadik évfolyam 

Feladat: 

Ismertesse meg a tanulóval: néprajztudomány tárgyát, eszközeit, a tananyagban 

szereplő népszokásokat, ezek eredetét, továbbélési lehetőségeit. 

Fejlessze: közösségi kapcsolatait, általános műveltségét, koncentráló képességét, 

ízlését, kritikai érzékét. 

Ösztönözze: néprajzi és kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására, gyűjtési 

lehetőségek kihasználására,rendszeres múzeumlátogatásra. 

Tegye nyitottá a folklór iránt. 

 

Tananyag: 

 

Az emberélet fordulói 

Születés:  

 A születendő gyermekre vonatkozó babonák. A születendő gyermek tulajdonságait 

befolyásoló babonák, praktikák. A szüléssel kapcsolatos hagyományok, a bába alakja.  

 A terhes asszony szerepe a családban és a faluközösségben 

Az újszülött családba fogadása, az anyával és gyermekkel kapcsolatos védő mágiák 

keresztelőig, váltott gyermek. 

 Komatál, keresztszülőség, műrokonság, keresztelői mulatság, asszonyavatás.  

 Gyermekkor: 

 A paraszti gyermekkor tárgyi környezete, gyermekmunka, munkára nevelés és 

munkába állás fokozatai. 

Gyermekkiváltságok, gyermekjátékok. (Előképzőben és alapfok első osztályaiban 

tanult gyermekjátékok felelevenítése.) 

Legényélet leányélet: 

  A fiataloknak szervezett alkalmak, ahol a felnőtt viselkedésnormákat elsajátítják 

/aprók tánca, padkaporosbál, gyermeklakodalom/ 

 A fel nem avatott serdülők tilalmai, megszegés megtorlása. 

 Legény-, leányavatás. 

 Fiatalok együttes szórakozásának szervezett alkalmai /játszó, jeles napok szokásai/. 

 Udvarlási szokások, szerelmi élet. 

Párválasztás: 

 Szokásjog, a párválasztás szempontjai. 
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 Endogámia, exogámia. 

A házasság előkészítése: 

A közvetítés, leánynézés, háztűznéző, kéretés. 

A házasságot megelőző megállapodások, hozomány. 

Kézfogó, eljegyzés, jegyajándék, próbaházasság. 

Lakodalom: 

A lakodalmi szokások rendje. 

Lakodalmi tisztségviselők szerepe. 

A lakodalmi táncok, alakoskodó, szórakoztató szokások. 

Hívatlanok a lakodalomban.  

Táji eltérések a lakodalmi szokásokban. 

A házasok életmódja: 

Családformák, nagycsaládrendszer. 

Új státusz a falutársadalmában, jogok és tilalmak. 

Vadházasság, félrelépés, közösségi szankciók. 

Halál: 

A hagyományos paraszti közösségekben élő ember viszonya az elmúláshoz, a halálra 

való felkészülés. 

A haldoklóval kapcsolatos szokások 

A halottal kapcsolatos szokások, hiedelmek, mágiák, tilalmak, a sirató. 

Temetés, temetkezési szokások, sírjelek. A „pogány” magyarok temetkezési rítusainak 

emlékei. 

 

Az emberélettel kapcsolatos szokások táj szerinti különbségeire is ki kell térni az 

oktatás folyamán. Ezekből a szokásokból mi maradt fenn a mai napig, a diákok 

családjaiban, lakóhelyükön, mit ismernek ők?  

 

Követelmény: A tanév végén a tanuló 

 Ismerjen születéssel, az anyával és az újszülöttel kapcsolatos praktikákat, hiedelmeket. 

 Ismerje a paraszti gyermekkor szokásait 

 Ismerje meg az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokásrendet 

 Tudja a felnőtté válás követelményeit 

 Tájékozott legyen az emberi élet sorsfordulóiról írott művészi alkotásokkal 



 60 

 

Feladatok és a magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

 

Alapfok negyedik évfolyam 

Feladat: 

Ismertesse meg a tanulóval: néprajztudomány tárgyát, eszközeit, a tananyagban 

szereplő népszokásokat, ezek eredetét, továbbélési lehetőségeit. 

Fejlessze: közösségi kapcsolatait, általános műveltségét, koncentráló képességét, 

ízlését, kritikai érzékét. 

Ösztönözze: néprajzi és kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására, gyűjtési 

lehetőségek kihasználására,rendszeres múzeumlátogatásra. 

Tegye nyitottá a folklór iránt. 

Tananyag: 

A magyar nép hiedelemvilága 

 

A népszokások anyagának átismétlése, kihangsúlyozva a hiedelem összetevőit. 

 

A magyar ősvallás: 

 A régészeti, nyelvészeti és történeti anyagokban fellelhető adatok (fordított túlvilág, 

totemizmus, szakrális fejedelemség). 

A sámánizmus (földrajzi-etnikai elterjedése, története). 

Nyomai a magyar parasztság hagyományos kultúrájában (halottlátó, mesei motívum, 

regölés, boricatánc, mondókák, énekek).  

Világkép: 

A sámánhitű népek világképe. 

A világ keletkezéséről szóló mítoszok (föld, életfa, világfa, világvége). 

Égitestekkel kapcsolatos hiedelmek (nap, hold, csillagok). 
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Időjárással kapcsolatos hiedelmek (szél, vihar, égbolt, szivárvány). 

Növényekhez, állatokhoz fűződő babonák (vasfű, mérgek, totemizmus, tabunevek). 

Emberi testrészekhez, mesterséges környezethez kapcsolódó hiedelmek (több csont, 

foggal születés, ház, termőföld stb.). 

Természetfeletti lények: 

Mesei lények, hiedelemlények. 

Lidérc, ludvérc, nyomólények. 

Fényjelenség, tüzes ember, segítő démon (mocsaras, lápos területeken).  

 Szépasszony: 

Negatív női démon 

Váltott gyermek kicserélése 

Környező népek hasonló lényei 

Összefonódása a boszorkányokkal. 

Kísértet, hazajáró lélek. 

 

Természeti démonok: 

Vízi lények, erdei lények, gabonadémon, óriások, tündérek, törpék. 

Ördög: 

Bukott angyal mítosza. 

Démoni gonoszságú alvilági lény, a boszorkányok ura. 

Patájáról, szarváról, és hízelgéséről ismerhető fel. 

Luca: 

A téli napforduló női démona. 

Az asszonyi tevékenységek, tilalmak ellenőrzője. 

Baromfi-termékenységekkel való kapcsolata. 

Luca-székkel kapcsolatos babonák. 

Apokrif szent. 

Egyebek: 

Vámpírok, gyermekijesztők, betegségdémonok, küldött farkas, sárkány. 

 

Természetfeletti erővel rendelkező emberek: 

Táltos: 

Táltosmondák, gyógyítás. 

Sámán: 
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Kapcsolat az élet más szintjein lévőkkel transzba eséssel, jóslások, jövendölések. 

A sámánt és a táltost sajnos igen sok helyen összekeverik, és felcserélik egymással. 

Garabonciás: 

Vándordiákok, varázserőt tulajdonítanak nekik, például átváltozás valamilyen állattá, 

időjárás megváltoztatása. 

Boszorkányok: 

Népmesei boszorkányalak. 

A középkori boszorkányperek boszorkánya. 

A néphit boszorkánya: 

Funkció (oldás-kötés, rontás, gyógyítás). 

Metamorfózis. 

Gonoszjáró napok. 

Védekezés. 

Hiedelemmondák. 

Látók, gyógyítok: 

Léleklátó, halottlátó. 

Jósló koldus, vándor. 

Javasok gyógykovácsok. 

A magyar tündérmesék világának hiedelemelemei: 

Már nem élő hiedelmek alakjai. 

Eltérések a valóban hitt hiedelmek alakjaitól. 

A sztyeppei nomád hősének hatása. 

Babona, babonás cselekmények: 

Rontás, igézés, oldás-kötés, szerelmi varázslások védekezési praktikák. 

„Megnyomás”, lóvá tevés. 

Haszonelvétel (főleg állatokkal kapcsolatban) 

A jövőt megismerését és befolyásolását célzó varázslatok. 

A szó ereje (ráolvasások, tabunév, antik párhuzamok). 

A diákok környezetében /család, iskolai osztály, baráti társaság, falu/ mai is „élő” és 

használatos babonák hiedelmek megbeszélése. Az itt tanultakkal való összevetése. 

 

Követelmények: a tanuló a tanév végén  

 Ismerje a magyarok keleti ősvallásának elemeit 

 Értse a paraszti világ hiedelemvilágát, ismerje annak összetevőit 
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 Ismerje a természetfeletti erők fogalomrendszerét 

 Beszélgetések alkalmával, használja a témához kapcsolódó néprajzi szakkifejezéseket  

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Alapfok ötödik évfolyam 

Feladat: 

Ismertesse meg a tanulóval: néprajztudomány tárgyát, eszközeit, a tananyagban 

szereplő népszokásokat, ezek eredetét, továbbélési lehetőségeit. 

Fejlessze: közösségi kapcsolatait, általános műveltségét, koncentráló képességét, 

ízlését, kritikai érzékét. 

Ösztönözze: néprajzi és kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására, gyűjtési 

lehetőségek kihasználására,rendszeres múzeumlátogatásra. 

Tegye nyitottá a folklór iránt. 

Tananyag: 

                                          Népköltészet 

A népköltészet általános jellemzői: 

Hagyományozás, szóbeliség, változatokban élés. 

A közösségi jelleg és az egyéni alkotás kölcsönhatása, együttműködése. 

Alkalomhoz kötöttség. 

                                       Verses népköltészet 

Eposz: 

Az eposz műfaji jellemzői, tartalmi sajátosságai. 

A magyar naiv eposz (Arany János). 

Népdal: 

Tartalmi felosztás: 

- szerelmi líra, 

- történeti, vitézi énekek,  
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- bujdosó és rab-költészet, pásztor- és betyárdalok, 

- katonadalok történeti rétegei, 

- tréfás, csúfolódó dalok, mulató és bordalok, 

- szokásénekek, 

- egyéb. 

A népdaltípusok tanulásakor a táncoktatóval egyeztetni ajánlott. 

Ballada: 

Földrajzi elterjedése, területi sajátosságai. 

Előadási alkalmai, előadási módjai. 

A régi stílus, új stílus, átmeneti típusok. 

Formai kérdései.                      

           Prózai népköltészet 

Mese: 

A műfaj története. 

Előadásának módjai, alkalmai. 

A magyar népmese főbb csoportjai: 

Tündérmesék, hősmesék. 

Novellamesék. 

Falucsúfolók, rátótiádák. 

Legendamesék. 

Állatmesék. 

A magyar népmese formai sajátosságai. 

Monda: 

Történelmi mondák /ősmagyar mondák, honfoglalás utáni mondák/. 

Helyi mondák. 

Hiedelemmondák. 

Álhiedelemmondák. 

Prózai kisműfajok: 

Szólások, közmondások, találós kérdések. 

A tanulók által ismert, de nem az iskolában tanult mesék, dalok, szólások, találós 

kérdések, megbeszélése, értelmezése. Ezzel a módszerrel közelebb hozzuk a diákokat 

a tananyaghoz, felkeltjük az érdeklődésüket. 

 

Követelmények: a tanuló a tanév végén 
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 Ismerje a népköltészet általános jellemzőit 

 Ismerje a verses népköltészet felosztását 

 Ismerje a prózai népköltészet felosztását 

 Tudjon idézni az órákon megismert művekből 

 Ismerje magyar irodalomban előforduló népi elemek íróinak munkásságát 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Alapfok hatodik évfolyam 

Feladat: 

Ismertesse meg a tanulóval: néprajztudomány tárgyát, eszközeit, a tananyagban 

szereplő népszokásokat, ezek eredetét, továbbélési lehetőségeit. 

Fejlessze: közösségi kapcsolatait, általános műveltségét, koncentráló képességét, 

ízlését, kritikai érzékét. 

Ösztönözze: néprajzi és kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására, gyűjtési 

lehetőségek kihasználására,rendszeres múzeumlátogatásra. 

Tegye nyitottá a folklór iránt. 

Készítse fel a tanulót a művészeti alapvizsga letételére. 

Tananyag: 

                  A magyar nép táji, történeti csoportjai  

    A tanulók minden évben a tanult tánccal kapcsolatban megismerik a tájegység 

elhelyezkedését, hogy hova valósi táncot táncolnak, és az ottani népviseletet. Ebben az 

évben a néprajzfoglalkozásokon ezt a tudást ismételjük át, és egészítjük ki olyan 

tájegységekkel, amelyek táncait még nem ismerik a tanulók. 

Bevezetés: 

Csoportosítási szempontok, rendszerek /Bartók Béla, Martin György/. 

                                  Tájegységek népcsoportok 

Dunántúl: 
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Bakony, Balatonfelvidék, Göcsej és Hetés, 

Kisalföld (Rábaköz, Hanság, Szigetköz), 

Mezőföld, Ormánság, Őrség, Sárköz (tolnai), Somogy, Szlavónia, Zselic 

Felföld: 

A palócokról általában, barkók, Csallóköz, Galgamente, matyók, Mátyusföld, Tokaj – 

Hegyalja, Zoborvidék. 

Alföld: 

Bácska, Bánát, Bodrogköz, Debrecen, hajdúk, jászok, kunok, Kalocsa vidéke 

(Kalocsa-Sárköz), Szeged. 

Erdély, Partium, Moldva, Bukovina: 

Erdély és Partium története általában, 

Kalotaszeg, Mezőség, Szilágyság, Szék, Székelyek, 

Csángók (Moldva, Gyimes, Bukovina). 

 

A tanulók minden évfolyamon félévi és év végi vizsgán adnak számot tudásukról. A 

vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. A számonkérés csoportosan történik. Az 

osztályzatra a szaktanár tesz javaslatot, a bizottság szótöbbséggel dönt. 

 

Követelmények: a tanuló a tanév végén 

 Ismerje a magyar nép, táji történeti csoportjait 

 Legyen rálátása a Magyarországra betelepült nemzetiségek helyzetére 

 Tudja elhelyezni a Kárát-medencén belül Magyarország táji, nemzetiségi csoportjait  

 Ismerje fel a tájegységek közötti hasonlatosságokat és különbözőségeket 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 A 2004-05-ös tanévtől belépő új diákok része művészeti alapvizsga letétele. 

 

Továbbképző kilencedik évfolyam 
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Feladat: 

Ismertesse meg a tanulóval: néprajztudomány tárgyát, eszközeit, a tananyagban 

szereplő népszokásokat, ezek eredetét, továbbélési lehetőségeit. 

Fejlessze: közösségi kapcsolatait, általános műveltségét, koncentráló képességét, 

ízlését, kritikai érzékét. 

Ösztönözze: néprajzi és kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására, gyűjtési 

lehetőségek kihasználására,rendszeres múzeumlátogatásra. 

Tegye nyitottá a folklór iránt. 

 

Tananyag: 

Munkavégző ünnepek: 

 A paraszti munkafolyamatok lezárásának ünnepei 

 Aratáskezdés- június 29. Péter – Pál. Július 2. Sarlós Boldogasszony  

 Aratókoszorú 

 Felvonulások, aratóbál 

Szüret 

 Kezdési ideje helyi törvények alapján 

 Szüreti koszorú, bál, díszes külsőségek 

 Tokajhegyalja: Bacchus, kapáscéh, kádártánc 

Leányvásárok 

 Gesztenyeszüret idején – Baranya Sárközben 

 Házasságszerző alkalmak 

Szent Mihály nap, szeptember 29. 

 Szezonra szerződött bérmunkások elszámolási és újrafogadási ideje. 

 Bálok  

 Időjóslás 

Vendel-nap, október 20. 

 Nyugati területeken juhászok ünnepe. 

Dömötör-nap, október 26. keleti területeken juhász újév. 

Disznótorok 

 Adventben, többnyire András-nap körül. 

 Családi, szűkebb körű mulatság 

 Nyársdugás 
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 Maszkajárás 

 

Követelmények: a tanuló a tanév végén 

 Ismerje a nyári és őszi munkavégzéshez kapcsolódó szokásokat. 

 Ismerje a betakarítások ünnepeinek kezdő és végző napját, illetve ezek ünnepeit. 

  Tudja a házasság szerző szokásrendeket. 

 Ismerje a jeles napokhoz kötődő időjóslásokat. 

 Ismerje a családi ünnepek megtartásának szokásait. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

Továbbképző tizedik évfolyam 

Feladat: 

Ismertesse meg a tanulóval: néprajztudomány tárgyát, eszközeit, a tananyagban 

szereplő népszokásokat, ezek eredetét, továbbélési lehetőségeit. 

Fejlessze: közösségi kapcsolatait, általános műveltségét, koncentráló képességét, 

ízlését, kritikai érzékét. 

Ösztönözze: néprajzi és kultúrtörténeti ismereteinek gyarapítására, gyűjtési 

lehetőségek kihasználására,rendszeres múzeumlátogatásra. 

Tegye nyitottá a folklór iránt. 

Készítse fel a tanulót a művészeti záróvizsga letételére. 

 

Tananyag: 

Társadalmi kultúra: 

 Osztályok, rétegek 

 A család szerkezete 

 A társas élet 

Anyagi kultúra 
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 A magyar településrendszer 

 Magyar népi építkezés 

 Gyűjtögetés 

 Halászat 

 Vadfogás 

 Méhészet 

 Földművelés 

 Állattenyésztés 

 Táplálkozás 

Szellemi néprajz 

 Népi világkép 

 Népmese 

 Monda, anekdota,  

 Szólások, közmondások 

 Ballada, népdal 

 Népzene 

 Kalendárium 

 Az emberi élet fordulói 

 

Követelmények: a tanuló a tanév végén adjon számot a  

 Paraszti társadalom rétegződéséről, hierarchiájáról. 

 A nagycsaládok felépítéséről, az egyének által elfoglalt helyéről.  

 Kihalóban lévő paraszti mesterségekről. 

 A szellemi kultúra felosztásáról. 

 Ismerje a népi kultúra irodalmi megjelenését. 

 Tudjon előadni önállóan – típusonként – egy-egy alkotást. 

 

Magasabb évfolyamba lépés /záróvizsgára bocsátás/ feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 
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Tánctörténet 

 

A Tábláb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjában rögzítette, 

hogy a részletes oktatási nevelési feladataiban a Dr. Szüdi János főszerkesztésével 

készült „Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja” című 

kiadványban leírtakban követi. 

/ROM-SULI Mogyoród, 1998., pp. 194., 285-288/ 

A hivatkozott műben megfogalmazott cél- és feladatrendszert Intézményünk az alábbi, 

tanszakra és évfolyamokra bontott tevékenységek elvégzésével valósítja meg, amely a 

művészeti alapvizsga követelményeit is tartalmazza. 

 

Óraterv:  a néptánc tanszaknál leírtak szerint 

 

Általános fejlesztési követelményei: 

 

A tánctörténet oktatásának célja, hogy a tanulókat szakmai ismeretekre alapozva 

ismertesse meg az egyetemes és tánctörténeti folyamatokkal, a táncművészet 

kimagasló alkotó egyéniségeinek munkáságával, a táncirodalom néhány alapvető 

művével, továbbá fejlessze ízlésüket és ösztönözze őket arra, hogy a táncművészet értő 

és élvező befogadójává váljanak 

Ösztönözze a diákokat: 

 A rendszeres társasági és színházi táncesemények látogatására 

 Az iskolán kívüli tánceseményeken való részvételre  

 A rádió és televízió táncos-témájú műsorainak figyelemmel kísérésére 

 

Tudatosítsa a tanulóban: 

 A tánctörténeti ismeretek fejlesztik a személyiségét, az ízlését és fogékonyságát 

általában a művészetek, különösen az előadóművészetek iránt. 

 

Továbbképző hetedik évfolyam 
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Feladat: 

Ismertesse meg a tanulóval a: tánc közhasznú és művészi formáit, a tananyagban 

szereplő tánctörténeti korok jellemzőit, a színpadi tánc kialakulásának korszakait, az 

egyetemes és magyar tánctörténet – a tananyaghoz kapcsolódó – művészeit, alkotóit. 

Alakítsa ki  a tanulóban az esztétikai érzéket, a művészetek befogadására nyitott 

attitűdöt, fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

Fejlessze a nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságot, képzelőerőt, vizuális 

memóriát és a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek iránti érzékenységet. 

Ösztönözzön rendszeres színházlátogatásra, táncos témájú műsorok figyelésére, táncos 

eseményeken való részvételre. 

Tananyag: 

A köznapi és művészi mozgás 

 Életfunkciós mozgások 

 Speciálisan szabályozott mozgások 

 Hétköznapi kifejező mozgások 

Közhasznú és művészi tánc 

 Primitív törzsi táncok 

 Társasági táncok 

 Karaktertáncok 

 Autonóm táncművészet 

 Absztrakció 

 Tartalom és forma egysége 

A tánc és társművészetek 

 Tánc és zene kapcsolata 

 Képi jelleg – zenei mozgás 

 Szórakoztató művészet 

A tánctörténet főbb korszakai 

 ősművészet 

 ókor: Egyiptom, India, Kína,Japán,Görög, Római 

 középkor: udvari balett kialakulása 

 reneszánsz:  

 barokk:  

 klasszicizmus: Noverre, Vigano. 
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Követelmények: a tanuló a tanév végén 

 Tudja meghatározni a tantárgyhoz kapcsolódó fogalmakat. 

 Ismerje a művészeti ágak egymásra hatását. 

 Ismerje a műfajok összefonódását és elkülönülését. 

 Tudja a művészi tánc kialakulásának állomásait, jelentősebb alkotóit. 

 Ismerje a stíluskorszakok jellemző vonásait. 

                   a klasszicizmusig. 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

 

Továbbképző nyolcadik évfolyam 

 

Feladat: 

Ismertesse meg a tanulóval a: tánc közhasznú és művészi formáit, a tananyagban 

szereplő tánctörténeti korok jellemzőit, a színpadi tánc kialakulásának korszakait, az 

egyetemes és magyar tánctörténet – a tananyaghoz kapcsolódó – művészeit, alkotóit. 

Alakítsa ki  a tanulóban az esztétikai érzéket, a művészetek befogadására nyitott 

attitűdöt, fogékonyságot a múlt és a jelen értékeinek befogadására. 

Fejlessze a nem verbális megnyilvánulások iránti fogékonyságot, képzelőerőt, vizuális 

memóriát és a tánc komplexitásából adódóan a társművészetek iránti érzékenységet. 

Ösztönözzön rendszeres színházlátogatásra, táncos témájú műsorok figyelésére, táncos 

eseményeken való részvételre. 

Készítsen fel a művészeti záróvizsgára. 

 

Tananyag: 

Romantikus balettek: 
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 olasz – Taglionik és Grissi majd Blasis munkássága /Szilfid/ 

 francia – Perrot munkássága /Giselle/ 

 osztrák – Elssler /Sánta ördög/ 

 Exelsior – revüszínház megjelenése 

 Orosz – Valdberg, Didelot, Petipa /Új Werther, Rómeó és Júlia. Ruszlán és Ludmilla, 

A fáraó leánya,/ 

Klasszikus balettek 

 Petipa – Csipkerózsika, Hattyúk tava. 

 Isidora Duncen és Dalcroze hatása 

 Gyegilev – Fokin /Hattyú halála/ 

 Nyizsinszkij /Egy Faun délutánja/ 

 Nyizsinszka /jazz és blues elemek / 

 Modern irányzatok: Isidora Duncen és Dalcroze hatása 

 Kurt Jooss, Bejart, Martha Graham, José Limon, Cunningham. 

 Madzsar Alíz, Lábán Rudolf, Szentpál Olga és Mária 

Folklorizmus: 

 A magyar néptánc megjelenése a színpadon 

  Berzsenyi, Batsányi, Csokonai = a kezdetek 

 1930-as évek – Gyöngyösbokréta – Paulini Béla 

 Molnár István 

 II. vh után: Krizsán Sándor, László Bencsik Sándor, Rábai Miklós 

 Martin György,  

 Pesovár Ernő, Tímár Sándor, Györgyfalvai Katalin, Kricskovics Antal, Novák Ferenc 

 Nagy Albert, Foltin Jolán, Kardos László 

 Zsuráfszky Zoltán, Farkas Zoltán, Janek József.   

 

Követelmények: a tanuló a tanév végén 

 Tudja a művészi tánc kialakulásának állomásait, jelentősebb alkotóit. 

 Ismerje a stíluskorszakok jellemző vonásait, alkotóit – a klasszicizmustól. 

 Legyen tisztában a modern stílusirányzatokkal. 

 Ismerje a néptánc színpadi megjelenésének állomásait, alkotóit. 

 Ismerje a néptánc fennmaradásának és tovább élésének lehetőségeit a mai 

társadalomban. 
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Magasabb évfolyamba lépés /záróvizsgára bocsátás/ feltételei: 

 A tanórák legalább 70 %-ának látogatása 

 Az évfolyamra előírt tananyag elsajátítása 

 A félévi és év végi vizsga letétele /vizsgakiállítás, vizsgaelőadás/, mely alól 

mentességet a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint adni. 

 A követelményeken megfogalmazott tananyag legalább elégséges szintű ismerete. 

 

 

 

2.3 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 

 

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 kifejező eszközök 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, 
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- tanulmányok, szabadkézi vázlatok, makettek, modellek készítésére, 

- tervezésre, konstruálásra, 

- a kifejezési technikák, a tárgykultúra anyagainak ismeretére, 

- eszközhasználatra, anyagalakításra, 

- a baleset- és munkavédelmi előírások betartására, 

- tárgykészítésre, környezetformálásra, a kézműves tevékenységek gyakorlására, 

- a jelentés, az esztétikum felismerésére, értelmezésére, 

- a rendeltetés - a szerkezet, a tartalom és a forma összefüggéseinek felfedezésére, 

- a mindennapok, a természet szépségének, a művészetek, a műalkotások 

befogadására, 

- a vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére, 

- a műelemzési eljárások alkalmazására. 

Tegye lehetővé a néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését. 

Alakítsa ki a tanulóban az esztétikum iránti igényt, 

- az esztétikai élményképességet, 

- az alkotó magatartást és ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat. 

Fejlessze a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget. 

 

 

 

 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Vizuális alapismeretek 4 4           

Rajz-festés-mintázás   2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 

Műhelyelőkészítő   2 2         

Műhelygyakorlat     1 1 1 2 2 2 2 2 

Szabadon választható             

Összesen: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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A rajz-festés-mintázás és a műhelygyakorlatok óraszáma 1-3 vagy 3-1 arányban 

átcsoportosítható. Az előképzőt a tanulóknak nem kötelező elvégeznie. 

 

A képzés tanszakai, tantárgyai 

Vizuális alapismeretek 

- Az előképző komplex művészeti tantárgya. 

Kötelező tantárgyak 

- Rajz-festés-mintázás. 

- Műhely-előkészítő, műhelygyakorlat. 

Kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai: 

- Képzőművészet: grafika, festészet 

- Iparművészet: fotó-videó, kerámia, tűzzománc készítő, kézműves, makett-és 

        papírtágykészítő 

 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. 

Kötelező tantárgy 

Rajz-festés-mintázás 

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, 
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= 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, 

- a 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 és azok ábrázolási konvencióit, 

- a művészettörténet nagy korszakait. 

A tanuló legyen képes 
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- 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. 

Alapfok 1. 

Célja 

Ahhoz, hogy a tanuló a világról szerzett tapasztalatait vizuálisan is meg tudja 

fogalmazni, játékosan meg kell ismertetni vele a vizuális kifejezés eszköztárát, 

technikáit. A vizuális alkotások bemutatásával, a hagyományok megismertetésével, a 

világról való ismeretek bővítése a tanulók számára kedves lények, a mesék és játékok, 

az épített környezet megjelenítése által történik. A tanulók a meghallgatott meséket 

illusztrálhatják. Virág- és terménybábokat készíthetnek A bábjelenetekhez, 

történetekhez díszleteket készíthetnek. 

Megismerhetik a tuskimosás, a monotípia, a viaszkarc, a papírdúc, a papírkivágás és 

hajtogatás technikáit. 

A tanulóknak mindehhez ismereteket kell gyűjteniük az őket körülvevő világ 

formakincséről, fény- és színhatásairól, az élő és élettelen természet, az épített, a 

kulturális környezet elemeiről, a vizuális kommunikáció legegyszerűbb közlési 

módjairól, a vizuális művészet jellemző sajátságairól, a köznapi és a művészi szépről. 

Felhasznált műalkotások: 

Őskori barlangrajzok, poentilista képek, Victor Vasarely vonalas jellegű képei, 

tájházi, népi eszközök, viseletek eredeti megtekintése 

Alapfok 2. 

Célja 

A második évfolyamos tananyag elsajátításának célja az élő természetről való 

ismeretek gazdagítása. A tanulók megfigyelhetik a természet körforgását. A természet 

és a tanuló kapcsolatát helyezi a vizuális megismerés, vizsgálódás középpontjába. 

Először a növényvilág vizuális feldolgozásával foglalkoznak, nyomatokat 

készíthetnek, majd a vizsgálódás iránya az állatvilág felé terelődik. A népművészetben 

sokféle átírási módot ismerhetnek meg. Végül az ember vizuális megismerésére portré 
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megjelenítése, mozdulatvázlatok készítése. Szerezzenek ismereteket a formák 

tulajdonságairól, mozgásáról; az élő természet fény-, szín-, tér- és időviszonyairól, a 

térben való tájékozódásról és a téralakításáról, a vizuális közlési nyelv újabb elemeiről, 

a színek, formák átírásáról, a műalkotásokból felénk sugárzó érzelmi hatásokról, az élő 

természethez fűződő hagyományokról. 

Felhasznált műalkotások: 

Egyiptomi képek, farsangi népszokások, épületek megtekintése, múzeum-látogatás, 

életfa motívum megjelenítése, népmesék, legendák, mítoszok 

Alapfok 3. 

Célja 

Az alapfok harmadik évfolyamában az élettelen természet és az ember kapcsolatát 

helyezzük a vizsgálódás középpontjába. 

Bevezető feladatként a világegyetemről való ismeretbővítést tűzzük célul. Először a 

csillagok és bolygók keletkezésével, a keletkezéshez kapcsolódó eredetmondákkal 

ismerkedhetnek meg, majd a Tejútrendszer, a Nap és a Hold kerül sorra. Játékosan 

feldolgozhatják az égitestek mozgását. Ezután térünk rá a közvetlen élettér, a 

földfelszín, a szervetlen világ anyagainak vizsgálatára. Nem marad ki a tűz, a fény és 

az árnyék vizsgálata sem. 

Foglalkozhatnak a meleg és a hideg színekkel, a kontrasztok és a dekoratív átírások 

szerepével. Faktúrákat képezhetnek, agyag- és homoképítményeket emelhetnek, 

játékos papírplasztikákat, kavics- és papírmasé szobrokat, árnybábokat, napórát, 

szélkereket készíthetnek. Múzeumot látogathatnak, alkotásaikból kiállítást 

rendezhetnek. 

Szerezzenek ismereteket az élettelen természet jelenségeiről, gazdag formakincséről, a 

formák tulajdonságairól, színvilágáról, a természetben lezajló változásokról, az 

anyagok alakíthatóságáról, az élettelen természet műalkotásokban való 

megjelenéséről. 

Felhasznált műalkotások: 

Művészeti albumok: Mezopotámia, Római- birodalom, Görögország 

Teremtésmítoszok: Gilgames eposz, görög mitológia 

Alapfok 4. 

Célja 

 A negyedik évfolyamos tantervi program segítségével a tanulók megismerhetik az 

élő- és az élettelen természet kapcsolatát, az ember létezésének feltételét jelentő 
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környezetet képi, plasztikai tanulmányokon keresztül. Megfigyelhetik az évszakok 

változó forma- és színvilágát. Az évszakokhoz kötődő hagyományokat, például a 

kiszebáb készítését. Óriásképen rögzíthetik a megszerzett ismereteket. Használhatják a 

komplementer színeket, hogy a tanulók megérezzék a természet és ember harmonikus 

együttélésének, a természet védelmének fontosságát. Szerezzenek ismereteket a 

formák tulajdonságairól, fény-, szín- és térviszonyairól, a térben való tájékozódásról és 

a téralakításról, a színek, formák átírásáról, a vizuális közlési nyelv újabb elemeiről, az 

élő és élettelen természethez fűződő hagyományokról. 

Legyenek ismereteik a formák különböző tulajdonságainak, funkcióinak, nézeteinek, 

színének vizsgálatáról, a műalkotásokban megjelenő természet alkotta formákról. 

Felhasznált szakirodalom:  

J. Itten: Színkontrasztok 

Művészeti album Ókeresztény kortól a XX. század elejéig 

Biblia, Arthus- mondakör, Mahabharáta- Szávitri története, Csodaszarvas monda 

Alapfok 5. 

Célja 

Az ötödik évfolyamos tantervi program a természet és az ember kölcsönhatásával, az 

építészet szerepével, anyagaival, az építkezéshez fűződő hagyományokkal, az épületek 

fajtáival, a középületek funkciójával, a szakrális építmények jellemzőivel, a lakás, az 

otthon iránti elvárás tényezőivel, a népi építészet hagyományaival foglalkozik. A 

tanulók megfigyelhetik az épületek formáit, tömegét, tagolását, díszítését; a várfalak, 

kapuk, kerítések funkcióit; a formán megjelenő díszítmények szerepét. Tervezhetnek 

házakat, szobákat, készíthetnek lakásdíszeket, használati és dísztárgyakat. 

Legyenek képesek az épített környezet formáinak, színének, nagyságviszonyainak, 

szerkezetének, térbeli viszonyainak ábrázolására. 

Értsék az épület, építmény funkcióit, esztétikáját, a műalkotás szerepét a tájban és az 

épített környezetben. 

Ismerjék a hagyományos népi építészetet, legyenek jártasak megfigyelésében. 

Tudják az építkezés elemeit, meghatározó tényezőit. Készítsenek maketteket, valamint 

a berendezéshez kapcsolódó hagyományos tárgyakat. 

Alkalmazzanak szubjektív kifejezési módokat a térkonstrukciók és a képi 

megjelenítések során. 

Tudjanak megjeleníteni elképzelt és épített környezetet, bizonyos formákat 

leegyszerűsíteni, átírni, az épített környezetben megjelenő mozgásokat ábrázolni. 
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Alapfok 6. 

Célja 

A hatodik évfolyamban elsősorban az ember és az őt körülvevő természet, a közvetlen 

környezet, a lakóhely vizuális megismerését helyezi a vizsgálódás középpontjába. 

A tanulók a vizuális eszközökkel figyelik meg, dolgozzák fel a szülőföld tájait, 

éghajlatát és állatvilágát. Feltárják a lakóhely történetét, hagyományait. Foglalkoznak 

a természetvédelem és műemlékvédelem fontosságával. Rajzos feldolgozásokkal 

mutathatják be a környéket. Tájképeket, csendéleteket, életképeket festhetnek, 

ábrázolhatják az építészet és az öltözködés hagyományait. Elemezhetik a környék 

formáit, tárgyait, magyarázó rajzokkal, folyamatábrákkal szemléltethetik a környezet 

változásait. Tájékoztató táblákat, információs jeleket, útvonalrajzokat, térképeket, 

plakátokat készíthetnek. 

Legyenek képesek összetett természeti és mesterséges tárgyak arányainak, 

szerkezetének, formai sajátosságainak, színének megfigyelésére, karakteres 

ábrázolására síkon és térben, önálló piktogramok, emblémák, információs táblák 

megalkotására, alaprajzot, útvonalrajzot, metszetrajzot olvasni, készíteni. 

Jelenítsék meg a teret és térformákat a távolsági viszonylatoknak, a nézőpontnak, a 

térmélységnek megfelelően. 

Alkossanak szubjektív módon képeket mindennapi életükkel kapcsolatos 

eseményekről, illusztráljanak zenei, irodalmi műveket. 

 

Felhasznált szakirodalom: 

Művészeti albumok: Az izmusok 

 

Műhelyprogram 

A műhelyprogram célja  

Az alapfok rajz- festés- mintázás műveltséganyagára építve olyan műhely-gyakorlat 

kialakítása, amely erősíti, kiegészíti a fenti tantárgyakban megszerzett ismereteket, 

jártasságokat, képességeket és gyakorlati tevékenysége által lehetőséget teremt a 

tárgyalkotásra, környezetalakításra. 

Olyan tárgyformáló tevékenység megvalósítása, amelyben fejlődik a kreatív tervező 

képzelet, az esztétikai érzék, a manuális- és tárgyalkotó készség. 

A műhelyprogram feladata, hogy ismertesse meg a tanulót 

 a választott műhelytevékenység - anyagaival, eszközeivel, 
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 a tárgykészítéshez szükséges tervezési folyamatokkal, 

 a tárgykészítés alapműveleteivel, technikáival, munkavédelmével, 

 a díszítés eszközeivel, lehetőségeivel. 

A műhelymunka módszere: A gyermek alkotóképessége- életkori sajátosságánál 

fogva- legjobban játékos tevékenységgel alakítható. Olyan helyzetekre és 

gyakorlatokra van szükség, amelyek a gyermek kíváncsiságát, játékosságát, 

önállóságát, sablonoktól eltérő attitűdjét, sokirányú érdeklődését, érzékenységét, 

beleélő készségét megmozgatják, melyek elősegítik az élmények, az információk, 

tapasztalatok, ítéletek gazdagodását, az esztétikai érzékenység kifinomodását, 

önkifejező, problémamegoldó képesség kifejlődését.  

 

Festészet tanszak 

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), 
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- 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, 

computer-grafika) 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 

(videófestészet, 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. 

Fotó-video tanszak  

 

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. 

Ismerje meg a fotózás és videózás eszközeit, anyagait. Tudja önállóan a helyes 

nézőpontot kiválasztani, az expozíciót meghatározni és komponálni. 
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A képzés ideje: 12 év 

Kötelező tantárgy: rajz-festés-mintázás 

Kötelező műhelygyakorlat: fotó-videó 

 

A fotó-video műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a 

tanuló 

- ismerje meg a fényképezés és a mozgófilm-készítés történetét, az amatőr célokra 

ma  használatos fotó-video 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-video 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 

 aborfelszerelések), 

- 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; video: 

 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 eszközei és vegyszerei, 

- 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 
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- 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. 

Video 

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 
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- 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 grafikai műhelygyakorlat célja az egyedi és a sokszorosított grafikai eljárások 

megismerése. 

A grafika két fő területének a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenységnek a 

megismertetése. 

A grafikai műhelygyakorlat célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a tanulók: 

ismerkedjenek meg a szükséges elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, 

sajátítsa el a grafikai munkához szükséges technikai eszközök használatát, 

ismerkedjen meg a grafika lehetőségeivel és korlátaival (sokszorosítható grafika, 

reklámgrafika…), 

tudja kiválasztani és alkalmazni az egyéniségének megfelelő grafikai technikákat, 

ismerje a szaknyelvet, 

legyen tájékozott a grafika művészettörténetében, 

tevékenységében váljon önállóvá, 

legyen nyitott az új médiumok megismerésére (számítógép), 

felkészültsége legyen alkalmas arra, hogy tanulmányait szakirányban tovább 

folytathassa. 

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

ismertesse meg: 
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 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 művészeti elemekkel 

(pont, vonal…), 

 a képépítés törvényszerűségeivel, 

 a színelmélet alapjaival. 

A grafikai műhelygyakorlat feladata, hogy a tanulóban: 

 fejlessze ki a feladatok elvégzéséhez szükséges önálló, kreatív, alkotói módszert, 

 alakuljon ki véleménynyilvánítási igény és képesség, 

 alakuljon ki a készített mű esztétikus megjelenítésének képessége 

 

Követelmények 

Az alapfok végén a tanuló ismerje: 

 a képépítés alapvető szabályait, 

 a tanult grafikai technikákat, ezek továbbfejlesztési lehetőségeit és korlátait, 

 az egyedi és a sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási 

eljárások – sokszínű technikai lehetőségeit, 

 a grafika történeti és technikai lehetőségeit, 

 a nyomtatásra és dúckészítésre alkalmas papírfajtákat, linó és fém anyagokat. 

Legyen képes: 

 az eddig megismert grafikai technikák alkalmazására, 

 vázlatkészítésre, motívumgyűjtésre, feldolgozásra, átírásra, dúcra dolgozásra, 

 az egyedi és a sokszorosított grafika – különösen a megismert magasnyomási 

eljárások – sokszínű technikai lehetőségeinek alkalmazására, 

 esztétikus képi megjelenítésre. 

 

Makett- és papírtárgykészítő tanszak 

A makett és papírtárgy műhelymunka tanításának célja 

- az anyagi minőségek, esztétikai értékek iránti fogékonyság fejlesztése,                            

- a tanulók problémaérzékenységének, manuális készségének és igényességének 

 kialakítása,                                                                                                                           

- a tanulók mesterségbeli tudásának megalapozása. 

A műhelymunka célja, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan 
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- olyan alapozó és speciális ismeretek nyújtása, amelyek elsajátítása és begyakorlása 

révén a tanuló képes lesz a papírból önálló tervező és kivitelező munka révén 

művészi tartalmú alkotásokat létrehozni, 

- az anyag széles körű 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 

kivitelezésére, bemutatására, 

- a véleménynyilvánítás igényét és képességét, 

rendszeres, céltudatos gondolkodást, készséget a gazdaságos megoldások keresésére. 

 Követelmények 

A tanuló az alapfok végén ismerje a papír történetét, gyártási folyamatát, eszközeit, 

- a papírfajtákat, azok tulajdonságait, felhasználási lehetőségeit, szabványos méreteit  

- a papírmegmunkálás eszközeit, 

- a munkafolyamatok sorrendiségének jelentőségét, - a gyakorlatban elsajátított 

technika hibalehetőségeit, törekedjen ezek elkerülésére,  és tudja a jelenségek 

magyarázatait, 

- néhány tárgy elemzésén keresztül a forma és funkció jelentőségét, 

a forma és díszítmény szerepét, törekedjen ezek egységének a megteremtésére, 

- a betűírás történetét, a betűtípusokat, 

- néhány papírjáték készítését, használatát, 
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- 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. 

A tanuló legyen képes 

- a tanult elméleti és gyakorlati ismereteit alkotó módon alkalmazni, 

- az eszközök rendeltetésszerű használatára, 

- gyakorlati tapasztalatai birtokában egyszerűbb tárgyakból variációsorozatot 

 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 papír felhasználásával, megmunkálásával kapcsolatos tipikus feladatokat, 

feladatcsoportokat és azok megoldási lehetőségeit, 

- 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 követelményeit,- 

 a jelentésre, rendeltetésre utaló formai jellemzőket történeti és kortárs tárgyakon, 

- a papír szakszerű tárolásának feltételeit, 

- a papír konzerválásának és restaurálásának anyagait, eszközeit és műveleteit. 

A tanuló legyen képes a feladatok megoldásához szükséges rajzi, tervezési és 

műhelyrajzok értelmezésére, 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, 
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- a művészeti háttér és elméleti ismeretek integrálására, alkalmazására a feladat 

megoldásában, a pozitív esztétikai minőségeket környezetében felismerni, 

- a feladat megoldásával kapcsolatban kreatív módon ötletekkel, elképzelésekkel   

   előállni, azok mellett érvelni 

Grafika tanszak 

 

 

Évfolyamok száma: 1-6 évfolyam 

 

Főtárgy: Rajz-festés-mintázás 

 

Kötelező tárgy: Grafika 

 

Kötelezően választható tárgy: Művészettörténet 

 

Választható tárgy: Népművészet 

 

 

A grafika műhelyprogram célja, feladata 

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, 
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- 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, 
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- klasszikus sokszorosított grafikai faximile reprodukció készítésére, 

- önálló gondolatokkal és képi világgal bíró illusztrációk létrehozására, 

- kiállításra alkalmas munkák alkotására. 

 

 

 

 

Kerámia tanszak 

 

 

Évfolyamok száma: 1-6 

 

Főtárgy: Rajz-festés-mintázás 

 

Kötelező tárgy: Kerámia 

 

Kötelezően választható tantárgy: Művészettörténet 

 

Választható tantárgy: Népművészet 

 

A program célja, feladatai 

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 formáival, 

 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 

 

Az alapfok végén a tanuló ismerje: 

 a kerámiakészítés alapjait – a felhasznált anyagok tulajdonságait, a készítés 

technológiáját, 

 a forma és díszítmény összhangjára vonatkozó esztétikai követelményeket, a 

kerámiatörténet fontosabb állomásait, 

 a legfontosabb munkavédelmi tudnivalókat, 

 

Legyen képes:  
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 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. 

 

Kézműves tanszak 

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, 
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- 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.  

 

Tűzzománckészítő tanszak 

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, hogy a vizuális neveléssel párhuzamosan a 

tanulót ismertesse meg 
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- a zománcművészet sajátos nyelvével, kifejező eszközeivel, 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. 

A tűzzománcozó műhelymunka feladata, hogy alakítsa ki 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 faktúra képzésre, 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, 
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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. 

 

 

2.4 SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZETI ÁG 

 

 

Színjáték tanszak  

 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy: Drámajáték 

Színjáték 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

3 

 

3 

Kötelező tárgyak:  

Beszédgyakorlatok 

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

 

Mozgásgyakorlatok 1  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     

Kötelezően válaszható tárgyak: 

Vers és prózamondás 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon választható             

Összesen: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

    

Főtárgy: 

- drámajáték (2) +(1-6. évfolyam) 

- színjáték (7-10. évfolyam) 

Megjegyzés: A főtárgy neve ott és akkor változik, amikor 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 
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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), 

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) 

 

A színházművészet tanszakon  

az előképző 1-2. évfolyamán a szabadon választott tantárgyak: 

  gyakorlatok 1 – 1 óra 

  gyakorlatok 1 – 1 óra  

Az alapfok1-6. évfolyamán a kötelezően választott tantárgyak: 

 Vers-és prózamondás:     1-1 óra 

A továbbképző évfolyamain nem választunk tantárgyat, de a kiemelkedően tehetséges 

növedékekkel a tehetséggondozás keretében tovább foglalkozunk, illetve szülői kérésre 

térítési díj ellenében vállaljuk a választható tantárgyak közül azokat, amelyeket a szülők 

választanak.  

 

 

 Bábjáték tanszak 

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): 
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- 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 tantárgyai és azok óraszámai 

figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, 

képző- és iparművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag 

meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

  

 

Drámajáték 

 

A tantárgy tanításának célja 

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. 
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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 elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- figyelmük tudatos összpontosítására, fegyelmezett feladatvégzésre, 

- társaik, önmaguk 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, 

- tiszta és kifejező verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokra, 

- pontos és érzékletes szerepjátékra társaikkal és egyénileg, 

- kreatív dramatizálásra, a dramatizálás alapvető eszköztárának önálló alkalmazására, 

- saját testük, mozgásaik, illetve a tér és a térben mozgó társak differenciált és pontos 

érzékelésre, 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 ötleteik, gondolataik 

kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének előkészítésében. 

 

Ismerjék 

- a saját testük adta lehetőségeiket, illetve érzékszerveik hatékonyságát, 

- a különböző verbális és gesztusnyelvi megnyilatkozásokat, illetve saját eszköztáruk 

ezirányú fejlettségének mértékét, 

- a különböző, szerepjátékokban alkalmazható mozgásformákat, illetve saját 

eszköztáruk ez irányú fejlettségének mértékét, 

- figyelmük tudatos összpontosításának szerepét és módját, a fegyelmezett feladatvégzés 

feltételeit, 
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- társaik, önmaguk 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, kortársaikkal és másokkal való 

kapcsolatukban, 

- 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 adta lehetőségeit, 

- a megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazásának lehetőségeit saját 

ötleteik, gondolataik kidolgozásában, illetve egy kötött drámai szöveg megjelenítésének 

előkészítésében. 

 

Színjáték 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

 

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. A főtárgy oktatása során 

törekednünk kell arra, hogy a munkát a lehető legnagyobb mértékben a tanulók - 

többségükben tizenéves fiatalok - adottságaihoz és képességeihez igazítsuk; ne 

feledkeznünk meg arról, hogy nem felnőtt színinövendékekkel, hanem kamaszkorú 

fiatalokkal dolgozunk. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a képzéssel szemben 

ne lennének tartalmi és formai vonatkozású minőségi követelmények. Feladata tehát, 

hogy 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 

 



 101 

A továbbképző elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- 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, 

- a rendezői instrukciók mentén végzett munkára, 

- a valóságon keresztül értelmezni a színházat, illetve a színházon keresztül a valóságot. 

Ismerjék a drámai/színházi konvenciókat, azok alkalmazását, 

- az alapvető színházi szakkifejezéseket, 

- 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. 

 

Beszédgyakorlatok 

 

A tantárgy tanításának célja, feladata 

 

A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, 

természetessé válásához és maradásához, az adottságaiknak és a képességeiknek 

megfelelően - dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt - könnyen érthetővé és 

élvezhetővé fejlesztéséhez.  

 

Feladata, hogy az ismeretanyag elsajátításával ismerjék meg a mindennapi élet és a 

színpadi beszéd különbségeit. További feladata, hogy a színpadi beszéd elsajátításán 

kívül könnyebben, felszabadultabban tudjanak a hétköznapi beszédben is 

kommunikálni. 
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Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók 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 durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére mások és a saját 

beszédükben. 

Ismerjék 

- 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. 

A tantárgyi program elvégzését követően a tanulók legyenek képesek (az előbbieken 

kívül) 

- ismert karakterek hangzásának hiteles létrehozására, 

- dramatikus és színpadi munkájukban az e tantárgy keretében tanultak alkalmazására. 

Ismerjék (az előbbieken kívül) a beszéd dallamának változatait és kifejező hatását, 

- a beszéd váltásait (erő, magasság, tempó), 

- szövegek tagolásának, földolgozásának lehetőségeit. 

Mozgásgyakorlatok 

 

A tantárgy tanításának célja és feladata 

A tantárgy tanításának célja a tanuló felkészítése, illetve alkalmassá tétele a csoportos 

dráma- vagy színjáték foglalkozásokon történő részvételre, 

- alapvető technikai elemek, a bemelegítés részeinek és folyamatának elsajátíttatása és 

elméleti megismertetése, 

- a próbaállapot elérése csoportkohéziós, speciális mozgásos feladatok, illetve 

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. 

Feladata, hogy a tanulók készüljenek fel az önálló, saját képességei által megkívánt 

tréning elvégzésére, 
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-a különleges, speciális feladatok elvégzésére. 

Követelmények 

Az alapfok elvégzését követően a tanulók legyenek képesek 

- a mozgástréning gyakorlatainak koncentrált és pontos elvégzésére, 

- a megfelelő próbaállapot elérésére a tréning gyakorlatainak végrehajtása során, 

- általános bemelegítés megtervezésére és levezetésére. 

Ismerjék a bemelegítés menetének élettani hatásait, 

- a gyakorlatok egymásra épülésének logikai menetét, lehetőségeit, 

- a különböző gyakorlattípusok egymás mellé rendelésének főbb módozatait. 

A tantárgyi program elvégzését követően a tanulók legyenek képesek (az előbbieken 

kívül) 

- egy adott színházi feladatnak megfelelő mozgástréning összeállítására, körültekintő 

levezetésére. 

Ismerjék a mozgástechnikai tréning fontosabb irányzatait, tréningstílusokat, 

- a mozgástechnika tréning szerepét a megfelelő próbaállapot elérésében. 

 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTOTT TANTÁRGY 

Vers- és prózamondás 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tantárgy megismertesse a tanulókkal 

- azokat a pódiumon előadható népköltészeti és (különböző stílusirányzatokhoz, 

műfajokhoz tartozó) irodalmi alkotásokat, melyek a mindenkori tanulók 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 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, 
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továbbá ösztönözze a tanulókat arra, hogy 

- műveket válogassanak, irodalmi műsort szerkesszenek, szertartásjátékot 

komponáljanak, 

- faggassák, elemezzék a műveket, nekik és koruknak szóló üzenetet keresvén bennük, 

Feladata, hogy 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 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 hallgatóknak, a közönségnek, 

- a szövegelemzésre és annak megfogalmazására, miért fontos nekik a választott 

alkotás, és mit kívánnak azzal üzenni a befogadónak, 

- 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. 

Ismerjék 

- azokat az irodalmi kommunikációs módszereket, melyeknek segítségével képesek 

megfejteni a sorokba, a sorok közé, a sorok mögé rejtett metaforikus üzeneteket, 

- a lírai és az epikus művek előadásmódjai közötti különbségeket (azok érzelmi-

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 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). 

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. 

 

Bábjáték tanszak 

 
 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy: bábjáték 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

3 

 

3 

Kötelező tárgyak:  

Bábmozgatás 

  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 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        

Kötelezően válaszható 

tárgyak 

 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen: 4-6 4-6 4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

4-

6 

 

 

Bábjáték tanszak 

Főtárgy: 

- bábjáték (2)+(1-10. évfolyam) 

Kötelező tantárgyak 

- bábmozgatás (1-10. évfolyam) 

- bábkészítés (1-6. évfolyam) 
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- 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 tantárgyai és azok óraszámai 

figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág (zeneművészeti, táncművészeti, 

képző- és iparművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok központilag 

meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

 

 

 Bábjáték 

A tantárgy tanításának célja 
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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 

 

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 hallgatók 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 reprodukálására, 

- színpadi szituációnak megfelelő improvizációra, 

- 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, 
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- az alapvető szakkifejezéseket, 

- a főbb báb- és 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 stílusnak megfelelő játékmódra. 

Ismerjék (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. 

Bábmozgatás 

A tantárgy tanításának célja 

Az alapfokú képzés célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulók számára 

tantárgyak, 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 továbbképzés során a hallgatók érdeklődésük és képességeik szerint 

orientálódhatnak az előadóművészet (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, 
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- 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. 

Ismerjék 

- a bábmozgatással kapcsolatos alapvető szakkifejezéseket, 

- az általuk használt bábu felépítését, alkotórészeinek elnevezését. 

A tantárgyi program 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. 

Bábkészítés 

A tantárgy tanításának célja 

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 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, 
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- 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. 

Ismerjék 

- alapvető szakkifejezéseket, 

- 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. 

 

 

 

Beszéd és ének 

A tantárgy tanításának 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 tanulót képessé teszi 

maradandó zenei értékek befogadására, reprodukálására, illetve ezen zenei 

megnyilvánulási formák újrafogalmazásával kreatív zenei tevékenységek folytatására. 
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Követelmények 

A tantárgyi program elvégzése után a tanulók legyenek képesek 

Beszéd 

- hallás alapján fölismerni a követendő és az elvetendő beszédpéldát, 

- a durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerésére mások és a 

  saját beszédükben. 

Ének 

- tisztán énekelni egyénileg és csoportosan, 

- rövidebb zenei részletek hallás után való visszaéneklésére, 

- egyenletes lüktetés mellett kísérettel való éneklésre, 

- rövid zenei részletre mozgáskompozíció rögtönzésére, 

- kötött verses szövegre egyszerű, kis ambitusú dallam létrehozására. 

A tantárgyi program elvégzése után a tanulók ismerjék 

Beszéd 

- a lazító- és koncentrációs játékokat és gyakorlatokat, 

- légző-, hang- és artikulációs játékokat, gyakorlatokat hangokkal, mechanikusan 

sorolható szavakkal, 

- a fejlesztő és kondicionáló beszédtechnikai játékokat, gyakorlatokat. 

Ének 

- a karácsonyi és húsvéti ünnepkör szokásdallamait. 

 

 

3. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI 

SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
 

A minőségi munkát jelentősen meghatározó tényező a megfelelő taneszközök 

kiválasztása és azok alkalmazása.  

A kiválasztás szempontjai a következők: 

- a lehető legjobban igazodjon az iskola tantervéhez, 

- ne legyen megterhelő a szülő számára, 

- tartalmazzon elegendő feladatot a tanulók számára, 

- szövege legyen pontos, szakmailag helytálló, 

- külleme, nyelvezete feleljen meg az adott korosztálynak, 

- legyen továbbadható, több tanévig használható, 
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- legyen könnyen beszerezhető és megfizethető. 

A zeneoktatáshoz szükséges kották és egyéb segédeszközök beszerzését a szülővel 

való előzetes egyeztetés után az iskola a tanuló részére beszerzi.  

Az ajánlott irodalom jegyzéke az egyes tagozatok tanmeneteiben megtalálhatók. Az 

iskola könyvtárat működtet, melyben a művészeti ágak szakmai ellátásához szükséges 

szakirodalom megtalálható. A könyvtár nyitva tartása a tanítást nem zavarhatja, 

ugyanakkor a szakmai felkészüléshez szükséges információhordozók a dolgozók és 

tanulók rendelkezésére állnak. Nyitvatartási ideje a hirdető táblán megtekinthető. 

 

4. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI 
 

4. 1  Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei, tanulói jogviszony 

létesítése, a felvételi eljárás rendje 

 A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel 

vagy átvétel útján keletkezik.  

 A beiskolázás elsősorban a gyermek életkora alapján történik. A tanuló 

jelentkezéséhez, beíratásához a szülők szándéknyilatkozata szükséges (jelentkezési lap 

kitöltése). Az iskolakezdéshez szükséges minimális életkor: 6 év. 

 A felsőbb évfolyamokba jelentkező gyerekek felvételéről a tanév kezdetekor 

szintfelmérés alapján döntünk. 

 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe 

venni: 

17. §. (4) Az alapfokú művészetoktatási intézménybe jelentkezőt bizottság hallgatja 

meg, amelyik javaslatot készít az igazgatónak a kérelem elbírálásához, továbbá arra, 

hogy melyik évfolyamra vegyék fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú 

művészetoktatási intézmény magasabb évfolyamára kéri felvételét, a jelentkezési 

lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti vizsga alapján dönt, az 

alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának az adott évfolyamra 

meghatározott rendelkezései alapján 

  Tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogait ettől 

az időponttól gyakorolhatja.  

  A tanulókat az intézmény által meghatározott és meghirdetett időpontban kell 

beíratni.  
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  Az iskolába felvett tanulók csoportba való beosztásáról a nevelőtestület 

véleményének kikérésével az igazgató dönt.  

 Beiratkozáskor kell bemutatni:  

• a gyermek adatait tanúsító iratokat,   

• a szülő személyi igazolványát,  

•  más iskolából való érkezés esetén az elvégzett évfolyamokat tanúsító 

bizonyítványt,  

4.2 Felsőbb osztályba lépés 

  Az a tanuló, aki sikeresen teljesítette tanulmányi kötelezettségeit, és 

tanulmányait nem szakította meg, felsőbb osztályba léphet. 

 Felmentés vagy más ok miatt a tanuló osztályba tartozása az egyes tárgyak esetén 

eltérhet egymástól. Ezt bizonyítványban és a törzslapon is fel kell tüntetni. 

(Hangszeres tanuló esetén a felsőbb osztályba lépésnél a hangszeres osztályt kell 

figyelembe venni.) 

 A tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítói év közben rendszeresen érdemjeggyel 

értékelik. 

   Az előképzőben félévkor és év végén, az alapfok első évében félévkor és év 

végén, valamint az alapfok 2. évének félévekor a tanuló előmenetelét a pedagógus 

szövegesen minősíti. Az összes többi évfolyamon félévkor és a tanítási év végén 

osztályzattal minősít a pedagógus.  Az érdemjegyekről a tanulót és a szülőt 

rendszeresen értesíteni kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján 

kell meghatározni. Az osztályzatról a szülőt értesíteni kell. 

   A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát 

tehet. Továbbképző évfolyamra csak sikeres művészeti alapvizsgával bocsátható, a 

továbbképző évfolyam elvégzését követően művészeti záróvizsgát tehet. 

 Az érdemjegy, illetve az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.  

 

4.3  A javítóvizsga 

 Főtárgyból és kötelezőtantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén 

a javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakot kell 

kijelölni. 
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 A javítóvizsga napját az igazgató állapítja meg  és az iskola hirdető tábláján teszi 

közzé. 

 A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit 

értesíteni kell. 

 Nem felelt meg a tanuló a javítóvizsgán, ha a tanuló a vizsga napján nem jelenik 

meg. 

 A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani, melynek elnöke az igazgató vagy 

megbízottja, tagjai a szaktanár és még egy lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár. 

 A javítóvizsga eredményét a főtárgy tanára vezeti be a törzslapra és a 

bizonyítványba. A záradékot az igazgató és a főtárgy tanára írja alá, az 

eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik. 

 A javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg. 

 

4.4 Összevont beszámoló 

 Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tagozat (tanszak) vezető tanár 

együttes javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, 

esetleg több osztály anyagából tegyen összevont beszámolót. 

 Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tagozat (tanszak) vezető tanár 

együttes javaslata alapján az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév anyagából 

félévkor összevont (az egész tanév anyagából) beszámolót tegyen. A tanítási órákat 

ebben az esetben tömbösítve kell a tanuló számára biztosítani. 

 A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részben a magasabb osztály 

anyagából kell összeállítani. A kötelező tárgynál a magasabb osztály követelményei 

alapján kell az osztályzatot megállapítani. Összevont beszámolót a tanév végi 

beszámolókkal egyidejűleg vagy az igazgató által megadott időben lehet megtartani. 

 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe 

venni: 

24. § (3) Ha a tanuló egy vagy több évfolyamra megállapított követelményeit egy 

tanévben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a 

tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat 

valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. Ha a tanuló teljesíti 

az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a 
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törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt 

követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni.  

 

4.5 Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 

 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet ide vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe 

venni: 

20. §. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanítási órák egyharmadát 

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

érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az 

osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma 

meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett az értesítési 

kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév 

végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. 

 Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem 

tudja, az igazgatótól kérheti, hogy tanulmányait a következő tanévben ugyanannak az 

osztálynak a tanulójaként folytathassa. 

Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A bizonyítványba és a törzslapra a 

fenti tényt be kell jegyezni. (Záradék szövege: Osztályában marad) 

 Osztályában maradhat a tanuló abban az esetben is, ha a tanév követelményeit 

teljesíti, de a szülő írásban kéri az évfolyam megismétlését. Ebben az esetben az 

engedély megadásáról a szülő kérésére az iskola igazgatója dönt. 

 A tanuló bizonyítvány nem kaphat abban az esetben, ha  

 a tanév végi vizsgán önhibájából nem vesz részt, 

 igazolatlan mulasztása a tanévi kötelező óraszám 20%-át eléri. 

 

5. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK 

SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ 

SZORGALMA ÉS TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK 

FORMÁI 
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5.1  A tanulmányi munka értékelése  

A tanulók képességeiknek maximumát rendszeres és folyamatos tanulással, 

önképzéssel érhetik el.  

A tanulói teljesítmények folyamatos ellenőrzése és értékelése a tanulók számára 

megerősítést adhat, az eddigi munkájuk elismerését jelenti. A tanár számára mindez a 

végzett munka hatékonyságának minősítését, a hiányok időbeli felismerését és 

korrigálási lehetőségét nyújtja.  

A minősítő értékelés és az osztályozás alkalmazását helyezzük előtérbe. Céljai 

közül mindenekelőtt azt emeljük ki, hogy segítse a tanulókat eredményes 

tanulásukban, a tanulási folyamat, a tevékenység öröme vigyen a teljesítményhez. 

Ennek érdekében van szükség a rész- teljesítmények gyors értékelésére: 

eredményesség esetén megerősítésére. A teljesítmény elismerése motiválja a 

következő részcélhoz (célokhoz) elvezető újabb erőfeszítéseket. Nagyon fontos 

ugyanakkor az eredménytelenség megállapításánál annak a tisztázása, hogy milyen 

lépéseket kell felülvizsgálni, és újból megtenni a hibaforrások kiküszöbölése 

érdelében. Az értékelés a tanulmányi követelmények, a tantervi vagy szakmai 

dokumentumok (HPP) által megfogalmazott feltételek alapján történik a gyermeki 

tevékenység közben és folyamatosan. Havonta legalább egy-egy érdemjeggyel.  

 Az értékelés fajtái:  

Diagnosztikus értékelés: előzetes helyzetfeltárás szükségszerinti gyakorisággal. 

Formatív értékelés: alakító, a folyamatba beiktatott, a tanuló számára pontos 

eligazítást nyújtó.  

Szummatív értékelés: a nagyobb egységek végén, a tanulási folyamat nevezetes 

szakaszainak befejezésekor.  

Az értékelés alapelvei:  

• személyre szóló legyen,  

• fejlesztő, ösztönző jellegű legyen,  

• folyamatosságot biztosítson,  

• ne legyen megtorló, fegyelmező jellegű,  

• az iskolai (munkaközösségi) követelményrendszerre épüljön,  

• a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát biztosítsa  

• legyen tárgyszerű, (tartalmazza az erős és gyenge pontokat a javítás lehetőségét)  

• félelemmentes légkörben történjen.  
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Ahhoz, hogy alapelveink megvalósulhassanak, a tanév elején az egyes tantárgyak 

követelményeit világosan meg kell fogalmaznunk és a tanulók tudomására hoznunk. 

Az egyes tantárgyak egységes követelményrendszerét minden tanár köteles betartani.  

5.2  Az értékelés formái  

A. Személyes, szóbeli értékelés  

• a tanítási órákon, ahol a tanár folyamatosan megerősít, korrigál, segít, tanácsot ad, 

• a tanórán kívül,  

 • a szaktanárok által az évközi érdemjegyek és osztályzatok megállapításakor,  

• fogadóórákon, 

• szülői értekezleteken,  

• a szaktanár által a naplók és ellenőrzők havi felülvizsgálatakor,  

• az iskola által szervezett programok értékelésekor(kirándulás, színházlátogatás, 

iskolai műsorok stb. kapcsán).  

• a tantestület előtt szélsőséges esetekben,  

• az igazgató vagy igazgatóhelyettesek által (kiemelkedő eredmények, illetve fegyelmi 

vétségek kapcsán).  

B. Szöveges értékelés írásban  

• a szaktanár  által szükség esetén (kiemelkedő teljesítmények illetve problémás 

tanulók),  

• dicséretek illetve elmarasztalások beírása az ellenőrző könyvbe.  

• a szaktanárok a tanulók írásbeli munkájára írott véleményei.  

• külső felkérésre készített minősítések, vélemények (gyermekvédelem, rendőrség, 

bíróság, pályázatok stb.).  

C. Értékelés és minősítés  

A tanuló elméleti tudását és gyakorlati tevékenységét rendszeresen értékeljük. 

Az ismeretek számonkérésének tartalmát az általunk kidolgozott tantárgyi programok 

évfolyamokra lebontott követelményei határozzák meg. 

Az elégségeshez szükséges ismeretek szintjét az évfolyamokra lebontott tantervi 

programok minimumszintjei jelzik. 

Félévkor azt értékeljük, hogy a tanuló az időarányos követelményeket milyen szinten 

sajátította el. Év végén az adott évfolyam követelményei alapján összeállított feladat 

megoldására kerül sor. A megoldás érdemjegye, valamint a második félévi 
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teljesítmény alapján történik az év végi osztályzattal való minősítés. A félévi és az év 

végi vizsgamunkák reprezentatív kiállítás által kerülnek bemutatásra. 

A tanév során a bemutatókon, pályázatokon, kiállításokon való szereplést is értékeljük, 

illetve figyelembe vesszük. 

A számonkérésnél teljesíthető követelményeket állítunk a tanulók elé. 

Az értékelésnél figyelembe vesszük a tanuló fejlődését. 

A tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kísérjük. 

Biztosítjuk a minél sokoldalúbb megnyilatkozást. 

A számonkérés formái 

A tudásmérés széles skáláját alkalmazzuk (pl.: szóbeli megnyilvánulások, önálló 

gyűjtőmunka, rajzi, festési, mintázási, tervezési, tárgyalkotási produktumok). 

Az értékelés általunk meghatározott kritériumai: 

A szaktárgyi értékelésnek folyamatosnak, kiszámíthatónak, konkrétnak, igazságosnak, 

személyre szólónak, a fejlődésben megtett utat figyelembe vevőnek, az önértékelést 

segítőnek, további erőfeszítésekre serkentőnek, az egészséges munkakedvet 

fenntartónak kell lennie. 

Az értékelés fokozatai: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen. 

Az értékelés általunk meghatározott rendszeressége: 

  Minden tantárgyból félévente legalább három érdemjegyet kell adni a 

tanulónak. 

 Az értékelés alapja a folyamatos teljesítmény, melyet befolyásol a fejlődési 

ütem. 

 Az értékelés közlésére felhasznált dokumentumok: ellenőrző vagy tájékoztató füzet, 

napló, bizonyítvány. 

Az évközi érdemjegyekről, a félévi osztályzatról az ellenőrző könyvön keresztül, az év 

végi osztályzatról a bizonyítvány könyvön keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 

5.3 A tudás értékelése 

A tudás: azok az információk, készségek, képességek, mozgások, cselekvések, 

magatartások, attitűdök, érdeklődés, szokás, világkép, amelyekkel a gyermek 

rendelkezik. 

JELES: 

Tudása megfelel az iskolai dokumentumokban megfogalmazott követelményeknek, 

azokról önállóan, összefüggésrendszerbe építve ad számot. Befogadási képessége, 

válaszadása meggyőző. Ismeretei alkalmazásában kreatív.  
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JÓ: 

Tudása megfelel az iskolai dokumentumok által meghatározott követelményszintnek. 

Önálló megnyilvánulását és az ismert összefüggésrendszerbe illesztését tanári rávezető 

kérdéssel vagy egy résztéma megjelölésével képes teljesíteni. Befogadási képessége 

stabil, válaszadása kisebb pontatlanságokat is tartalmazhat. 

 

KÖZEPES: 

Tudása egy-két lényegi hiányossággal felel meg az iskolai dokumentumokban 

meghatározott követelményeknek. A rávezető kérdésekre adott válaszában vannak 

lényegi információk, ezekben bizonytalan. Befogadási készsége változó, válaszadása 

az összefüggésrendszer ismeretének egy-két lényeges hiányára utal. 

ELÉGSÉGES: 

Tudása, arra elegendő, hogy az iskolai dokumentumokban meghatározott 

követelményszintet a továbbfejlődés feltételeként biztosítása. 

Ismeretei és a tárgyi összefüggésrendszer hiányosságai lényeges, a befogadási 

készsége gyenge, válaszadása érdeklődése hiányára utal. 

ELÉGTELEN: 

Tudása nem elegendő a tárgyi rendszerben és az iskolai dokumentumokban 

megfogalmazott követelmények teljesítéséhez. Ismeretei hiányosak Befogadási 

készsége rossz, válaszadásában nincsenek értékékeket képviselő adatok. 

 

 A pedagógus a tanuló tudását, teljesítményét tanítási év közben rendszeresen 

(havonként) érdemjeggyel értékeli. 

 A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg az I. félévi érdemjegyei alapján. 

 Tanév végén a tanulók az év során végzett munkájukról – zenei, képző- és 

iparművészeti, tánc-, szín- és bábművészeti tagozatokon (tanszakokon) hangverseny, 

kiállítás, színpadi előadás keretében adnak számot. Ez a tanév végi vizsga. A 

vizsgáról jegyzőkönyv készül, amit a szaktanár, a vizsgabizottság elnöke és jegyzője 

aláírásával hitelesít. Vizsgát szervezni lehet félévkor is. A vizsgaelőadás nyílt körű. 

 Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy testi 

sérülés miatt a beszámolón nem tud megjelenni, és távolmaradásának okát orvosi 

igazolással bizonyítja. Ebben az esetben a bizonyítvány és a törzslap megjegyzés 

rovatában fel kell tüntetni, hogy a tanév végi beszámolón nem vett részt. 
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 A tanév végi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályozható az a tanuló, 

akinek a tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az 

előírt kötelező óraszám egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot elsajátította és 

nevelőtestületi engedéllyel beszámolót tesz. 

 Az osztályzatokat félévkor számjeggyel a naplóba, év végén a naplóba, a 

törzslapra és a bizonyítványba számjeggyel és szómegjelöléssel. kell bejegyezni. 

 Ha a tanuló valamely tárgy tanulása alól felmentést kapott, a felmentés tényét be 

kell írni félévkor a naplóba, tanév végén a törzslapra és a bizonyítványba, az 

osztályzat rovatban „fm” rövidítéssel.  

 A szorgalmat havonként folyamatosan értékelni kell. (4 órát meghaladó igazolatlan 

mulasztás esetén „változó” minősítésnél jobb nem adható.) 

 

5.4 A tanulók szorgalmának értékelése  

    A szorgalom értékelésének módja 

 A tanulók szorgalmát félévkor és tanév végén osztályzattal minősítjük. 

 A szorgalom minősítése: 

o példás (5) 

o  jó (4)  

o változó (3)  

o hanyag (2) 

 Az év végi minősítés az egész tanévre szól. 

 A minősítés megállapításának lépései: 

o A pedagógus havonta érdemjeggyel értékeli a tanulók szorgalmát. 

o A tanulók minden félév zárásakor önértékeléssel is jellemezhetik saját  

szorgalmukat. 

o A pedagógus javaslatot tesz az osztályozó konferencián a minősítésekre. 

o Véleménykülönbségek esetén a konferencia szavazással dönt.  

o Szavazati joggal a csoportban tanító minden pedagógus és az intézmény 

vezetője (vagy az őt képviselő személy) rendelkezik. 

Szavazategyenlőség esetén a csoportvezető tanár szavazatát kétszeresen 

vesszük figyelembe. 

 

A szorgalom értékelésének szempontjai 
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Szorgalom Példás Jó Változó Hanyag 

Tanulmányi munkájának 

szintje képességeihez 

viszonyítva 

Igényes a tudás 

megszerzésére. 

Folyamatos (törekvő) Ingadozó, gyakran 

dolgozik képességi 

szintje alatt. 

Képességeitől 

teljesítménye 

messze elmarad. 

Munkavégzés Kitartó, pontos, 

megbízható, önálló. 

Rendszeresen 

folyamatosan 

készül. 

Rendszertelen, 

pontatlan, segítségre 

szorul. 

Megbízhatatlan 

nem végzi el 

feladatait. 

Kötelességtudata Fejlett rendszeresen 

készül az órákra. 

Ösztönzésre 

dolgozik. 

Feladatait csak 

többszöri 

felszólításra, 

rendszertelenül 

végzi el. 

Gyakran 

mulasztja el 

kötelességeit. 

Érdeklődés Tanítási órán és 

azon kívül is vállal 

feladatokat. 

Versenyez, 

pályázatokon vesz 

részt. 

A 

követelményeknek 

eleget tesz, de 

érdeklődése 

megmarad az iskolai 

tananyag keretein 

belül. 

Hullámzó, esetleges, 

ritkán vállal 

feladatokat. 

Érdektelenség, 

teljes 

közömbösség 

jellemzi. 

 

 

A szorgalom értékelésekor a következőket kell figyelembe venni:  

A tanuló  

1. Tanulmányi munkájának szintje képességeihez viszonyítva  

2. Felkészülése a tanítási órákra  

3. Munkavégzésének jellemzői  

4. Érdeklődése  

5. Kötelességtudat  

6. Közösségi munkája  

A szorgalom értékelése  

PÉLDÁS:  

- Ha tanulmányi munkája igényes, céltudatos, jegyei a képességeit tükrözik.  
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- A tanítási órákra mindig felkészül, felszerelése nem hiányos.  

- Munkavégzése kitartó, pontos, megbízható.  

- Törekszik a széles körű ismeretek megszerzésére, igénye van tudásának 

gyarapítására.  

- Kötelességtudata magas fokú, önálló munkára képes.  

- A közösségnek aktív tagja, a rábízott feladatokat pontosan, igényesen elvégzi.  

- Önállóan vállal feladatokat az iskolán kívüli életben is. 

JÓ:  

- Tanulmányi munkáját különösebb erőfeszítés nélkül, de képességeinek megfelelő 

szinten elvégzi.  

- A tanítási órákra való felkészülése folyamatos, felszerelése nem hiányos.  

- Törekszik az önálló munkavégzésre, de csak ösztönzésre dolgozik.  

- Többletismeret megszerzésére nem törekszik, érdeklődése a tananyagon belül marad.  

-A közösségnek a tagja, de feladatokat ritkán vállal A rábízott feladatokat azonban 

elvégzi.  

VÁLTOZÓ:  

- Tanulmányi munkája rendszertelen.  

- Képességei jobb eredményt is lehetővé tennének.  

- A tanórákra rendszertelenül készül, így teljesítménye ingadozó, előfordul vele, hogy     

felszerelése hiányos.  

- Önállóan a munkavégzésben tanári segítségre szorul.  

- Érdeklődése ingadozó, többletismeret megszerzésére nem törekszik.  

- Közösségi munkát nem vállal, feladatait pontatlanul végzi el. 

HANYAG:  

- Képességeitől teljesítménye messze elmarad.  

- A tanítási órákra rendszeresen nem készül, felszerelése hiányos.  

- Munkavégzése pontatlan, feladatait az esetek többségében nem végzi el.  

- Elutasító a tanulással szemben.  

- Közömbös, vagy nem vállal, vagy a rábízott feladatot nem végzi el.  

- Közösségben feladatot nem vállal, kívülálló, nem jellemzi segítőkészség, 

közreműködés. 

Megjegyzés:  
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1. A szorgalom értékelésénél figyelembe kell venni a tanulók élethelyzetét, 

életkörülményeit.  

2. Figyelembe kell venni a tanuló egyéni képességeit, lehetőségeit.  

3. Tantárgyi bukás esetén hanyagnál jobb értékelés nem adható 

 

6. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, 

MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB 

INTÉZKEDÉSEK 
 

A pedagógiai program érvényességi ideje 

1. Az iskola 2007. szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját 

e pedagógia program alapján. 

2. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje öt tanévre – azaz 2007. 

szeptember 1. napjától legkésőbb 2027 június 15-ig szól. A pedagógiai 

program módosítására jogosult a tantestület bármely tagja. A javaslat akkor 

válik érvényessé, ha azt a nevelőtestület a testületi értekezleten fogadja el.   

3. A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet az alapítvány kuratóriuma.  

 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

1. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára 

megtekinthető. 

2. A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

- az iskola fenntartójánál; 

- az iskola irattárában; 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az iskola igazgatójánál; 

- az iskola igazgatóhelyetteseinél. 








	A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE
	BEVEZETŐ
	I. NEVELÉSI PROGRAM
	I.1 AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI
	I.1.1 Az iskola pedagógiai alapelvei
	I.1.2 Az iskolában folyó oktató-nevelő munka értékei
	I.1.3 Az iskola nevelési célja
	I.1.4 Az iskola feladata
	I.1.5 Az iskola nevelési-oktatási eszközei, eljárásai

	I.2 A MŰVÉSZETI ISKOLA SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATAI
	I.3 A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA  SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS  FELADATOK
	I.4 A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI
	I.5 KIEMELT FIGYELMET ÉRDEMLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK HELYI RENDJE
	I.6 A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE
	I.7 A SZÜLŐ, TANULÓ ÉS PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
	I.8 A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI
	I.9 A FELVÉTEL ÉS ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI
	I.10 A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK.

	II. HELYI TANTERV
	BEVEZETŐ
	1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái
	1.1. A beszámoltatás formái
	1.2. A beszámoltatási formák alkalmazásának szabályai
	1.3. A tanulók teljesítménye értékelésének, minősítésének formái
	1.3.1. Az értékelés szempontjai:
	1.3.2. Az értékelés típusai:
	1.3.3. A tanulói teljesítmény értékelése
	1.3.4. Az értékelés egyéb módja
	1.3.5. A szorgalom értékelésének, minősítésének formái
	1.3.6. A szorgalom értékelése


	2. Továbbhaladás az intézményben
	2.1. A magasabb évfolyamba lépés feltételei

	3. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei
	4. HELYI SZABÁLYOZÁS
	4.1 NÉPTÁNC TANSZAK
	NÉPI JÁTÉK
	NÉPTÁNC
	FOLKLÓRISMERET
	TÁNCTÖRTÉNET
	NÉPZENEI ALAPISMERETEK
	TÁNCJELÍRÁS–OLVASÁS



	I. AZ ISKOLA HELYI TANTERVÉNEK KERETEI
	1. A MŰVÉSZETI ÁGAK HELYI TANTERVÉNEK ALAPELVEI
	2. AZ EGYES TANSZAKOK ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI
	2.1 ZENEMŰVÉSZETI ÁG
	2.2 TÁNCMŰVÉSZETI ÁG
	2.3 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG
	2.4 SZÍNMŰVÉSZET-BÁBMŰVÉSZETI ÁG

	3. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI
	4. AZ ISKOLA MAGASABB ÉVFOLYAMÁRA LÉPÉS FELTÉTELEI
	5. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ SZORGALMA ÉS TELJESÍTMÉNYE ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI
	6. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK


